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Abstrakt (česky) 

Problému studia sídlištních celků (měst, vesnic, hradů, hrádků/tvrzí, atd.) na území 

dnešního Slovenska ve středověku se do současnosti nevěnoval dostatek zájmu badatelů. 

Tahle práce nabízí vyčerpávající katalog všech sídlištních celků, odpovídající současnému 

stavu výzkumu v dané oblasti, se zaostřením na fortifikační systém. Specifické problémy 

osídlení jsou řešeny na jednotlivých modelech, s nejvyšším stupněm archeologického bádaní.   

Území středního Považí bylo ve středověku důležitou součástí Uherského království, 

především svým přímým kontaktem s územím Moravy. Hodně fortifikací různých typů, 

tvořících velkou pohraniční linii, bylo konstruovaných na zabezpečení téhle neklidné hranice. 

Přes tuhle oblast procházela důležitá považská obchodní cesta, s několika více nebo méně 

důležitými propojeními s regionem Moravy. V severní části, v užším okolí hradu Budatín, 

ležela velice významná křižovatka cest, vedoucích taktéž do regionů Slezska a Polska.   

 

 

Abstract (in English): 

The problem of study of habitations (cities, villages, castles, small feudal castles, 

etc.) on the territory of what is now Slovakia in the Middle Ages counts within little 

investigated topics. This work is offering a comprehensive catalogue list of all 

settlemenmts, corresponding to the current state of research in this field, with the focus 

on fortification system. Specific problems of habitation will be solved on singular models 

with the most advanced level of archaeological and historical exploration.  

The region of central Považie was in the Middle Ages a very important part of 

Hungary, thanks to its straight contact with the region of Morava. A lot of fortification of 

various types, forming big frontier line, were built for the assecuration of these restless 

borders. Throught this territory passed the important Váh trade route, with several 

more-or-less important connections from the region of Morava. In its north part, in the 

victinity of the castle Budatín lied a very considerable trade crossroad, leading to 

regions of Silesia and Poland. 
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PREDHOVOR 

 

 Územie stredného Považia tvorilo v období stredoveku dôležitú súčasť Uhorského 

kráľovstva, najmä kvôli jeho exponovanej polohe v rámci celej krajiny a jeho priamemu 

kontaktu s územím Moravy a takmer bezprostrednej blízkosti Sliezska a Poľska. Na 

zabezpečenie nepokojných hraníc, ako aj ochrany dôležitej považskej obchodnej cesty, bolo 

nutné vybudovanie hustej pohraničnej línie opevnení.  

 Práca má za úlohu podrobne zmapovať celé stredoveké osídlenie daného územia, 

s podrobnejším skúmaním jednotlivých podcelkov. Chronilogicky je práca ohraničená 

približným začlenením sledovaného územia do Uhorského kráľovstva na prelome 11. a 12. 

stor. a všeobecne uznávaným koncom stredoveku, r. 1526. Obsahová náplň práce je 

adekvátna súčasnému stavu bádania na poli stredovekej archeológie stredného toku rieky 

Váh.  
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Slámovi, CSc. a Mgr. Jozefovi Moravčíkovi. Mgr. Róbertovi Májskemu ďakujem za 

sprostredkovanie nepublikovaných nálezov uložených v Považskom múzeu so sídlom 

v Považskej Bystrici. Za sprostredkovanie materiálov v Trenčianskom múzeu ďakujem PhDr. 

Eve Mikulovej. Za výdatnú pomoc pri terénnom prieskume v okresoch Púchov a Považská 

Bystrica sa chcem poďakovať Mgr. Petrovi Schreiberovi a v terénnej zložke vo všeobecnosti 

najmä Mgr. Róbertovi Huszárovi za asistenciu pri zameraní takmer všetkých uvedených 

i niektorých neuvedených lokalít. V neposlednom rade sa chcem poďakovať svojim rodičom 

za všeobecnú podporu pri písaní danej práce. 
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1. ÚVOD 

 

 Problematikou stredovekého osídlenia stredného Považia, resp. severozápadného 

Slovenska sa bádatelia doposiaľ zaoberali len v útržkovitej podobe menších regionálnych 

celkov a často v neucelených chronologických úsekoch. Doteraz tak nebolo, ako aj na 

prevažnej časti územia dnešného Slovenska poskytnuté kompaktnejšie dielo venované sa 

podrobnejšie tejto otázke.  

 V našej práci sme sa do popredia snažili dostať celkovú sídliskovú štruktúru, počnúc 

vidieckym osídlením k sídliskám s vyšším právnym štatútom, nevynechajúc ani otázku 

fortifikačných útvarov, plniacich popri zabezpečovacej funkcii taktiež úlohu organizácie 

krajiny. Územie stredného Považia tvorilo významnú exponovanú časť Uhorského kráľovstva 

s menšími odlišnosťami v sídliskovej štruktúre, ovplyvnenými najmä prítomnosťou viacerých 

väčších i menších komunikácií, tvoriacich spojnicu najmä s územím Moravy, ale takisto aj 

Sliezska a Poľska.   

 

Chronologicky sme prácu ohraničili približným začlenením sledovaného územia do 

rozpínajúceho sa Uhorského kráľovstva na prelome 11. a 12. stor.
1
 a všeobecne uznávaným 

koncom stredoveku v roku 1526, pričom sme vzhľadom na príliš konkrétne ohraničenie brali 

na zreteľ prakticky celú 1. polovicu 16. stor. Sledované časové rozpätie sme ďalej rozdelili do 

troch najvýraznejších podcelkov, graficky vyobrazených aj na príslušných mapových 

podkladoch. 

Počiatky osídlenia v rámci Uhorska sme v úvodnej kapitole ohraničili pustošivým 

tatárskym vpádom v roku 1242, pôsobiacim negatívne na vtedajšiu sídelnú sieť veľkej časti 

dnešného územia Slovenska. Pre daný časový úsek je príznačná výrazná absencia písomných 

prameňov, z čoho sa aj odvodzuje celkový sídliskový obraz, z veľkej časti sa opierajúci 

výhradne o archeologické nálezy. 

Druhý časový úsek tvorí obdobie tzv. nemeckej kolonizácie a výraznej stavebnej 

činnosti týkajúcej sa najmä výstavby kamenných hradov, nahradzujúcich staršie neosvedčené 

jednoduchšie fortifikácie. Najmä vďaka svojej polohe tak stredné Považie (najmä severná 

                                                           
1
 RATKOŠ 1965, 15; autor datuje pripojenie Trenčianskej kastelánie do Uhorského kráľovstva za vládnutia 

Ladislava I, čiže do časového rozpätia rokov 1076 - 1082 



9 
 

časť) tvorí spolu s územím Spiša najzasiahnutejšiu oblasť spomínanou nemeckou 

kolonizáciou. 

Prelomom 14. a 15. stor. začína posledný nami sledovaný časový úsek. Sídlisková 

štruktúra tu bola negatívne ovplyvnená najmä aktívnym pôsobením husitských a neskôr aj 

bratríckych vojenských oddielov. S nimi je spojený i všeobecný pokles počtu fortifikačných 

útvarov, kedy sa až na dve výnimky stretávame len s prírastkami priamo súvisiacimi s ich 

vojenskou aktivitou. V menšej miere sa na strednom Považí prejavila taktiež tzv. valašská 

kolonizácia, podľa známych údajov len v lokálnych prípadoch.    

     

 Po štrukturálnej stránke nám za akýsi vzor išla najmä práca A. Habovštiaka : 

Stredoveká dedina na Slovensku
2
, tvoriaca najucelenejšie dielo zaoberajúce sa problematikou 

vidieckeho osídlenia na území dnešného Slovenska. Pri mestách, resp. mestečkách sme 

vychádzali najmä z práce J. Žudela : Osídlenie Slovenska v neskorom stredoveku
3
, ako aj 

mladej monografie Lexikón stredovekých miest na Slovensku
4
. Pri fortifikáciach sme sa 

opierali taktiež o radu diel českých bádateľov a to najmä pri snahe o presadenie medzi 

slovenskými bádateľmi doposiaľ nezabehnutého termínu „tvrdza“, ktorým sme v našej práci 

nahradili všeobecný pojem „hrádok“ v niekoľkých prípadoch opevnených objektov. Prvé 

zmienky o jednotlivých sídliskách ako aj hradoch sme čerpali najmä z vynikajúcej súbornej 

práce maďarského historika A. Fekete – Nagya
5
, venujúcej sa výhradne stredovekej 

Trenčianskej župe, tvorenej z prevažnej časti práve sledovaným územím stredného Považia.  

Jeho práca bola hlavným východiskovým bodom taktiež pri našej kapitole venujúcej sa 

zaniknutým dedinám.  

 

 Pri zaraďovaní lokalít do jednotlivých časových úsekov sme vychádzali najmä 

z výsledkov datovaní regionálnych bádateľov pôsobiacich v oblastných múzeách v Trenčíne, 

Považskej Bystrici a Žiline. Pri pomerne veľkom počte archeologických lokalít sa stretávame 

iba s nie úplne smerodajnými povrchovými, prípadne ojedinelými  nálezmi, čo je aj patrične 

odlíšené ako v textovej, tak aj v katalógovej časti. 

                                                           
2
 HABOVŠTIAK 1985 

3
 ŽUDEL 2010 

4
 ŠTEFÁNIK – LUKAČKA 2010 

5
 FEKETE-NAGY 1941 
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 Vychádzajúc z doterajšieho archeologického bádania na sledovanom území sme 

k príslušným časovým úsekom, ako aj jednotlivým sídliskovým útvarom podrobnejšie 

uvádzali najvýznamnejšie výsledky hlavne z rozsiahlejších archeologických výskumov, 

v našom prípade dokladajúcich najmä vidiecke osídlenie z 12. – 1. pol. 13. stor. V danej práci 

až na pár výnimiek prevláda pri prehľade sledovaného územia postupnosť od juhozápadu na 

severovýchod, resp. proti smeru toku rieky Váh. 

 Fortifikácie rozdeľujeme na základe viacerých činiteľov do kategórií hradov, 

drobných feudálnych sídel, tvrdzí, strážnych hrádkov a strážnych objektov, s jednotlivými 

odôvodneniami daných určení. V prípadoch, kedy to dovoľovala situácia v teréne, pristúpil 

autor s pomocou Mgr. R. Huszára a občasnou pomocou Mgr. P. Schreibera k zameraniu 

a následne k vyhotoveniu situačných pôdorysov pri opevneniach s doposiaľ v literatúre 

neuverejnenými zameraniami. V niektorých prípadoch lokalít sme po terénnom prieskume 

a konzultáciách s Mgr. J. Moravčíkom a Mgr. R. Májskym mierne zredukovali celkový počet 

fortifikácií.  

  

Súčasťou práce je aj pokus o podrobnú rekonštrukciu komunikačnej siete, sledujúcej 

ako medzištátne tak aj jednotlivé vnútroštátne komunikácie. Ako smerodajné oporné body ich 

priebehu pri nich uvádzame prípadné historické, archeologické, toponymické či geografické 

súvislosti
6
.  

  Priebeh jednotlivých komunikácií znázorňujeme na mape č. 4, s príslušným znakovým 

odlíšením samostatných úsekov. Za pomoci písmen A-E odlišujeme komunikačné celky za 

základe ich geografickej polohy, pričom písmeno „A“ znázorňuje priebeh hlavnej 

komunikácie prebiehajúcej Považským údolím, s menšími vybočeniami vo výrazných 

zúženiach rieky, „B“ predstavuje súbor ciest vedúcich na územie Moravy skrz priesmyky 

Bielych Karpát a komunikácie označené písmenom „C“, vedúce taktiež na Moravu, resp. do 

Sliezska, prechádzajú pohorím Javorníkov. Písmenom „D“ sú označené cesty priamo 

spájajúce sledované územie s územím Kysúc a Oravy a najzastúpenejšia skupina „E“ zahŕňa 

vnútroštátne komunikácie vedúce na územie Hornej Nitry, Rajca a tým pádom aj na územie 

Turca. 

                                                           
6
 GABRIEL 1998, 193-194 
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 Priradením čísla (napr. B3) sú odlíšené jednotlivé trasy príslušného celku, 

s vzrastajúcim tendrom v smere proti toku rieky Váh. Prípadným dodatočným priradením 

malého písmena k číslu vyznačujeme, resp. predpokladáme  menej využívanú alternatívu 

priebehu danej komunikácie (napr. E8b).  

Podobným systémom sú číselne sú odlíšené taktiež značky, približujúce, resp. 

predpokladajúce lokalizácie jednotlivých brodov cez rieku, o existencii väčšiny ktorých sa 

dozvedáme z písomných dobových zmienok.  

Daná grafická vizualizácia komunikačnej siete zodpovedá na základe určujúcich 

hnuteľných i nehnuteľných archeologických lokalít, približne obdobiu 15. stor., pričom 

v každom zaznamenanom prípade predkladáme aj jej potencionálne využitie taktiež 

v predchádzajúcich časových úsekoch, s dolnou hranicou vo veľkomoravskom období. 

S jednotlivými lokalitami sa v tejto kapitole stretávame v podstate na informačnej báze 

a podrobnejšie sa im venujeme v konkrétnych kapitolách sledujúcich jednotlivé časové úseky 

stredovekého osídlenia. Pri určovaní jednotlivých úsekov ciest vychádzame taktiež z údajov 

pri vymenovávaní dedín patriacich jednotlivým hradným panstvám
7
.  V neurčitých 

a nejasných prípadoch sme si priebehy jednotlivých úsekov ciest pomáhali lokalizovať aj 

s pomocou máp z vojenského mapovania, vyhotovovaných od 2. pol. 18 stor. do 2. pol. 19. 

stor.
8
 

Pod drobnohľad sme v tomto rámci vyčlenili na mape č. 6 aj širšie okolie mesta 

Trenčín, s podrobnejším rozobratím príslušnej cestnej siete. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 FEKETE-NAGY 1941, 65-84 

8
 http://geo.enviroportal.sk/map-client/  

http://geo.enviroportal.sk/map-client/
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2. PREHĽAD BÁDANIA 

 

 Počiatky archeologického bádania na území stredného Považia siahajú do 19. stor., 

k poloamatérskym výskumom J. Ľ. Holubyho (1836 – 1923) v rodnej Bošáckej doline (1881 - 

1896)
9
 a baróna E. F. J. Hoenninga O´Carolla (┼1894), presláveného všeobecne známou 

púchovskou Skalou (1888 – 1890)
10

.  

Holuby vo svojej rodnej doline objavil a taktiež archeologicky preskúmal viacero 

lokalít z rôznych časových období. Počas svojich výskumov v r. 1881-1895 aktívne 

spolupracoval s Ľ. V. Riznerom, či J. Könyökim. Okrem pravekých lokalít objavil taktiež 

dvojicu stredovekých hrádkov v katastri obce Zemianske Podhradie, na polohách Bašta 

a Martákova skala.  

Barón Hoenning, si svoju archeologickú kariéru vybudoval na omyle, keď sa na 

púchovskej lokalite Skala snažil objaviť „do zeme prepadnutý hrad Púchov“, chybne 

zamieňaný s hradom Hričov. Počas jeho amatérsky vedeného archeologického výskumu v r. 

1888-1890 však získal veľké množstvo archeologického materiálu, najmä z doby železnej, 

kedy na Skale jestvovala vyspelá opevnená osada. Vďaka jeho výskumu dostala pomenovanie 

v rámci Slovenska rozsiahla púchovská kultúra. 

 V 1. pol. 20 stor. patril k popredným bádateľom Š. Janšák (1886 – 1972), ktorý pri 

vypracovávaní svojej práce „Staré osídlenie Slovenska“
11

 objavil, zameral a spracoval 

materiál z viacerých opevnených polôh na západnom a strednom Slovensku, mimo iných aj z 

dvojice pravekých opevnení v Hatnom, uvádzaných nižšie v našej práci. 

  

 Výrazný a v podstate aj celkovo najväčší prínos k poznaniu stredovekého osídlenia 

prevažnej časti stredného Považia mal bez pochýb A. Petrovský – Šichman (1919 – 1967), 

pracujúci v 3. štvrtine 20. stor. v Považskom múzeu v Žiline. Jeho obdivuhodnou terénnou 

aktivitou objavil nespočetné množstvo lokalít v bývalom Žilinskom a Považskobystrickom 

                                                           
9
 popri pravekých opevneniach objavil taktiež dvojicu stredovekých hrádkov v katastri obce Zemianske 

Podhradie, na polohách Martáková skala a Bašta, zmieňovaných v našej práci 
10

 POLLA 1996, 91-92 
11

 JANŠÁK 1930 
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okrese, počnúc slovanskými mohylami až po neskorostredoveké opevnenia. Svoje zistenia 

vypublikoval vo svojom rozsiahlom príspevku „Slovanské osídlenie severného Slovenska“
12

.  

 Menšie nepresnosti s datovaním, pochádzajúce z jeho bádania po preskúmaní overil 

a poopravil J. Moravčík, pôsobiaci na rovnakom pracovisku v poslednej štvrtine 20. stor. 

a začiatku storočia nasledujúceho. Svojimi početnými archeologickými a zisťovacími 

výskumami navyše prispel lepšiemu poznaniu  a datovaniu dovtedy len zbežne známych 

lokalít.  

 

 Južnej časti stredného Považia, resp. Trenčianskému a Ilavskému okresu sa počas 

svojho pôsobenia v Trenčianskom múzeu venovala najmä nedávno tragicky zosnulá T. 

Nešporová (1943 – 2006). Popri systematickom výskume Trenčianskeho hradu sa venovala 

taktiež danej oblasti, čím sa taktiež zaslúžila o objavenie početných, dovtedy neznámych 

archeologických lokalít. Svoju predčasne ukončenú kariéru v oblasti archeológie stredoveku 

zavŕšila v sumarizujúcej práci „Príspevok k včasnostredovekému až neskorostredovekému 

osídleniu stredného Považia“
13

.    

 

 Najkomplexnejšia práca venovaná stredovekému vidieckemu osídleniu Slovenska 

pochádza z pera už spomínaného A. Habovštiaka (1932 – 2000) a okrajovo sa dotýka taktiež 

nami sledovaného územia. Viac svetla do danej problematiky priniesli na strednom Považí 

záchranné archeologické výskumy častí stredovekých dedín najmä na lokalitách Beckov – 

Sady a Nivy / Pažitné
14

, Trenčín – časť Biskupice – Záhumnie
15

, Beluša – Pri Konopnom 

potoku
16

 a Nededza - KIA MOTORS
17

, či Trenčín – Vajanského ulica.
18

 

 Medzi podrobnejšie práce zaoberajúce sa sídliskovým obrazom vo včasnom 

stredoveku patrí dielo „Stredné Slovensko vo včasnom stredoveku“ od P. Šalkovského, 

                                                           
12

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964 
13

 NEŠPOROVÁ 2003 
14

 HANULIAK 2007; VARSIK – HANULIAK – KOVÁR 2007; pozri str. 22 
15

 CHEBEN 2003; pozri str. 24 
16

 VLKOLÍNSKA 2007; pozri str. 25 
17

 BEDNÁR –VAJDÍKOVÁ 2007; BEDNÁR – DAŇOVÁ 2008; pozri str. 28  
18

 RUTTKAY – ČERNICKÁ – CHEBEN 2012 
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venujúce sa vybraným regiónom stredného Slovenska, tvoriacich podklad pre neskoršie 

Zvolenské domínium, resp. Zvolenský komitát
19

.   

 Do danej kategórie by sme mohli zaradiť taktiež mnohé ďalšie štúdie, zaoberajúce sa 

danou problematikou skôr vo všeobecnosti v rámci celého územia dnešného Slovenska, 

prípadne len mikrorgiónmi, vyskytujúcich sa najmä v spojení s monografiami jednotlivých 

obcí.    

 Prehľadom bádania pri jednotlivých problematikách súvisiacich s danou témou, 

vyskytujúcich sa v našej práci, sa zaoberáme v stručnosti ďalej v samotných kapitolách, resp. 

podkapitolách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 ŠALKOVSKÝ 2011 
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3. GEOGRAFICKÉ VYMEDZENIE SLEDOVANÉHO ÚZEMIA 

 

 Územie stredného Považia kopíruje z väčšej časti hranice bývalého územnosprávneho 

celku Trenčianskej župy. Výraznejšie výnimky tvoria už spomenuté oblasti Bánovskej 

kotliny, Rajca a Kysúc, ktoré neboli najmä vzhľadom na svoj rozsah obsiahnuté v tejto práci.  

 Stredné Považie tvorí vďaka geografickej danosti terénu v podstate prehľadný 

uzavretý celok, s jasne vytýčeným priebehom hraníc. Pre celé územie sú charakteristické 

najmä neširoké, ďaleko sa tiahnuce doliny, vytvorené menšími prítokmi po obidvoch stranách 

rieky Váh. Medzi najvýraznejšie prítoky patria rieky Kysuca, Rajčianka
20

 a Vlára, prameniaca 

na území Moravy a predierajúca sa cez masív Bielych Karpát severne od mesta Trenčín.  

 

 Z historického hľadiska najdôležitejšia západná hranica s Moravou, prebiehajúca po 

hlavnom hrebeni pohorí Biele Karpaty a Javorníky, sa od úplného začlenenia sledovaného 

územia, ku ktorému došlo pravdepodobne v závere 11. stor., už výraznejšie nemenila. 

Severná časť Javorníkov spolu s pohorím Kysucká vrchovina oddeľujú sledované územie od 

oblasti Kysúc, priamo hraničiacej so Sliezskom a Poľskom. Východná hranica, oddeľujúca 

stredné Považie od Rajeckej doliny a povodí rieky Nitra a Turiec sa tiahne horskými chrbtami 

Považského Inovca, Strážovských vrchov
21

 a Malej Fatry
22

.   

 Na hlavnom toku rieky Váh tvorí dolnú, resp. juhozápadnú hranicu tzv. Beckovská 

brána, ako sa označuje priestor medzi Tureckým vrchom
23

 a beckovským hradným bralom. 

Horné, resp. severovýchodné ukončenie stredného Považia je geograficky lokalizované 

v Strečnianskom priesmyku, nachádzajúcom sa v Domašínskom meandri, resp. prelome Váhu 

cez pohorie Malá Fatra
24

.  

 

                                                           
20

 MARSINA 2006, 39; riečka Rajčianka sa pôvodne nazývala „Žilinka“, od čoho dostalo názov aj neskoršie 

mesto Žilina, založené na mieste staršej osady pri jej vyústení do rieky Váh 
21

 s podcelkom Súľovské vrchy 
22

 LUKNIŠ 1972, 34, 37, 45; ŽUDEL 1984, 136; jednotlivé priesmyky pohorí, ktorými prebiehali dobové 

komunikácie do spomenutých oblastí sú podrobne rozobraté v kapitole Komunikačná sieť (s. 159) 
23

 kataster obce Trenčianske Bohuslavice  
24

 LUKNIŠ 1972, 190 
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 Dolina sledovaného úseku Považia je tvorená viacerými kotlinami, oddelenými 

výraznými zúženiami a tvoriacimi samostatné geografické celky. Najjužnejšiu časť tvorí 

Trenčianska kotlina, rozprestierajúca sa medzi spomínanou Beckovskou bránou a tzv. 

Trenčianskou bránou
25

, nachádzajúcou sa medzi návrším Skalka a trenčianskym hradným 

bralom. Hore tokom Váhu nasleduje Ilavská kotlina, zaberajúca pomerne dlhý úsek až po 

výrazné zúženie doliny v priestore Nosickej priehrady, ležiacej na úzkom obmedzenom 

priestore medzi mestami Púchov a Považská Bystrica. Rozlohou najmenšiu časť tvorí 

Bytčianska kotlina, siahajúca od mesta Považská Bystrica po výrazný ohyb Váhu v priestore 

Hričovskej priehrady, medzi žilinským vrchom Dubník a archeologicky známym Veľkým 

vrchom, vypínajúcim sa nad obcou Divinka. Pomerne rozľahlá a najmä strategicky zaujímavá 

Žilinská kotlina sa končí vo vyššie spomínanom Domašínskom meandri.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 obr. 1, 2 



17 
 

4. OSÍDLENIE V 12. STOR. – 1. POL. 13. STOR. 

 

Spolu s veľkomoravským osídlením
26

 sa sídliskové celky na sledovanom území v 12. 

stor., resp. do polovice 13. stor. sústreďovali až na výnimky do bezlesných alebo slabo 

zalesnených oblastí
27

. Uprednostňovali sa ťažšie úrodnejšie pôdy (spraše, černozeme, 

naplavené pôdy a pod.) situované najmä pri vodných tokoch, slúžiacich aj ako zdroj obživy. 

Týmito miestami sa spravidla taktiež tiahli najpohodlnejšie komunikačné spoje, popri ktorých 

viedli dôležité komunikácie
28

. Centrá Trenčín a Beckov boli situované na styku nivy 

a vápencovo-dolomitových tvrdošov v strategicky dôležitej oblasti prielomových úsekov 

doliny Váhu, v ktorej sa nachádzali taktiež dôležité brody
29

. Sídelné celky na sledovanom 

území zväčša neprekročili výškovú hranicu 300 m, keďže archeologickými nálezmi sú 

doložené len tri sídliská, prekračujúce túto hranicu, resp. hranicu 400 m
30

. 

Pri zakladaní sídlisk dominovali rovinné polohy, prevažne na terasách vodných tokov, 

resp. terase rieky Váh. Osídlenie horských dolín
31

, prípadne vyšších polôh tak máme doložené 

hlavne pri komunikáciách spájajúcich územie stredného Považia s Moravou (Bošácka dolina, 

Súčanska dolina, okolie hradu Vršatec
32

 a Marikovská dolina), ako aj s územím Rajca (dolina 

rieky Pružinky, resp. Domanižanky a pravdepodobne aj oblasť Súľova).  Príkladom sídla 

s väčšou nadmorskou výškou sú Haluzice v Bielokarpatskom podhorí. 

 

 Dané obdobie sa vyznačuje zriedkavými písomnými zmienkami, takže podstatne lepší 

obraz o sídliskovej štruktúre nám dotvárajú výsledky archeologických výskumov. Na 

sledovanom území máme v tomto časovom úseku prostredníctvom viacerých listín
33

 písomne 

doložených len 24 sídliskových celkov
34

. Najčastejšie sa vyskytujú iba v tvare vlastného 

                                                           
26

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964; o výskum včasnostredovekého osídlenia na strednom (i hornom) Považí sa 

najviac zaslúžil A. Petrovský-Šichman, ktoré tieto poznatky zhrnul v príspevku „Slovanské osídlenie severného 

Slovenska“ 
27

 mapa č. 1 
28

 HABOVŠTIAK 1985, 34;  
29

 CHRASTINA 2009 
30

 nad hranicou 300 m.n.v. sú archeologicky zachytené sídliská v obciach Lednica (398) a Súľov (390) a nad 400 

m.n.v  sa nachádza sídlisko v obci Briestenné, dnešnej miestnej časti obce Pružina 
31

 FEKETE 1947, 10 
32

 BOLINA – CENDELÍN 2011, 100 
33

 MARSINA 1971, 63,25 (rok 1111), 66,30 (rok 1113), 95,20 (rok 1193), 116,45 (rok 1208), 253,25 (rok 1229);  

MARSINA 1987, 28,5 (rok 1238), 77,15, 78,20 (rok 1242)  
34

 FEKETE – NAGY 1941 
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mena
35

 alebo s prídaním slova
36

 „villa“
37

, menej s „terra“
38

, či „praedium“
39

. V dvoch 

prípadoch sa stretávame so slovným spojením „terra vacua“
40

, pod ktorým síce rozumieme aj 

neosídlenú zem bez vlastníka
41

, v prípade Priedmiera však máme osídlenie z daného obdobia 

doložené aj archeologickými nálezmi
42

. Jediný sídliskový útvar, ktorého charakter sa 

približuje mestskému, Trenčín, sa uvádza ako civitas i villa
43

.  

 Spomedzi spomenutých písomností tvorí jedinú nevierohodnú výnimku falošná listina 

z roku 1193, zaoberajúca sa mimo ostatných aj sledovanými dedinami Kameničany, Predmier 

a Súľov
44

. Nasledujúce zmienky o týchto dedinách pochádzajú až zo 14 stor.
45

, ich včasnejšiu 

existenciu však potvrdzujú nižšie uvedené archeologické nálezy.    

 Predpokladať starší pôvod jednotlivých sídelných celkov môžeme s rezervou aj na 

základe pôvodu ich názvov. R. Krajčovič takto po odvodení názvov od starších slovanských 

mien predpokladá vznik ešte pred 12. stor. napr. pri dedinách Kochanovce (Kochan), Ľuborča 

(Ľuboreč), Borčice (Borek), Bolešov (Boleš), Bohunice (Bohun), Mojtín (Mojtech), 

Bezdedov (Bezděd), Milochov (Miloch), Predmier (Predmir), Kotešová (Choteš), či Nededza 

(Neděd)
46

. 

 Taktiež výskyt písmena „g“, nahradeného v neskorších dobách písmenom „h“ 

poukazuje na založenie dedín (zrejme Dolný) Hričov
47

 a Bohuslavice
48

 už pred 12. stor.
49

 

 

                                                           
35

 bez prívlastku sa spomínajú dediny Beckov (Blundix, 1208), Belá (Bela, 1208), Istebník (Stipnic, 1208), 

Nozrkovce (Nozdrogouz, 1113), Súča (Suchan, 1208) a Súľov (Sulo 1193)  
36

 HABOVŠTIAK 1985, 45-47; SOKOLOVSKÝ 2002, 30 
37

 s prídavkom „villa“ sa uvádzajú dediny Borčice (Villa Bork, 1238), Dobrá (Villa Dobran, 1113), Klobušice 

(Villa Clobuchycz, 1229), Ľuborča (Villa Liburcha, 1242), Nemšová (Villa Neusua, 1242), Opatovce (Villa 

Trenscininsis Sancti Ypoliti, 1113), Rybáre (Villa Ribnic, 1208), Pominovec (Villa Pomnen, 1229), Skalka 

(Villa Scala, 1208) a Zamarovce (Villa Samar 1208) 
38

 prídavok „terra“ nesú dediny Bohunice (Terra Bohwnycz, 1229), Dubnica (Terra Dubnicze, 1193) a Rozvadze 

(Terra Razovag, 1212) 
39

 s prídavkom „praedium“ sa spomínajú dediny Bánová (Predium bani, 1208) a Biskupice (Predium ante 

castrum de Tricin, 1208) 
40

 Predmier sa spomína ako „Terra vacua Predmir“ (1193), Kameničany ako „Terra vacua Kemenchen (1193)  
41

 MARSINA 1976, 271; HABOVŠTIAK 1985, 46 
42

 HANULIAK 1992, 192-193; poloha Dolné Záhumenice 
43

 civitas Treinchen (1111); villa Trensciniensis (1113) 
44

 MARSINA 1971, 95,20 
45

 FEKETE-NAGY 1941 
46

 KRAJČOVIČ 2005, 83-86 
47

 FEKETE-NAGY 1941, 127; prvá písomná zmienka o obci Hričov pochádza z roku 1254 (Terra Hyrychou) 
48

 FEKETE-NAGY 1941, 101; prvá písomná zmienka o obci Trenčianske Bohuslavice pochádza z roku 1436 

(Boguzlawicz) 
49

 VARSIK 1984, 29; KRAJČOVIČ 2005, 82 
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 Už na začiatku 13. stor. sa stretávame s prvými toponymami, poukazujúcimi na možnú 

existenciu služobníckych dedín, a to pri dedinách Rybáre (Villa Ribnic) a Zamarovce (Villa 

Samar). Prví obyvatelia Rybár tak boli pravdepodobne poverení povinnosťou loviť ryby pre 

potreby dvorského alebo hradného panstva, od čoho sa odvodil aj názov obce
50

.  

Prví obyvatelia neďalekých Zamaroviec sa dávajú do potencionálneho súvisu 

s povozníkmi oslích záprahov, prípadne s chovateľmi ťažných zvierat
51

. Zrejmú pravdivosť 

tohto tvrdenia podporuje aj súčasná existencia susednej obce Istebník. Jej meno sa odvodzuje 

od slova „izba“, dokladajúce azda akúsi hosťovskú izbu, resp. ubytovacie zariadenie
52

. 

Význam výskytu takýchto dedín v bezprostrednom susedstve vyzdvihuje ich situovanie na 

hlavnom pravobrežnom považskom cestnom ťahu
53

, pravdepodobne neďaleko významného 

riečneho brodu
54

.  

 V prípade dediny Súča prichádza do úvahy jej spojitosť so služobným obyvateľstvom, 

ktorých pôvodné zamestnanie bolo súkanie, resp. tkanie priadze z vypestovanej konopy, 

slúžiacej na výrobu plátna
55

. 

Prvý doklad o cirkevnom majetku nám na skúmanom území dokladá dedina 

Biskupice, patriaca nitrianskemu biskupstvu. Jej názov poukazuje podľa R. Krajčoviča na 

snahu vrchnosti, resp. cirkvi zamedziť šíreniu pohanstva
56

.   

Toponymicky zaujímavým pokladáme aj názov obce Bánová (predium Bani), 

označujúcim azda majetok, resp. sídlo bána, plniaceho úlohu správcu vymedzenej oblasti so 

strategickým významom, akým okolie Žiliny bez pochýb aj bolo. R. Krajčovič do súvisu 

                                                           
50

 KUČERA 1974, 373; ŠIŠMIŠ 1993, 251; KRAJČOVIČ 2005, 185-186. R. Krajčovič sa na základe názvov 

obce v jednotlivých obdobiach domnieva, že služobné obyvateľstvo Rybár sprvoti chovalo, resp. lovilo ryby 

v rybníku, odkiaľ sa časom presunuli taktiež na rieku Váh, pretekajúcu v bezprostrednej blízkosti intravilánu 

dediny 
51

 KRAJČOVIČ 1965, 241; KUČERA 1974, 369; ŠIŠMIŠ 1993, 245; KRAJČOVIČ 2005, 206 
52

 KLEIN 1978, 26-27; KRAJČOVIČ 2005, 203. B. Klein uvádza obdobnú situáciu v Novom Meste nad Váhom, 

ležiacom tesne za hranicami sledovaného územia. V jeho mestskej časti Istebné sa navyše nachádza aj ulica 

s názvom „Izbická“, na ktorej až do prelomu 19. a 20. stor. stál starý zájazdový hostinec. Situovaný bol taktiež 

na hlavnom pravobrežnom považskom ťahu (mapa č. 4; komunikácia A1), v priestore križovatky s cestami 

vedúcimi na územie Moravy (tamže; B1, B2) a významného brodu cez Váh (tamže; brod č. 1)    
53

 mapa č. 4; komunikácia A1, brod č. 2  
54

 SLIVKA 1998, 267 
55

 KRAJČOVIČ 2005, 175 
56

 KRAJČOVIČ 2005, 115 
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s týmto tvrdením dáva aj prítomnosť neďalekých obcí Strážov a Stráža
57

, s prípadnou 

prítomnosťou strážnych oddielov, podliehajúcich práve tomuto bánovi
58

.  

 

 V sledovanom období možno na strednom Považí predpokladať taktiež prítomnosť 

maďarského elementu vo forme vojenských strážnych oddielov. V snahe zabezpečiť si pre 

seba územie, zakladali príslušníci maďarského etnika strážne osady, osídľované 

predovšetkým z vlastných radov alebo z radov bojových etník orientálneho pôvodu
59

. Ako 

dôkaz ich prítomnosti môžeme považovať dedinu Uhry. Tá je síce doložená až v roku 1500 

(Vgritz)
60

, na jej skorší pôvod poukazuje aj jej poloha pri vyústení Marikovského potoka do 

údolia Váhu. Práve táto dolina na základe hnuteľných aj nehnuteľných archeologických 

nálezov podľa nášho názoru slúžila ako spojnica s územím Moravy. Toto tvrdenie s rezervou 

podporuje aj osada Šikovci
61

, situovaná podstatne hlbšie v doline, ktorej názov môže byť 

odvodený od etnika Sikulov, usadzovaných za účelom ochrany hraníc v strategicky 

exponovaných miestach uhorského pohraničia
62

.  

 Prítomnosť turkických Sikulov sa predpokladá aj v susednej doline Bielej Vody, 

tiahnucej sa k strategickému Lyskému priesmyku na hraniciach s Moravou. Neďaleko od 

neho sa totiž nachádza osada Sieklovci, nápadne pripomínajúci názov tohto kočovného 

etnika. Pri vyústení Bielej Vody do rieky Váh sa nachádza obec Streženice
63

, ktorej názov 

taktiež prezrádza úlohu pôvodných obyvateľov (zrejme príslušníkov maďarského etnika) ako 

pohraničných strážnikov
64

. S obdobnou situáciou môžeme počítať aj pri vyššie zmienených 

obciach Strážov a Stráža, situovaných v okolí Žiliny. 

 Etnikum Chvalízov sa spomína spolu s Pečenehmi a Sikulmi pri zabezpečovaní území 

pohraničných žúp Nitra a Trenčín. Ich príslušníci obsadzovali pre ich skúsenosti v obchode 

a peňažníctve najmä za Arpádovcov vedúce funkcie v hospodárskej správe štátu
65

. Okrem 

úlohy pohraničných strážcov tak zastávali i funkcie vyberačov kráľovskej dane 

                                                           
57

 FEKETE-NAGY 1941, 189; prvá písomná zmienka o obci Strážov však pochádza až z roku 1393 (Poss. 

Straso) a o obci Stráža dokonca až z roku 1439 (Poss. seu villa Strase) 
58

 KRAJČOVIČ 2005, 140 
59

 MAREK 2006, 49 
60

 pozri viac v kapitole Zanikuté dediny (s. 139) 
61

 osada Šikovci sa nachádza v rozsiahlom katastri obce Horná Mariková, severovýchodne od miestnej časti 

Modlatín 
62

 MAREK 2006, 268 
63

 FEKETE-NAGY 1941, 190; prvá písomná zmienka o obci Streženice však pochádza až z roku 1408 (Villa 

Stresnycza)  
64

 MAREK 2006, 49 
65

 HUNKA 1993, 87 
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a pohraničného mýta, dokonca aj správcov štátnej pokladnice, či správcov mincovej a soľnej 

komory. Práve s nimi sa stretávame v roku 1111 v spojitosti s trhovým mýtom pri meste 

Trenčín
66

.      

 S pamiatkou sídelných celkov bojového etnika Kumánov (Plavcov), utvárajúcich 

súčasť reťazových pohraničných zásekov a pravdepodobne usídlených aj v okolí mesta 

Trenčín
67

, sa do dnešných čias stretávame v podobe priezviska Kumán napr. aj v mestskej 

časti Trenčína – Kubrá.  

 Pravdepodobne záborom poľského kniežaťa Boleslava Chrabrého na začiatku 11. stor. 

sa do Trenčianskej župy mohli dostať Prusi, s ktorými sa už v 1. pol. 13. stor. stretávame 

v názve dediny Pruské
68

, ako aj dediny Prusy
69

, ležiacej v bánovskej časti župy
70

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66

 MAREK 2006, 284-285 
67

 FEKETE-NAGY 1941, 143; MAREK 2006, 339; M. Marek dáva do možnej spojitosti s Kumánmi zaniknutú 

dedinu Kunlehota, nachádzajúcej sa niekde v okolí Trenčianskych Motešíc (ležia mimo sledovanej oblasti). 

Obec sa prvýkrát spomína v roku 1328 (Poss. Kunlehota) 
68

 FEKETE-NAGY 1941, 176-177; prvá písomná zmienka o obci Pruské pochádza z roku 1244 (Terra Pruska) 
69

 FEKETE-NAGY 1941, 176; prvá písomná zmienka o obci Prusy pochádza z roku 1208 (Via de Prus) 
70

 MAREK 2006, 415 
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4.1 VIDIECKE SÍDLISKÁ 

 

 Na strednom Považí, kde úplne absentuje systematický archeologický výskum 

stredovekých sídlisk okrem sporadických nálezov archeologických objektov, prípadne 

kultúrnych vrstiev, nám tak aspoň približný obraz pomáhajú utvárať odkryté časti štyroch 

sídlisk, v rámci možností preskúmaných počas rôznych záchranných archeologických akcií. 

Jedná sa o lokality v katastroch obcí Beckov, Beluša a Trenčín – časť Biskupice v južnej časti 

sledovaného územia a v katastri obce Nededza, ležiacej v časti severnej.    

  

Beckov – Pažitné. Z katastra obce Beckov poznáme viacero lokalít s nálezmi stredovekého 

archeologického materiálu, zväčša však zo včasného
71

 a neskorého stredoveku
72

. Jedinou 

lokalitou z obdobia 12. stor. – 13. stor. je zároveň pomerne rozsiahlo preskúmané sídlisko v 

polohe Pažitné, známej tiež ako Sady a nivy
73

.  

 Lokalita na nepatrnej vyvýšenine sa nachádza na styku rovinatého nivného prostredia 

východného brehu Váhu a západných výbežkov pahorkovitých svahov Považského Inovca, v 

severnom susedstve obce Rakoľuby. Z južnej a juhozápadnej strany ohraničuje osídlenú 

plochu zaniknutý vodný tok, ktorý pravdepodobne vplýval na vnútornú štruktúru sídliska. 

Jedná sa zrejme o zaniknuté rameno Váhu alebo o pôvodné koryto Rybníckeho potoka, 

v súčasnosti tečúceho o 200 m južnejšie. Severozápadná časť lokality bola zničená 

zaniknutým poľnohospodárskym majerom Rata a vzhľadom na rýchly postup stavebných prác 

na stavbe Tesco Stores sa nepodarilo doskúmať západný cíp lokality
74

. 

 Po pozitívnom prieskume v prvej etape v máji roku 2004
75

 sa ešte toho istého roku 

pristúpilo na komplexnejší archeologický výskum. Celkovo tu bolo preskúmaných 490 

objektov
76

, z ktorých 57 zaraďujeme na základe materiálu do 2. pol. 12.stor. - 1. pol. 13. stor.  

 

                                                           
71

 STAŠŠÍKOVÁ – ŠTUKOVSKÁ 1984, 199; HANULIAK - KUJOVSKÝ 1998, 73-74 
72

 pozri s. 112 
73

 VARSIK – HANULIAK – KOVÁR 2006, 204 
74

 tamže 205 
75

 CHEBEN – BIELICH 2006, 105 
76

 eneolit - 3 objekty, latén – 4 objekty, doba rímska 199 objektov, stredovek 69 objektov (z toho 12 včasný 

stredovek), nedatovaných 215 objektov  
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Osídlenie sa rozprestieralo v smere SSZ – JJV na ploche cca 1 ha a tvorilo 

nepravidelný ovál pretiahnutý pozdĺž zaniknutého vodného toku, s dĺžkou 190 m a šírkou 50 

m. Objekty sa zhlukovali prevažne v blízkosti centrálnej časti preskúmanej plochy, po jej 

obvode sa nachádzali vo vzdialenosti 15 – 65 m rozptýlené zvyšné objekty
77

.  Do kategórie 

obytných, prípadne hospodárskych stavieb môžeme zaradiť dvojicu polozemníc bez stôp po 

kolových jamách. Prípadné ďalšie pozostatky po obytných, či hospodárskych stavbách môžu 

predstavovať kolové jamy
78

, či žľabovitý útvar. Popri deviatich zásobnicových jamách sa tu 

preskúmalo 28 maloobjemových sídliskových objektov. Deväť objektov predstavovali 

samostatné pece so zahĺbenými predpecnými jamami s hlinenými kupolami. V čeľustiach 

kúrenísk vo väčšine prípadov ležali veľké lomové kamene. Pokračovanie sídliska sa dá podľa 

autorov očakávať aj na východnej strane cesty Rakoľuby – Beckov
79

. 

Ako objekt s obytnou funkciou uvádza P. Bednár jednu z dvojice polozemníc a to obj. 

331
80

, pozostávajúci zo zahĺbeného (1,1 m) priestoru štvorcovej dispozície, o stranách 3,6 x 

3,8 m. V strede západnej strany narúša štvorcový pôdorys poloblúkový výbežok, zrejme relikt 

pôvodného vstupu. V jeho susedstve, v juhozápadnom rohu objektu bolo umiestnené 

kúrenisko, pozostávajúce z dvoch prepojených plytkých jám
81

.  

Objekty hospodárskeho charakteru sa zhlukujú najmä v okolí dvoch spomínaných 

polozemníc. V ich blízkosti bola zachytená stodola, dve obilné zásobnice, krátke žľaby, tri 

kupolové pece, 4 vaňovité objekty, sedem sídliskových a päť zásobnicových jám. Celkovo sa 

sídliskové objekty zhlukovali do štyroch väčších koncentrácií
82

. 

 

Keramický materiál reprezentovali hrncovité nádobky s lievikovito nasadeným ústím, 

zdobené jednoduchou vlnovkou alebo špirálovitou závitnicou a hrubostenné zásobnice 

s vyšším obsahom kamienkov a tuhy. Výnimočne sa objavila aj malá misa s kónicky 

roztvorenými stenami a gombíkovité držadlo z pokrievky. 

Z ďalších predmetov používaných v dedinskom prostredí spomenieme železné klince, 

kamenné brúsky, nôž, praslen a podkovu. Z výnimočných nálezov treba uviesť dve bronzové 

                                                           
77

 obr. 3 
78

do úvahy berieme aj 215 nedatovaných objektov, z ktorých aj väčší počet môže súvisieť 

s vrcholnostredovekým osídlením  
79

 VARSIK – HANULIAK – KOVÁR 2006, 205 
80

 HANULIAK 2007, obr. 2:1 
81

 HANULIAK 2007, 337; pri ďalšej z dvojice polozemníc (obj. 52) absentujú doklady potvrdzujúce obytný 

charakter objektu 
82

 HANULIAK 2007, 347 
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náušnice, sklený korálik a striebornú mincu
83

- napodobenina viedenského fenigu Přemysla 

Otakara II. (1251-1276)
84

.  

Materiál podľa Varsika, Hanuliaka a Kovára naznačuje, že v 2. pol. 13. stor. súvislé 

osídlenie zaniká. Aj na základe nálezu spomenutej mince pripúšťajú možnosť, že prišlo 

k presídleniu do 2,5 km vzdialenej podhradskej osady. Minca a ostroha (14. stor.) ju dávajú 

taktiež do súvisu s priľahlou cestou z juhu k hradu Beckov.  

 

Trenčín – časť Biskupice – Záhumnie. Lokalita Záhumnie sa nachádza v katastri 

mestskej časti mesta Trenčín – Biskupice, v severovýchodnom susedstve mestskej časti Belá. 

Počas záchranného archeologického výskumu na stavbe obchodného domu Tesco v roku 

2002 sa popri nálezoch z konca 5. - začiatku 7. a z 9. stor. podarilo preskúmať aj časť sídliska 

datovaného do 12. – 13. stor.
85 

 Osídlenie z 9. stor. sa koncentrovalo v dvoch menších zoskupeniach v severozápadnej 

časti plochy. Ťažisko objektov datovaných do 12. – 13. stor. sa nachádzalo pod západnou 

časťou dnešného obchodného domu Tesco, smerom ku koľajniciam, resp. medzi bývalou 

budovou Lesostavu a železničnou traťou. V juhovýchodnej časti areálu sa náchadzala 

pôvodne stredoveká poľnohospodárska usadlosť s kamennými stavbami, ktoré 

pravdepodobne porušili objekty daného sídliska. Taktiež v novoveku dochádzalo k občasným 

porušeniam pri rôznych stavebných zásahoch
86

.  

 Sídliskové objekty pozostávali z veľkej kumulácie jám rôzneho charakteru, od 

odpadových jám, cez zásobnice až k ohniskám a peciam s predpecnými jamami. Súčasťou 

nadzemných drevených stavieb boli početné kolové jamy a prostredníctvom týchto jamiek je 

doložený takisto drevený prístrešok nad pecou. Odpadové jamy boli prevažne oválneho tvaru, 

vyskytovali sa však aj nepravidelné a iné geometrické pôdorysy.  

 Na prítomnosť vyspelých hrnčiarov poukazuje výskyt tenkostennej keramiky, 

prevažne redukčne vypálenej. Medzi tvarmi prevláda hrncovitá nádoba, menej sú zastúpené aj 

misy, pokrievky a zriedka aj fľaša. V zásypoch viacerých jám sa nachádzali aj fragmenty 

rozmerných hrubostenných nádob.  

                                                           
83

 VARSIK – HANULIAK – KOVÁR 2006, 207 
84

 HUNKA – KOLNÍKOVÁ 2006, 98; pôvod Uhorsko 
85

 CHEBEN 2003, 65, okrem objektov z obdobia stredoveku tu boli zachytené aj žiarové hroby lužickej kultúry, 

a sídliskové objekty z prelomu konca 2. – 1. pol. 3. stor. 
86

 tamže 
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 Poľnohospodárske náradie je zastúpené železnou kosou a oradlom. Spracovávanie 

železa je doložené výskytom železnej trosky v 10 jamách. V 32 prípadoch boli sídliskové 

jamy využité na uloženie zvieracieho skeletu
87

.  

 Najmladší horizont zachytený v južnej časti plochy zrejme súvisí so spomínanou 

poľnohospodárskou usadlosťou. Nachádzali sa tu zvyšky kamenných múrov, základové jamy 

troch kamenných stavieb a v jednom prípade boli vybudované iba kamenné piliere, ktoré 

mohli byť súčasťou rozsiahlejšej nadzemnej stavby, z väčšej časti drevenej. Nájdené tu boli aj 

zvyšky dvoch paralelne vedľa seba uložených kamenných útvarov obdĺžnikového pôdorysu, 

pripomínajúce dláždený chodník
88

.    

 Potencionálnym písomným dokladom skúmaného sídliska môže byť zmienka z roku 

1439, spomínajúca dedinu Zahunye
89

, až nápadne pripomínajúca dnešný chotárny názov 

Záhumnie. V tejto zmienke sa udáva jej poloha medzi dediny Zlatovce
90

 a Mníchova Lehota, 

čo taktiež presne sedí na danú lokalitu. Proti tomuto tvrdeniu však stojí datovanie sídliska do 

12. – 13. stor., nemôžeme však vylúčiť prípadnú zmenu polohy dediny alebo aj zachovanie jej 

časti, nezachytenej  počas archeologického výskumu. Do úvahy prichádza aj zlúčenie 

s neďalekou dedinou Belá, pričom sa pamiatka na niekdajšiu samostatnú dedinu, patriacu do 

príslušenstva  Trenčianskeho hradu, zachovala vo forme chotárneho názvu. 

  

Beluša – Pri Konopnom potoku. V katastri obce Beluša sú zaznamenané viaceré lokality 

z obdobia stredoveku. Včasný stredovek reprezentujú lokality Jarkový kút, Chrástky a Pod 

Hájom, doložené prevažne len na základe zberového črepového materiálu
91

. V okolí obce sa 

taktiež nachádza viacero slovanských mohylníkov, tvoriacich 2,5 km dlhú priamku na tom 

istom horskom hrebeni
92

. Časový úsek 12. – 13. stor. máme zastúpený na lokalitách Pechová, 

Laz pod Malenicou, Machová
93

 a tiež na sčasti preskúmanom sídlisku v polohe Pri 

Konopnom potoku.  

                                                           
87

 CHEBEN 2003, 66; hlavne 1 ks skeletu v objekte, občas 2 ks, v jednom prípade 3 ks 
88

 tamže; kamenné útvary pozostávali s riečnych a lomových kameňov s občasným výskytom fragmentu tehly 
89

 FEKETE-NAGY 1941, 209; jediná písomná zmienka o obci Zahunye pochádza z roku 1439 (Poss. seu villa 

Zahunye) 
90

 dnes Trenčín – časť Zlatovce 
91

 VLKOLÍNSKA – ILIÁŠOVÁ – HUNKA 1998, 171 
92

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 58, 60; spolu 70 mohýl + 15 na druhej strane údolia rieky Pružinky 
93

 pozri str. 28 
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 Skúmaná lokalita sa nachádza na severnom brehu Konopného potoka, neďaleko 

posledných domov obce Beluša, takmer na rozmedzí chotárov s Dolnými Kočkovcami
94

.  

Počas výstavby diaľnice D1 sa po zachytení dvojice torz zahĺbených objektov v roku 1998
95

 

pristúpilo v roku 2000 k plošnému odkryvu na ploche približne 40 x 100 m
96

.  

 Preskúmaná bola časť stredovekej dediny so 16 objektmi
97

. Pred samotným 

archeologickým výskumom však došlo pri skrývke ornice k odstráneniu horných polovíc 

objektov, pri ktorom mohlo dôjsť k úplnému zničeniu prípadných plytších objektov
98

. Zrejme 

aj preto sa nezachovali žiadne stopy po konštrukcii nadzemných častí stavieb. Pomerne 

nepravidelne rozmiestnené objekty boli tvarovo rozdelené do štyroch skupín : so 

štvoruholníkovým
99

, oválnym
100

, kruhovitým
101

 a neurčitým
102

 pôdorysom. V niektorých 

objektoch boli do dna zapustené väčšie kamene, ich prípadné využitie sa aj kvôli ich 

nepravidelnému rozloženiu nepodarila zistiť. Využívanie ohňa je evidentné v dvoch 

prípadoch, pričom v jednom z nich sa dokonca uvažuje o pražiarni rudy
103

. 

 Materiálna náplň spočívala z bežnej stredovekej sídliskovej keramiky, najmä z hrncov 

rôznej veľkosti, či zásobníc. Hnedo, hnedosivo až sivočierno sfarbené hrnce boli vyrobené 

z hlinito-piesčitého materiálu, s pomerne častou prímesou grafitu. Prevládali nahor vytiahnuté 

okraje (2 cm), vysoko nahor vytiahnuté boli zastúpené v malom počte.  Iba občas boli okraje 

zdobené, v niektorých prípadoch sa objavuje jednoduchá vlnovka. Dná hrncov boli rovnaké, 

mierne konkávne, prípadne s obvodovou lištou, či značkou
104

. Z výzdobných motívov  

prevládala radielková výzdoba, vlnovky a žliabky
105

. Okraje so žliabkami pre pokrievku sa 

takmer nevyskytovali, vzhľadom na široký tvar ústí môžeme predpokladať pokrievky 

                                                           
94

 VLKOLÍNSKA 2007, 23 
95

 VLKOLÍNSKA 2000, 185; preskúmané 2 objekty 
96

 VLKOLÍNSKA 2007, 24 
97

 obr. 4 
98

 VLKOLÍNSKA 2001, 213 
99

 VLKOLÍNSKA 2007, 32; objekty č. 1 a 13 
100

 tamže; objekty č. 5 a 9 (pravidelné), č. 2B, 3, 8, 10 a 14 (nepravidelné) 
101

 VLKOLÍNSKA 2007, 33; objekty č. 2A, 15 a 16; objekt. č. 4 – dve okrúhle spojené jamy lavórovitého tvaru 
102

 tamže; objekty č. 2 (2A+2B), 6, 7 a 12 
103

 VLKOLÍNSKA 2007, 34; využívanie ohňa sa predpokladá v objektoch č. 2 a 12; možná pražiareň rudy 

prichádza do úvahy v objekte č. 12 
104

 VLKOLÍNSKA 2007, 35 
105

 VLKOLÍNSKA 2007, 66 
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drevené
106

. Analýza keramiky potvrdila vysokú techniku prípravy hrnčiarskej suroviny, na 

základe mineralogického štúdia bola pravdepodobne vyrobená na Morave
107

.   

 Pomerne rozvinutú kováčsku výrobu dokladá okrem železnej trosky aj nález nákovky, 

tzv. „tupej babky“
108

, využívanej na vykúvanie a ostrenie čepelí rôznych nástrojov. Troska 

bola na povrchu natavená a kompaktná, taktiež typická pre kováčsku trosku
109

. Toto tvrdenie 

potvrdzuje aj fakt, že osem z desať vzoriek malo pôvod práve v kováčskom procese výroby 

železných predmetov
110

. Okrem dokladov kováčskej výroby sa vo výplniach objektov 

vyskytovali aj nože
111

 a ovčiarske nožnice
112

. 

 Na základe analýzy osteologického materiálu, ktorý sa tu vyskytoval vo forme 

kuchynského odpadu, vznikajúceho pri spracovaní mäsa, sa dozvedáme, že tri štvrtiny 

celkového počtu kostí patrili domestifikovanej
113

 a jedna štvrtina voľne žijúcej (lovnej) 

zveri
114

. Taktiež nálezy opracovaných parohov dosvedčujú prácu z parohovinou, využívanou 

napr. na výrobu rukovätí nožov, hrebeňov a iných predmetov dennej potreby
115

.  

 Vychádzajúc z pôdorysného usporiadania sídliskových objektov sa dá predpokladať, 

že išlo o radový typ dediny menších rozmerov, aj keď na základe pomerne malej preskúmanej 

plochy toto tvrdenie musíme brať s rezervou. Keramika datuje existenciu sídliska do záveru 

12. stor. až 1. pol. 13. stor., kedy bolo pravdepodobne pokojnou cestou ukončené. Datovanie 

sídliska podporuje aj nález dvoch mincí z 1. pol. 13. stor.
116

, objavené spolu s bronzovým 

prsteňom
117

 v objekte č. 12. Taktiež je pravdepodobné pokračovanie sídliska južným smerom 

k potoku vzdialenému 11 m
118

. 

 

                                                           
106

 VLKOLÍNSKA 2007, 35; rozpätia ústí 110 – 425 mm (hlavne 130 – 190 mm); výška hrncov sa pohybuje 

zväčša medzi 20 – 25 cm 
107

 SPIŠIAK 2007, 125; teplota vypaľovania sa odhaduje na 750 ˚C; výsledky analýzy keramiky však treba brať 

s rezervou, keďže pri nej boli použité len dve vzorky 
108

 objekt č. 4 
109

 MIHOK 2007, 118 
110

 tamže, 122 
111

 VLKOLÍNSKA 2007, 48; objekty č. 4, 12 a 15 
112

 tamže; objekty č. 8 a 13 
113

 HLOŠKA 2007, 109; 37,8% prasa, 36,6% krava, 15,9% ovca, 8,6% kura, 1,2% kôň 
114

 tamže; 51,6% diviak, 19,4% srnec lesný, 12,9% jeleň lesný, 13 % hlodavce, 3,2% zajac poľný 
115

 tamže 
116

 HUNKA 2007, 113-114; ide o mince arabského typu, razených Belom III - IV 
117

 VLKOLÍNSKA 2007, 48; bronzový prsteň : špirálovite vinutý drôtik s krúžkom pre umiestnenie očka 

(analógie z 12. stor.) 
118

 tamže, 32 
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 V polovici 13. stor. dochádzalo k opúšťaniu roztrúsených osád v chotároch a následne 

ku koncentrácii obyvateľstva okolo centier dnešných obcí, čo bolo spojené najmä so snahou 

vytvárania väčších dedín, tj. sústreďovaním väčšieho počtu obyvateľstva do výhodnejšie 

situovaných väčších sídelných celkov
119

.  Toto môže byť aj príklad belušského chotára, kde sa 

okrem sídliska v lokalite Pri Konopnom potoku, zachytili časti sídlisk z rovnakého časového 

úseku v ďalších dvoch polohách: Pechová
120

, Machová
121

 a náznaky sídliska z 11. – 12. stor. 

v polohe Laz Pod Malenicou
122

. Okolo polovice 13. stor. tu bol v dnešnom centre obce Beluša  

totiž postavený neskororománsky kostolík
123

, čo pravdepodobne indikuje centrálnu dedinu 

v okolitej spádovej oblasti. Práve tu sa mohlo následne kumulovať obyvateľstvo zo 

spomenutých roztrúsených osád.  

 

Nededza – KIA Motors. Lokalita sa nachádza cca 6 km východne od mesta Žilina, medzi 

obcami Teplička nad Váhom a Nededza. Počas záchranného archeologického výskumu 

spojeného s výstavbou hál automobilových závodov KIA Motors sa v rokoch 2004-2005 

podarilo preskúmať pomerne veľkú časť zaniknutej stredovekej dediny spolu so zaniknutými 

cestnými komunikáciami. Samotné nálezisko sa nachádza nad inundačným územím Váhu, zo 

severu, západu a juhu je ohraničené vystupujúcou pleistocénnou štrkovou terasou Váhu a na 

východe sedimentami potoka Kotrčina
124

.  

 Počas celého trvania výskumu v rokoch 2004 – 2006 sa preskúmalo takmer 1100 

objektov, ktoré boli koncentrované do 6 – 7 usadlostí
125

. Takýto veľký počet bol dosiahnutý aj 

napriek nevhodným podmienkam na zachovanie plytkých objektov. Najväčší rozmach 
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 MARSINA – SOPKO – VOZÁR 1986, 322-358; RUTTKAY 1992b, 176-184 
120

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 58; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 72-73; poloha Pechová leží pri 

vyústení doliny riečky Pružinka do údolia Váhu, vedľa severovýchodného okraja intravilánu obce Beluša. 

Ohraničuje ju potok tečúci z osady Rybníky, riečka Pružinka a južnou terasou doliny. Sídlisko je datované na 

základe nálezov keramiky do 12. – 13. stor. 
121

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 74; poloha Machová leží v bližšie neurčenej polohe 80 m od potoka na 

severnom okraji návršia. Sídlisko datované do 13. stor. tu bolo zaznamenané vďaka keramike z orbou 

porušených sídliskových jám. 
122

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 60; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 73; poloha Laz pod Malenicou sa 

nachádza severozápadne od osady Pod Malenicou, situovanou pomerne hlboko v horách, pri prameni 

Kamenického potoka.  Samotná lokalita leží pri sútoku potôčkov tesne pod osadou, 0,5 km od vrchu Koscelišča. 

Dve etapy sídliska sú datované do 8. – 9. stor. a do 11. – 12. stor.  
123

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1961, 152;RAFAJ 1966, 123; SÚPIS I, 114;  STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 

1992, 72. Kaplnka sv. Anny – neskororománska – ranogotická sakrálna stavba z 2. pol. 13. stor. so 

zjednodušeným neskororománskym pôdorysom s polkruhovou apsidou. Loď od apsidy oddeľuje len víťazný 

oblúk. Pôvodné úzke štrbinové okná, lomený portál z 1300 – 1310 s jedným prútom v ostení.   
124

 BEDNÁR – VAJDÍKOVÁ 2007, 28 
125

 BEDNÁR - VAJDÍKOVÁ 2007, 29; BEDNÁR – DAŇOVÁ 2008, 30; za roky 2004 a 2005 sa udáva počet 

882 objektov a v roku 2006 bolo preskúmaných ďalších cca 200 objektov 
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predstavovala východná časť lokality o veľkosti cca 2 ha. V rámci tejto plochy sa rysovali 

štyri hlavné areály
126

.   

 Severovýchodný sektor sa vyznačoval výskytom pecí rôznych typov
127

, najmä však 

jednoduchých hlinených pecí s estrichom na úrovni vtedajšieho pochôdzneho terénu. Iba 

v jednom prípade bola zaznamenaná aj predpecná jama. Južne od pecí boli zachytené 

rozsiahlejšie jamy najmä oválneho pôdorysu s veľkým množstvom odpadu. Pre južnú časť 

usadlosti boli typické menšie sídliskové jamy, taktiež plné odpadu
128

. 

 Pre severozápadný sektor boli charakteristické stavby so stĺpovou konštrukciou. 

Pôdorysne bolo zaznamenaných niekoľko štvorcových štvorkolových stavieb i väčších 

obdĺžnikových so 4 – 6 kolmi, predstavujúcich akúsi hospodársku časť
129

. 

 V západnom sektore boli zachytené minimálne ďalšie štyri usadlosti. Južnú časť 

sektoru reprezentovali väčšie jamy plné odpadu, kým severnú časť skupina stĺpových jám, 

tvoriacich minimálne tri štvorcové štvorkolové stavby. 

 Pri doskúmaní severnej časti plochy v roku 2006
130

 sa v jej východnej časti 

nachádzalo cca 200 objektov
131

, ktoré takisto rešpektovali cestu. Medzi plochami 2005 a 2006 

zostal tenký pás bez objektov, svedčiaci zrejme o akejsi hranici dvoch usadlostí.  

 Materiálnu náplň tvorila hlavne keramika a železné predmety (fragmenty nožov, 

klince, kosák a ostroha)
132

. 

Aj napriek absencii obytných stavieb je zrejmá usporiadaná pôdorysná dispozícia 

jednotlivých usadlostí. Rozdiely medzi západnou a východnou časťou sú aj v plošnej rozlohe, 

čo je spôsobené najskôr ich osobitnosťou. Orientácia jednotlivých usadlostí bola prispôsobená 

orientácii cesty, ktorá ohraničovala skúmanú zaniknutú stredovekú dedinu na južnej 

a východnej strane. Najstaršia fáza cesty  bola prekrytá humusovitou vrstvou s objektmi
133

, 
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 obr. 5 
127

 BEDNÁR – VAJDÍKOVÁ 2007, 29; ďalej sa tu preskúmali: 1. pec v plošne rozsiahlej jame so stupňovitou 

predpecnou časťou, pri ktorej intenzita prepálenia stien naznačuje vyššie teploty, súvisiace asi s iným účelom 

pece; 2. málo prepálená malá pec s obdĺžnikovým pôdorysom a kamennou konštrukciou stien 
128

 tamže; v severnej časti mali jamy priemerný rozmer 1,5 x 1 m; v južnej časti nepresahovali rozmer 1,5 m 
129

 tamže; orientácia stĺpových stavieb bola V – Z; neboli tu zachytené žiadne obydlia, preto je zrejmé, že boli 

situované vo východnej a juhovýchodnej časti  
130

 BEDNÁR – DAŇOVÁ 2008, 30; v roku 2005 zostala severná časť plochy pod skládkou ornice 
131

 obr. 6 
132

 BEDNÁR – VAJDÍKOVÁ 2007, 30 
133

 . tamže; v západnej časti areálu sa nachádzala terénna anomália, ktorá sa po preskúmaní ukázala ako cesta. Tá 

zanikla ešte pred 12. stor., keďže bola prekrytá vrstvou hliny, do ktorej boli neskôr zapúšťané stredoveké objekty 

patriace k sídlisku 
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pričom až na niekoľko jám a dvoch prepálených plôch, ju všetky objekty rešpektujú. Cesta 

slúžila do 2. pol. 20. stor.
134

 

Zánik dediny nastal podľa charakteristiky odpadu pokojným spôsobom a na jej nedlhú 

existenciu poukazuje aj rovnorodý charakter keramiky. 

 

  Z uvedených poznatkov pôdorysného usporiadania sídliskových objektov vyplýva, že 

v prípade skúmaných sídlisk v katastri obcí Beckov, Trenčín – časť Biskupice a Beluša 

môžeme s určitou rezervou hovoriť o kompaktnom osídlení, kým u sídliska v katastri obce 

Nededza o osídlení rozptýlenom, pozostávajúcom z viacerých usadlostí
135

. V žiadnom prípade 

nebol doložený násilný zánik sídliska, spojený s prírodne alebo úmyselne založeným 

požiarom.  

 Okrem dvojice polozemníc z lokality Beckov – Pažitné sa na spomínaných sídliskách 

nestretávame s inými zahĺbenými objektmi, súvisiacich s obytnou funkciou. Tu a najmä na 

sídliskách v Trenčíne – Biskupiciach a Nededzi nám na prípadné obydlia, prípadne nadzemné 

hospodárske stavby poukazujú početné kolové jamky, neraz usporiadané do štvorcových či 

obdĺžnikových pôdorysov. Na lokalite Beluša – Pri Konopnom potoku padli možné 

pozostatky kolových stavieb za obeť mechanizmu pri odstránení vrchnej časti objektov počas 

skrývky ornice.  

  

Ostatné vidiecke osídlenie. Doklady tzv. rozptýleného osídlenia môžeme predpokladať aj 

na archeologických lokalitách v chotároch ďalších obcí, objavených najmä zásluhou 

niekdajšieho archeológa Považského múzea v Žiline A. Petrovského - Šichmana. Prvý príklad 

nám ponúka obec Lednické Rovne a jej dnešná časť Horenická Hôrka. Obidve zachytené 

polohy sa nachádzajú v okolí oboch ciest do ďalšej miestnej časti Medné, vzdialené asi 500 m 

hore tokom miestnych potokov od súčasných intravilánov. Staršie osídlenie, a to z 11.-13. 

stor. bolo na základe nálezov fragmentov keramiky situované na ľavej strane cesty 

z Lednických Rovní do Medného, v miestach kde cez cestu preteká potôčik. Na existenciu 

sídliska tu poukazujú najmä tmavé fľaky badateľné na povrchu oráčiny
136

. Aj napriek tomu, 
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 BEDNÁR – VAJDÍKOVÁ 2007, 30 
135

 SMETÁNKA 1978, 327, tu vychádzame zo základného pôdorysného usporiadania sídliskových objektov 

v Čechách; RUTTKAY 1999, 7-40  
136

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 82-83 
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že osídlenie dolného toku potoka je písomne doložené až od zač. 15. stor.
 137

, môžeme 

predpokladať, že sa jedná o jednu usadlosť predchodcu jednej z daných obcí, 

najpravdepodobnejšie neskoršej Prečínskej Lehoty
138

, ležiacej priamo na toku. 

 Na hornom toku susedného potoka tečúceho z časti Medné do Horeníc, cca 500 m na 

severovýchod od predchádzajúcej lokality sa v priestore medzi spomínanou cestou 

a Horenicami nachádza lokalita Horepotočie, so zachytenými stopami po sídlisku. Hlbokou 

orbou tu bolo porušených asi 15 sídliskových objektov, z ktorých sa podarilo zozbierať 

fragmenty keramiky, datované do 13. stor.
139

 Aj napriek včasnejšej zmienke o obci Medné
140

 

sa tu prikláňame k možnosti, že sa jedná o jednu z usadlostí predchodcu neskoršej obce 

Horenice
141

. 

 

 Na druhej strane rieky Váh sa nám ako príklad rozptýleného osídlenia ponúkajú stopy 

sídlisk v katastri obce Dolné Kočkovce. Takisto ako aj v Lednických Rovniach, aj tu sú 

roztratené stopy osídlenia z 12. – 13. stor. situované vo vyšších polohách ako osídlenie 

dnešné, resp. neskoršie. Východne od intravilánu obce, nad poľnohospodárskym družstvom, 

sa pozdĺž potoka, prameniaceho na severozápadnom svahu vrchu Hôrka (kóta 408) 

nachádzajú dve lokality s identickým materiálom. Z polôh Rybníky aj Močiarne sa zachytila 

na kruhu točená keramika, zdobená viacnásobnou vlnovkou a ryhami, spadajúca do 

sledovaného úseku stredoveku
142

.  

Severne od nich, na terasovitom návrší medzi dvoma potokmi leží poloha 

Medzipotočie, jedna z najintenzívnejšie osídlených lokalít na severozápadnom Slovensku. 

Popri keramike zo starších období
143

 tu máme v jednom objekte doloženú aj na kruhu 

vytáčanú keramiku, tvarovo a výzdobou príznačnú pre 12. – 13. stor.
144

. Všetky tri polohy sa 

nachádzajú približne v 1 km úseku a vzhľadom na zhodnosť materiálu je pravdepodobné, že 
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 FEKETE-NAGY 1941, 180; prvá písomná zmienka o obci Lednické Rovne pochádza z roku 1471 (Poss. 

Rowne); tamže, 124; prvá písomná zmienka o obci Hôrka pochádza z roku 1408 (Kemenehorka), v mladšom 

novoveku sa zlúčila spolu s obcami Horenice a Medné do jednej obce Horenická Hôrka a ešte neskôr do obce 

Lednické Rovne   
138

 FEKETE-NAGY 1941, 146; VSOS II, 137; prvá písomná zmienka o obci Prečínska Lehota pochádza z roku 

1413 (Poss. Lehothka), obec bola založená, resp. dosídlená pravdepodobne však už v 14. stor. na zákupnom 

práve, v novoveku sa úplne začlenila do intravilánu susedných Lednických Rovní 
139

 MORAVČÍK 1976, 24; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 83 
140

 FEKETE-NAGY 1941, 153; prvá písomná zmienka o obci Medné pochádza z roku 1372 (Mezne) 
141

 tamže, 124, prvá písomná zmienka o obci Horenice pochádza z roku 1471 (Poss. Horenycze)  
142

 MORAVČÍK 1976, 13, TAB II:3 
143

 tamže; na lokalite Medzipotočie je doložené osídlenie lengyelskej, lužickej a púchovskej kultúry ako aj 

osídlenie z 9. stor. 
144

 MORAVČÍK 1976, TAB. VII:2,4; BIALEKOVÁ 1992, 94 
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boli súčasťou jedného sídliskového celku, neskôr kumulovaného zrejme v miestach dnešného 

intravilánu obce
145

.  Vo vzdialenosti cca 1,5 km juhozápadne sa nachádza vyššie spomínaná 

archeologická lokalita Beluša – Pri Konopnom potoku.  

 

Podobný prípad nachádzame hneď v susednej obci Visolaje. V polohe Zákľuky, na 

križovatke považskej a tzv. pružinskej cesty sa na mierne vyvýšenom hrebeni nachádza 

archeologickým výskumom zachytená viacnásobne osídlená lokalita
146

. Po lužickej a 

púchovskej kultúre je tu doložená aj zrejmá osada z 11. – 13. stor.
147

 Aj v tomto prípade 

prichádza možnosť presunu obyvateľstva do nižšie položeného intravilánu obce Visolaje
148

, 

kde je práve v polohe Kultúrny dom doložené osídlenie z 13. stor.
149

 Obec taktiež disponuje 

pôvodne gotickým kostolom, spomínaným v rokoch 1332 – 1337
150

.   

Taktiež nemožno úplne vylúčiť alternatívu, že sa v tomto prípade jedná o zaniknutú 

zemiansku dedinu Keňuk, na základe písomností lokalizovanú práve do okolia Visolajov a 

Sverepca
151

. 1,5 km severovýchodne od obce Visolaje predpokladáme aj ďalšiu zaniknutú 

dedinu Markušova Lehota v polohe osady Markov Laz
152

. 

Spomínané susediace obce Beluša, Dolné Kočkovce a Visolaje nám tak na pomerne 

malom území ponúkajú sídliskový obraz opúšťania menších usadlostí, resp. dedín 

a následného kumulovania sa v centrálnych kompaktnejších dedinách v priebehu 13. stor. 

Podobná situácia sa opakuje taktiež v katastri dnešnej obce Bolešov, kde je 

zodpovedajúce osídlenie doložené z polôh V ohradách
153

 a Kopanica
154

, situovaných na 
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 FEKETE-NAGY 1941, 135-136; SEDLÁK 2008, 55; prvá písomná zmienka o obci Dolné Kočkovce 

pochádza z rokov 1332-1337 (Hetlek, Hoczak) 
146

 KUJOVSKÝ – VLKOLÍNSKA 2000, 115; archeologický výskum počas výstavby diaľnice D1 v úseku 

Beluša – Považská Bystrica 
147

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 60; BIALEKOVÁ 1992, 96 
148

 FEKETE-NAGY 1941, 207-208; prvá písomná zmienka o obci Visolaje pochádza z roku 1327 (Poss. 

Wizolay) 
149

 MORAVČÍK 1991, 30; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 97; na kruhu vytáčaná keramika zdobená 

šikmými vrypmi, vysokými vlnovkami a pravidelnými ryhami pochádza z porušenej sídliskovej vrstvy, kde sa 

okrem keramiky z 13. stor. nachádzali taktiež fragmenty z 9. stor. 
150

 RAFAJ 1966, 135; SÚPIS III, 405; kostol sv. Galusa Opáta, z pôvodnej gotickej stavby sa dodnes zachovalo 

obvodové murivo starej lode a časť muriva dnešnej lode a veže 
151

 pozri s. 147 
152

 pozri s. 146 
153

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 53; MORAVČÍK 1980, 15; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 75; 

poloha V ohradách sa nachádza cca 1 km severozápadne od vyústenia Bolešovského potoka do údolia Váhu. Pri 

stavbe kravína tu bola porušená sídlisková vrstva obsahujúca keramiku z 9. a 12. – 13. stor. 
154

 MORAVČÍK 1980, 18; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 74; poloha 
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hornom toku Bolešovského a susedného nepomenovaného potoka. Samotná dedina Bolešov 

sa spomína až v 2. pol. 14. stor.
155

  

Pravdepodobným predchodcom, resp. jedným z predchodcov dediny Malý Kolačín
156

, 

prípadne Dubnice
157

 môže byť sídlisko na lokalite Kvášovec / Predkvášovec, ležiacom na 1 

km dlhej a 600 m širokej terase, medzi Dubnicou a Kolačínom. Pri pokladaní vodovodu na 

svahu terasy Nitričky tu bol porušený obytný objekt a sídlisková jama, v ktorých výplni sa 

nachádzal keramický materiál z 11. – 13. stor
158

. 

Západne od hrádku vo Varíne
159

 boli na ploche medzi židovským cintorínom, 

železnicou a cestou ku stanici zachytené tri objekty zaraditeľné do tohto časového úseku
160

. 

Ich dislokácia od centrálnej osady s doloženou sakrálnou stavbou z 2. pol. 13. stor.
161

 môže 

taktiež poukazovať na fakt, že sa jednalo o jednu z viacerých roztratených usadlostí, 

predchádzajúcich samotnej dedine Varín, doloženej už v pol. 13. stor.
162

 

S hospodárskou činnosťou dediny Varín pravdepodobne súvisí aj neďaleký nález 

zariadenia na získavanie dechtu, v priestore malého prírodného pahorku v polohe Železná 

studňa
163

. Zvyšky zariadenia boli zachytené v tesnej blízkosti potoka na ploche 3 x 5 m. 

Zariadenie pozostávalo z vyhĺbeného mierne klesajúceho žľabu ukončeného väčšou oválnou 

jamou
164

. Do žľabu bolo umiestnené 110 cm dlhé drevené korýtko vyrobené z lipového dreva. 

Na ňom boli uložené horné časti troch nádob obrátené ústím nadol, slúžiace namiesto 

lievikov. V oválnej jame pod žľabom sa nachádzali črepy z veľkej zásobnicovej nádoby, do 

ktorej sa zachytával z koryta vytekajúci decht. V celej sonde ležalo množstvo črepov 

obalených z oboch strán dechtom. Do týchto nádob sa decht zachytával, keď vytekal z miliera 

uloženého na akomsi drevenom pódiu utesnenom hlinou, aby drevo tlelo a úplne nezhorelo. 
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 FEKETE-NAGY 1941, 102; prvá písomná zmienka o obci Bolešov pochádza z roku 1379 (Villa Bolleso) 
156

 FEKETE-NAGY 1941, 137; prvá písomná zmienka o obciach Malý a Veľký Kolačín pochádza z roku 1255 

(Duo ville Kelechyn) 
157

 FEKETE-NAGY 1941, 114; prvá písomná zmienka o obci Dubnica pochádza z roku 1193 (Terra Dubnicze) 
158

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 51; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 78 
159

 pozri s. 51 
160

 ŠEDO 1976c, 206-207; obj. č. 2 bol na základe nálezov keramiky zadatovaný do 12. – 13. stor., obj. č. 1 a 3 

s nevýraznou keramikou s ním zrejme súvisia 
161

 VSOS III, 361 
162

 FEKETE-NAGY 1941, 92-93; prvá písomná zmienka o obci Varín pochádza z roku 1254 (Terra Warna) 
163

 PIETA – MORAVČÍK 1983, 206 
164

 MORAVČÍK 1991, 22; rozmery zariadenia na získavanie dechtu boli – d: 170 cm, š. 5-60 cm, h: 20-25 cm; 

priemer oválnej jamy bol 90 cm s hĺbkou 25 cm 



34 
 

Z pôvodného pódia sa zachovali iba po tri kolové jamky, umiestnené po obidvoch stranách 

žliabku, ktoré zostali po drevených stĺpoch nesúcich vlastný milier
165

.  

Na základe analýzy keramiky bolo zariadenie využívané v priebehu 12. – 13. stor., 

kedy pomocou neho získavali túto vzácnu surovinu, používanú pri konzervovaní výrobkov 

z organických hmôt, ako dreva, kože, či povrazov. Vzhľadom na celé územie dnešného 

Slovenska sa jedná o unikátnu lokalitu, keďže okrem nej poznáme iba „dechtárske“ jamy 

kotlovitého tvaru z Bojníc a Koša. Systém získavania dechtu vo Varíne sa považuje za 

dokonalejší, pretože celý proces prebiehal nad zemou
166

. Pri ďalších možných lokalitách nám 

zatiaľ napovedá žiaľ len názov, ako napr. Dechtáre, Smolník či Pekelník
167

, resp. od neho 

odvodená Peklina
168

, vyskytujúca sa na sledovanom území.  

 

Osídlenie intravilánov dnešných obcí v sledovanom časovom úseku 12. - 13. stor. 

máme doložené vo viacerých prípadoch. Na evidentne starší pôvod osídlenia priestoru dediny 

Melčice, spomínanej až v druhej polovici 15. stor.
169

 nám poukazuje kultúrna vrstva 

s keramikou z 11. – 12. stor., zachytenej vo výkope potrubia pri železničnej zástavke na 

juhovýchodnom okraji intravilánu
170

. Za zmienku určite stojí aj nález depotu 824 

stredovekých mincí
171

 v hlinisku zaniknutej tehelne Stavokombinátu na okraji susedného 

Zemianskeho Lieskového
172

.  

V okolí Dubnice nad Váhom sa stretávame s tromi takýmito prípadmi. V obci Veľký 

Kolačín
173

 sa pri kopaní základov domu narazilo na sídliskovú vrstvu s črepmi datovanými do 

11. – 13. stor.
174

 Predpokladané staršie osídlenie obce Piechov
175

, spomínanej až na zač. 15. 

stor.
176

 nám približuje výskyt fragmentov keramiky taktiež z 11. – 13. stor. na okraji dolnej 

časti intravilánu
177

. V hornej časti obce Prejta
178

, zvanej tiež Vystrkov
179

 na prípadné staršie 

                                                           
165

 PIETA – MORAVČÍK 1983, 206; MORAVČÍK 2000c, 139 
166

 MORAVČÍK 2000c, 139 
167

 KUČERA 1974. 252; KRAJČOVIČ 2005, 170 
168

 KRAJČOVIČ 2005, 171 
169

 FEKETE-NAGY 1941, 152-153; prvá písomná zmienka o obci Melčice pochádza z roku 1477 (Villa 

Mylchycz) 
170

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1984, 203; BIALEKOVÁ 1989, 394 
171

 BIALEKOVÁ 1989, 394-395; z celkového počtu 824 ks mincí je 723 ks datovaných do 12. - 13. stor. a 101 

ks do 14. stor. 
172

 obce Melčice a Zemianské Lieskové tvoria od roku 1975 jednotnú obec Melčice - Lieskové 
173

 od roku 1971 časť Novej Dubnice; pozri vyššie Malý Kolačín 
174

 BIALEKOVÁ 1992, 89 
175

 od roku 1943 bola obec Piechov pričlenená k obci Bolešov 
176

 FEKETE-NAGY 1941, 168; prvá písomná zmienka o obci Piechov pochádza z roku 1414 (Iurati de Piechow) 
177

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 53; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 75 
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osídlenie poukazuje nález zachovanej dolnej časti pece
180

 pri úpravách koryta Prejtského 

potoka (poloha Sedličky). V zásype pece, slúžiacej zrejme na pečenie chleba, dosušovanie 

obilia, prípadne na vypaľovanie keramiky sa nachádzali keramické zlomky z 12. – 13. stor.
181

. 

Ide však zatiaľ o jediný výraznejší nález stredovekého osídlenia v danej polohe.  

Na prípadné potvrdenie možnej lokalizácie niektorej z viacerých zaniknutých dedín, 

spomínaných v súvise s priestorom nachádzajúcim sa južne od mesta Trenčín
182

, môžu 

poukazovať stopy osídlenia v okolí cesty do obce Soblahov. Prvá lokalita sa nachádza 

v priestore bývalej Pollakovej tehelne, situovanej na sprašovej terase nad Lavičkovým 

potokom a druhá v polohe Pod sekerou, ležiacou v jej tesnej blízkosti na svahu tej istej terasy, 

v priestore dnešnej záhradkárskej osady. Z oboch polôh je doložený keramický materiál, 

datovaný do časového úseku 12. – 13. stor.
183

 

Ojedinelým, geograficky exponovaným dokladom osídlenia z tohto obdobia je nález 

sídliskovej vrstvy s fragmentmi keramiky datovanej do 10. – 13. stor. v intraviláne miestnej 

časti obce Pružina – Briestené
184

, spomínanej až koncom 15. stor.
185

  Taktiež osídlenie 

relatívne exponovanej dediny Súľov v 11. – 13. stor. potvrdzuje nález keramického materiálu 

počas kopania základov v záhrade katolíckej fary
186

.  

   

Ďalšie náznaky osídlenia z nami prvého sledovaného obdobia sa nám ponúkajú na 

lokalitách Dolná Súča – Krasín
187

, Kotešová – Na Nivách
188

 a Lán
189

, Lednica – Poľné 

                                                                                                                                                                                     
178

 FEKETE-NAGY 1941,  
179

 v novoveku bola  samostatnou dedinou, dnes je súčasťou obce Prejta 
180

 MORAVČÍK 1985a, 163; pec bola situovaná kolmo na smer koryta a bola zachytená v oboch brehoch 

potoka; čiastočne sa zachovalo zaklenutie hlinenej kupoly. Pretiahnutý oválny tvar mal rozmery 170 x 80 cm 

a výšku zachovanú do 15 – 30 cm. Pod rovným, do sivočierna prepáleným dnom sa nachádzal sivožltý piesok, 

pod ním tenká vrstva uhlíkov a napokon kamenité podložie  
181

 MORAVČÍK 1991, 27; TAB VII: 4, 6, 7, 9  
182

 pozri s. 150; do úvahy prichádzajú dediny Bazeta, Chrisesice, Jordán, Skribacovicz a Višňové 
183

 NEŠPOROVÁ 1989, 415 
184

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 91-92; sídlisko v polohe Mukovec (kopec) nad Myslienskym jarkom  
185

 FEKETE-NAGY 1941, 104; prvá písomná zmienka o obci Briestené pochádza z roku 1493 (Bresten) 
186

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 70; MORAVČÍK 1970, 12; TAB IV: 5, 7, 10-12; z katastra obce Súľov je 

doložené osídlenie z 12. – 13. stor. taktiež z oválnej vyvýšeniny Hrádok, nachádzajúcej sa severozápadne od 

intravilánu obce  
187

 NEŠPOROVÁ 1989, 386; predpokladaný súvis so zaniknutou dedinou Súčanské Podhradie – pozri s. 144 
188

 ŠEDO 1975a, 98-99, obr. 84:1, 2, 3, 4; HANULIAK 1992, 190; v záreze zberného kanála meliorácií bol 

zachytený okraj sídliskovej jamy nepravidelného oválneho tvaru s rozmermi 90 x 150 cm a hĺbkou 90 cm.  

Okrem keramiky datovanej do 12. – 13. stor. sa tu pri ústí objektu nachádzal aj fragment žarnova.  
189

 FURMAN 2009, 67; autor tu však nešpecifikuje bližšie časové obdobie a uvádza iba „stopy stredovekého 

osídlenia“  
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diely
190

, Mikušovce – Nivka
191

, Nozdrovice – Tehelňa
192

, Predmier – Dolné Záhumenice
193

 

a Teplička – Na vŕškoch. Tu sa stopy sídliska spájajú s pôvodnou stredovekou obcou 

Teplička, spomínanou v 2. pol. 13. stor.
194

, vzhľadom na jej bezprostrednú polohu pri teplých 

prameňoch, ktoré jej zrejme dali meno
195

. Taktiež v  katastri mesta Púchov, v mieste, kde 

cesta vedúca do mestskej časti Vieska – Bezdedov pretína malý vŕšok, sa v priestore roviny, 

situovanej medzi vŕškom a potokom zachytilo niekoľko kultúrnych, resp. sídliskových jám 

s keramikou datovanou do 11. – 13. stor.
196

   

  

Využívanie horskej cesty medzi Brumovom a Vršatcom
197

, spájajúcej územie Moravy 

so stredným Považím nám na považskej strane počas takmer celého trvania stredoveku 

dokladá najmä intenzívne osídlenie v priestore Vršatských brál (kóta 897), miesto neskoršieho 

pohraničného hradu
198

. V priestore rekreačných zariadení, situovaných v doline v severnom 

susedstve hradných brál je doložené stredoveké osídlenie
199

, keramickým materiálom 

datované do dvoch etáp, a to do 9. stor. a 11. – 13. stor.
200

.  

Samotný sídelný areál sa nachádza v strede väčšieho, zrejme úplne opevneného celku. 

V hornej aj dolnej časti údolia, kde sa protiľahlé svahy k sebe maximálne približujú (hore 110 

m, dole 70 m) sú vybudované dodnes rozpoznateľné valy
201

.  Na základe sondážneho 

výskumu je zrejmé, že k opevneniu areálu došlo vo včasnom stredoveku, prípadne neskôr
 202

, 

miestna tradícia ich však datuje až do obdobia kuruckých vojen
203

. Valy tak spolu s hrebeňom 

Vršatských brál a hrebeňom Chmeľovej tvoria takmer dokonale uzavretý priestor s daným 

osídlením.  

                                                           
190

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 82; povrchové nálezy keramiky z 11. – 13. stor. na parcele Ferdinanda 

Baláža 
191

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 83; medzi obcami Mikušovce a Tuchyňa, 150 – 200 m juhovýchodne 

od pohrebiska lužickej kultúry na lokalite Skala, bola zachytená sídlisková vrstva s črepmi z 13. stor.  
192

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 80; severne od miestnej časti obce Košeca – Nozdrovice sú z úpätia 

Hradišťa doložené fragmenty keramiky z 9. a 11. – 13. stor. 
193

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 70; HANULIAK 1992, 192-193; porušená sídlisková vrstva datovaná na 

základe keramického materiálu do 12. – 13. stor. Z polohy Malobické pole pochádza náhodný nález ostrohy 

z toho istého časového úseku  
194

 FEKETE-NAGY 1941, 195; prvá písomná zmienka o obci Teplička pochádza z roku 1267 (Terra Toplucha)  
195

 MORAVČÍK 1972, 30 – 38; MORAVČÍK 2000, 137; spolu s dokladmi osídlenia z 9. – 10. resp. 11. stor. sa 

tu vyskytuje aj keramický materiál z 12. – 13. stor.  
196

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 93  
197

 BOLINA – CENDELÍN 2011, 100 
198

 pozri s. 36 
199

 MORAVČÍK 1976, 47 
200

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 91 
201

 FURMÁNEK 1970, 63 
202

 tamže, 65, 72 
203

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 56 
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Z priestoru hradného brala máme zachytený hrot kopije úzkeho listovitého tvaru
204

, 

datovaného podľa Ruttkayovej typológie
205

 do 9. – zač. 10. stor. Na základe uvedených 

skutočností a najmä vychádzajúc z jeho dôležitej strategickej pozície nemožno vylúčiť 

možnosť, že k vybudovaniu samotného hradu došlo skôr ako v 1. pol. 14 stor.
206

 

 

Prípadné staršie založenie môžeme predpokladať i pri hrade Hričov, ktorého 

vybudovanie sa spája s obdobím tesne po tatárskom vpáde
207

. Okrem osídlenia z 9. stor. 

v polohách Komíny, Skalka, Podoknie a ďalšie
208

 je v blízkosti hradu doložené taktiež 

osídlenie z 12. – 13. stor. Severovýchodne od hradu bola na hradnom hrebeni, na valom 

opevnenej plošine preskúmaná sídlisková vrstva s črepmi, mazanicou, uhlíkmi a zvieracími 

kosťami, dokladajúca súvislejšie nekrátkodobé  osídlenie
209

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
204

 NEŠPOROVÁ 1986, s 164; hrot má kosodĺžnikový prierez s nevýrazným stredovým rebrom a tuľajkou 

plynule napojenou na list 
205

 RUTTKAY 1976; stupeň IIb 
206

 FEKETE-NAGY 1941, 74-75; prvá písomná zmienka o hrade Vršatec pochádza z roku 1348 (Castellanus de 

Orozlankw); viď nižšie 
207

 FEKETE-NAGY 1941, 84-87; prvá písomná zmienka o hrade Hričov pochádza z roku 1265 (Castrum 

Hrichou); pozri s. 37 
208

 MORAVČÍK 1980, 31; takisto doložené osídlenie v laténe a dobe rímskej 
209

 ŠEDO 1977a, 262-263; HANULIAK 1992, 189; MORAVČÍK 1995, 96-97 
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4.2 VIDIECKE SÍDLISKÁ S MESTSKÝM CHARAKTEROM 

 

Trenčín. Jediným sídelným útvarom doloženým v časovom úseku 12. – 1. pol. 13. stor., 

ponášajúcim sa svojim charakterom na mesto, bol Trenčín
210

. Ako významnejšie 

a rozvinutejšie sídlisko ho poznáme už na začiatku 12. stor., keď sa v roku 1111 uvádza ako 

civitas Treinchen a o dva roky ako villa Trensciniensis
211

. Toto „mesto“, resp. hrad vypínajúci 

sa priamo nad ním, slúžil od začlenenia
212

 tzv. Trenčianska do Uhorského kráľovstva ako 

správne sídlo Trenčianskej župy až do obdobia novoveku
213

.  

R. Marsina pripúšťa možnosť, že to čo sa v priebehu 11. – 12. stor. nazývalo mestom 

Trenčín, bolo pravdepodobne aglomeráciou s viacerými sídliskovými jednotkami, ktoré sa 

rozkladali na území ohraničenom na severozápade Váhom, na juhu asi Turnianskym 

potokom, na východe a juhovýchode hrebeňom Strážovských vrchov a na severovýchode 

zrejme Opatovským potokom
214

. Medzi tie by síce zapadala dedina Opatovce spomínaná na 

začiatku 12. stor. v súvislosti s mestom Trenčín
215

, ale aj bližšie k mestu situovaná dedina 

Nozdrkovce, vystupujúca v tom istom čase už pod samostatným názvom.
216

 

Nepočetné nálezy z tohto obdobia nám dokladajú aj priame osídlenie plochy neskôr 

opevneného kráľovského mesta (dnes Mierové námestie), slúžiacej podľa R. Marsinu v tomto 

čase iba ako trhovisko, pričom samotnú obývanú plochu uvádza vyššie, na úpätí hradného 

kopca
217

. Na vtedajšiu pochôdznu úroveň nám poukazuje zachytená vrstva tmavej zeminy so 

stopami prepálenia v hĺbke 160 cm, nachádzajúca sa v suteréne domu č. 20. Najmä fragmenty 

pokrývok so širokým gombíkovitým držadlom na vrchole plášťa a tiež okrajových črepov 

nám ju datujú do 13. stor.
218

 Osídlenie z tohto storočia bolo na Mierovom námestí potvrdené 

                                                           
210

 obr. 7, 8 
211

 FEKETE-NAGY 1941, 90-91; MARSINA 1971,  63,25 a 66,30 
212

 začlenenie spomínanej oblasti do Uhorska sa všeobecne predpokladá na záver 11. stor., zrejme za vlády 

Ladislava I. (1077-1095) 
213

 s výnimkou kratšieho časového úseku v neskorom stredoveku, kedy sa od nej odtrhli hradné panstvá ležiace 

v severnej časti župy; pozri viac v kapitole Hrady a hradné panstvá (s. 118)  
214

 MARSINA 1993, 49 
215

 FEKETE-NAGY 1941, 95;prvá písomná zmienka o obci Opatovce pochádza z roku 1113 (Villa Trenciensis 

Sancti Ypoliti)   
216

 FEKETE-NAGY 1941, 163-164; prvá písomná zmienka o obci Nozdrkovce pochádza z roku 1113 

(Nozdrogouz) 
217

 MARSINA 1993, 51 
218

 NEŠPOROVÁ 1997, 136; keramický materiál bol hrubozrnný s prímesou kremeňa a sľudy, so sivým až 

sivohnedým povrchom 
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aj počas stavebných prác v roku 1914, kedy z výkopu pre kanalizáciu, vedúcom pozdĺž celého 

námestia boli získané fragmenty zodpovedajúcej keramiky
219

. 

Existenciu predmestskej osady s názvom Za kláštorom
220

 nám už v tomto období 

potvrdzujú nálezy sídliskových objektov
221

 na ploche medzi dnešnou Vajanského, 

Hviezdoslavovou a Jaselskou ulicou
222

. Funkčne sa dajú rozdeliť na samostatne stojace 

hlinené pece, zásobné jamy a hliníky, ale aj na jamy bližšie neurčeného charakteru. Široké 

spektrum stredovekých nálezov zastupuje keramika, mazanica, zvieracie kosti, zlomky 

bronzových(?) palcátov
223

,  železné ostrohy, nože, podkovy, hroty šípov do kuší, stavebné 

kovania a pod. Plocha predmestskej osady bola zrejme obtekaná riekou Váh, čo sa dá 

vyvodzovať zo značne klesajúceho terénu na jej západnej strane a v priľahlej časti mesta. 

Osada tak vznikla v pomerne úzkom koridore vedúcom do stredovekého mesta
224

. R. Marsina 

tu predpokladá prinajmenšom hospodárske staviská obyvateľov mesta, pre ktoré na úpätí 

hradného kopca nebolo dostatok miesta
225

. 

Osada dostala meno podľa kláštora patriaceho pôvodne jezuitom, zachyteného 

archeologickým výskumom počas výstavby Česko-slovenskej obchodnej banky na 

Vajanského ulici
226

. Jeho počiatky, ako aj počiatky kostola sv. Ducha spojené s príchodom 

jezuitov do Trenčína, sa v literatúre pohybujú v rozpätí od pol. 12. stor. – 13. stor. Tvrdeniu 

podporujúcemu jeho zánik spôsobený okolo roku 1422 husitmi, odporuje nález kamennej 

architektúry, považovanej za súčasť kláštorného komplexu a datovanej na záver 15. stor. 

Zrejmejšie je preto tvrdenie, spomínajúce jeho zánik požiarom v roku 1528, po ktorom bol 

obnovený už len kostol. Okrem už spomínanému názvu „Za kláštorom“ sa jeho existenciu 

dokladala aj ulica s názvom „Kláštorná“
227

.  

Existenciu ďalších predmestských osád, resp. jednej rozľahlejšej osady v sledovanom 

časovom úseku potvrdili aj nálezy keramiky zo sídliskového objektu počas výstavby 

vtedajšieho Okresného národného výboru na Hviezdoslavovej ulici, situovaného neďaleko 

                                                           
219

 NEŠPOROVÁ 1989, 415 
220

 BÓNA – KATKIN 1998, 40; RUTTKAY – ČERNICKÁ – CHEBEN 2012; 226; názov používaný v 16. – 18. 

stor.  
221

 obr. 9 
222

 RUTTKAY – ČERNICKÁ – CHEBEN 2012; 226; spolu bolo preskúmaných do 141 archeologických 

objektov rozdelených do viacerých časových úsekov (12. – 13. stor., 14. – 15. stor., 16. – 18. stor., 19. – 20. 

stor.)  
223

 tamže, obr. 113:9 
224

 tamže 
225

 MARSINA 1993, 51; R. Marsina ich uvádza ako obyvateľov trhovej osady 
226

 BÓNA – KATKIN 1998, 39 
227

 BÓNA – KATKIN 1998, 40; z roku 1586 je písomne doložený aj kláštorný cintorín 
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neskoršej mestskej Dolnej brány
228

 a taktiež črepy pochádzajúce zo sídliskovej vrstvy, 

získané počas stavebných prác v roku 1933 v priestore južnejšie ležiacich niekdajších 

Masarykových kasární
229

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
228

 NEŠPOROVÁ 1989, 414 
229

 NEŠPOROVÁ 1989, 414 
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4.3 HRADY 

 

Do polovice 13. stor., teda v období pred tatárskym vpádom máme popri viacerých 

menších drevozemnných opevneniach doložených na sledovanom území len dvoch, resp. 

troch zástupcov fortifikácií, spadajúcich do kategórie hradov. Prvým je komitátny 

Trenčiansky hrad ležiaci v najužšom mieste strategicky výhodnej tzv. Trenčianskej brány 

a druhým sporný hrad Žilina, v taktiež strategicky dôležitej polohe, situovanej na križovatke 

považskej cesty a ciest vedúcich na územie Sliezska a Poľska. Do tejto kategórie môžeme 

pravdepodobne zaradiť aj včasnostredoveký hrad Beckov, ktorý už zrejme počas tatárskeho 

nájazdu aj disponoval kamennou hradbou.  

 

Trenčiansky hrad. Výhodnú strategickú a ľahko brániteľnú polohu využili už v staršej dobe 

bronzovej nositelia maďarovskej kultúry na vybudovanie opevneného výšinného sídliska, 

ktoré v mladšej dobe bronzovej využil taktiež ľud lužickej kultúry
230

. Po dlhšom hiáte 

výhodnú polohu opäť využili v 9. stor. na vybudovanie refugiálneho hradiska, z ktorého sa 

postupom času stal po začlenení územia stredného Považia do Uhorského kráľovstva 

komitátny hrad, sústredený v severnej časti staršieho opevnenia. Popri zmienke 

v Anonymovej kronike
231

 sa s ním v písomných prameňoch stretávame v roku 1193
232

. 

 V období pred tatárskym vpádom pozostávala murovaná zástavba hradu zrejme iba 

z hranolovej obytnej veže o hrane 8 m, s cimburím a navonok vsadenou drevenou ochodzou 

a z priľahlej štvor-apsidovej rotundy
233

. Z ďalších obranných prvkov môžeme najskôr 

predpokladať obvodové drevozemné opevnenie, ale keďže hrad úspešne odolal mongolskému 

náporu
234

, nemôžeme vylúčiť ani prípadnú murovanú hradbu
235

.  

Južne od hradu na lokalite Čerešňový sad, situovanej na návrší Brezina, sa 

archeologicky preskúmalo menšie návršie opevnené spečeným valom. Po viacerých fázach 

                                                           
230

 BRUNOVSKÝ 1991, 8-17 
231

 MÚCSKA 2000, 84-85 
232

 FEKETE-NAGY 1941, 79; prvá písomná zmienka o hrade Trenčín pochádza z roku 1193 (Castrum de 

Trechin, comes de Trechin) 
233

 ŠTEFANOVIČOVÁ 2002, 233; pozri s. 59 
234

 MARSINA – MAREK 2008, 17 
235

 PLAČEK – BÓNA 2007, 308 
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osídlenia
236

 sa tu v 9.-10. stor. nachádzalo sídlisko, tvoriace zrejme súčasť predhradného 

komplexu. V období 12. – 13. stor. sa tu taktiež potvrdila existencia a funkcia valového 

opevnenia
237

, avšak doposiaľ s funkciou nejasného charakteru.   

 

Už od začiatku 13. stor. nachádzame prvé zmienky o príslušenstve hradných panstiev, 

a to práve v prípade hradu Trenčín. V období pred tatárskym vpádom patrili k jeho majetku 

považské dediny Rozvadze (údaj z roku 1212) a Zamarovce (1241), dediny na bánovskej 

strane Vysočany (1232) a Ozorovce (1234), ako aj dvojica zaniknutých dedín Vetiszló (1234) 

a Geszte (1238)
238

.       

  

Žilinský hrad. So Žilinským hradom sa v písomnostiach stretávame až v polovici 14. 

stor.
239

, na jeho skorší pôvod však poukazuje nedávny nález reliktu murovanej architektúry 

v polohe Dolný val. Jednalo sa o rozmernú stavbu kruhového pôdorysu
240

, z ktorej sa nám 

však zachovali len spodné riadky múru, čo bolo zapríčinené postupným znižovaním 

a zarovnávaním terénu, prebiehajúceho zrejme už od prelomu 14. a 15. stor. Pri hĺbke 

základov identických stavieb tak môžeme odhadovať, že bol terén v týchto miestach znížený 

najmenej o 2 – 2,5 m. Tvar architektúry totiž na základe analógií zo strednej Európy 

jednoznačne poukazoval na existenciu obytnej veže, typickú pre hrady v 12. – 13. stor.
241

 

Názor, že tento objav súvisí s nálezom strateného Žilinského hradu
242

 sa však všeobecne 

v odborných kruhoch príliš neujal a dáva sa do súvisu aj s neskorostredovekým až 

ranonovovekým opevnením (delostrelecká bašta) mesta Žilina.  

 

                                                           
236

 NEŠPOROVÁ 1988, 98; NEŠPOROVÁ 1991, 70; eneolit, staršia i neskorá doba bronzová, doba laténska, 

s rezervou doba rímska 
237

 NEŠPOROVÁ 1988, 98; NEŠPOROVÁ 1990, 119 
238

 FEKETE-NAGY 1941, 80 
239

 FEKETE-NAGY 1941, 83-84; prvá písomná zmienka o hrade Žilina pochádza z roku 1350 (Castrum Sylna) 
240

 obr. 13 
241

 HOŠŠO – KÖNIG – ŠUTEKOVÁ 2012; 105-106; odkryté lícované kamenné murivo s hrúbkou 2,9 – 3 m, 

vytváralo z vnútornej i vonkajšej strany presný kruhový pôdorys s priemermi 7,5 m a ±13,2 m. Kruhový pôdorys 

narušila v dvoch miestach novoveká ryha a úplnú absenciu časti muriva v juhozápadnej časti môžeme najskôr 

taktiež pripísať novovekému zásahu. Zachovaná výška múrov sa pohybovala od 0,2 do 1,2 m, najlepšie 

zachovaná bola severovýchodná časť.  Navzájom previazané murivo bolo tvorené lomovým kameňom, 

spájaným vápennou maltou. Po ukončení archeologického výskumu bolo murivo mechanizmami úplne 

odstránené a nanovo vystavané okolo výťahu v priestoroch nového obchodného centra Mirage. 
242

 FEKETE-NAGY 1941, 83-84; hrad sa posledný krát spomína v roku 1454 (Castrum regis Solna), preto nález 

danej architektúry vyvolal v archeologických a historických kruhoch senzáciu.  
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Hrad Beckov .Beckov sa v písomných prameňoch po prvýkrát objavuje na prelome 12. 

a 13. stor., kedy ho uhorský kronikár Anonymus spomína vo forme „Blundus“
243

, ako jeden 

z hradov zaujatých starými Maďarmi po príchode do Karpatskej kotliny už na prelome 9. 

a 10. stor.
244

 Aj keď toto tvrdenie musíme brať s rezervou, je nepochybné, že hrad vo svojej 

včasnostredovekej podobe už stál
245

. O bližšom časovom úseku prebudovania staršieho 

drevozemného hradiska, pozostávajúceho akiste z valového zemného opevnenia zosilneného 

drevenou palisádou, na celokamenný hrad panujú viaceré názory. Kým architektonickým 

výskumom je prvá stavebná fáza datovaná až po roku 1242
246

, jeho vznik je predpokladaný už 

na koniec 12., resp. začiatok. 13. stor.
247

 

 Samotnej výstavbe hradu predchádzala rozsiahla terénna úprava skalného brala
248

. 

Oválna plocha temena o dĺžke 100 m bola obkolesená kamennou hradbou murovanou na 

maltu, ktorá sledovala jej nerovnomerný okraj. Oproti jedinej vstupnej bráne na južnej strane 

sa v severnom ukončení brala nad strmým zrázom týčil palác lichobežníkového pôdorysu 

s rozmermi 16 – 23 x 10 m. V juhozápadne časti opevnenej plochy sa k hradbe primkýnal 

zrejme ďalší obytný objekt s obdĺžnikovým pôdorysom, o rozmeroch 9 – 21 m. Súčasťou tejto 

prvej fázy hradu bola taktiež do skaly vytesaná rozmerná cisterna, nachádzajúca sa pred 

severným palácom
249

.    

 

 Hrady Trenčín aj Žilina spĺňajú v sledovanom časovom úseku kritéria na zaradenie 

medzi hrady s donjonovou dispozíciou, ktorých hlavným znakom je voľne stojaca obytná 

veža obtočená hradbou, výnimočne situovaná v hradbe
250

. Veža Trenčianskeho hradu patrí 

medzi najstaršie donjony na území dnešného Slovenska, s pôvodom už v priebehu 12. stor.
251

 

Počas rozmachu tohto typu v 1. pol. 13. stor. v podobe veží s kruhovým pôdorysom 

v susednej Českej Republike
252

, môžeme predpokladať aj vznik veže Žilinského hradu
253

.  
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 FEKETE-NAGY 1941, 65-66 
244

 MÚCSKA 2000, 84-85 
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 LUKAČKA 2006a, 27 
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 KODOŇOVÁ – TÓTHOVÁ 1995 
247

 LUKAČKA 2006a, 27 
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 TÓTHOVÁ 2006, 17 
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 PLAČEK – BÓNA 2007, 58 
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 SLIVKA – VALLAŠEK 1991, 79; DURDÍK 1999, 118 
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 PLAČEK – BÓNA 2007, 29 
252

 DURDÍK 1976, 221-222; MENCLOVÁ 1973, 406; práve z oblasti Čiech a Moravy sa k nám dostal tento typ 

veží, zriedka sa vyskytujúcich na uhorských hradoch.   
253

 PLAČEK – BÓNA 2007, 85; obdobnou vežou disponuje aj ďalší neďaleko stojaci hrad Budatín, ktorého 

počiatky sa však zatiaľ skôr spájajú  až z 2. pol. 13. stor., resp. začiatkom 14. stor. Vzhľadom na dispozíciu však 

nemožno vylúčiť ani možnosť skoršieho dáta. 
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Dispozícia hradu Beckov ho zaraďuje medzi tzv. plášťové hrady, typické svojou mohutnou 

a vysokou obvodovou hradbou, za ktorou sú ukryté ostatné hradné objekty
254

. Jeho vznik 

môžeme s rezervou spojiť s pomerne rozsiahlou výstavbou tohto typu hradov na území 

Moravy, prebiehajúcej v 1. pol. 13. stor.
255
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 MENCLOVÁ 1973, 415; DURDÍK 1980,  259; PLAČEK 1982, 347; DURDÍK 1999, 174; PLAČEK – 

BÓNA 2007, 34 
255

 BOLINA 1980, 273 
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4.4 DROBNÉ FEUDÁLNE SÍDLA 

 

 Pod všeobecným pojmom „hrádok“ rozumieme drobné opevnené sídla nižšej šľachty, 

zväčša s jednou centrálnou stavbou, ojedinele s viacpriestorovou dispozíciou. Od hradov sa 

líšia svojou pomerne menšou rozlohou, stavebnou jednoduchosťou a na území dnešného 

Slovenska v drvivej väčšine prípadov aj úplnou absenciou v písomných prameňoch
256

. 

Vznikali ako prejav majetkovej a sociálnej diferenciácie a kryštalizácie stredovekej vidieckej 

spoločnosti. Ich funkcia súvisela s hospodárskou organizáciou majetku, strážnym 

a vojenským zabezpečením a pri rozlohou väčších zástupcoch taktiež popri primárnej úlohe 

ubytovania rodiny feudála aj s refugiálnou funkciou pre širšie okolie v časoch 

nebezpečenstva
257

.   

Na sledovanom území stredného Považia sa nestretávame s klasifikáciou zaniknutých 

opevnení do prípadnej kategórie feudálnych sídel, ale všetky takéto lokality sú rámcovo 

označované práve ako hrádky. Zo známych poznatkov o jednotlivých lokalitách je však 

zrejmé, že funkcia niektorých z nich sa obmedzovala skôr iba čisto na strážnu úlohu, najmä 

v exponovaných oblastiach niekdajšieho moravsko – uhorského pohraničia. Na druhej strane, 

niektoré vzhľadom na svoju polohu, prípadne svoju zrejmú spojitosť s príslušným sídliskom 

poukazujú viac na spomínanú sídelnú funkciu spojenú s miestnym feudálom
258

.  

 

Haluzice – Hájnica. Pravdepodobne jediným možným zástupcom bližšieho prepojenia 

feudálneho sídla so sakrálnou stavbou
259

 na sledovanom území,  je lokalita Pod Hájnicou / 

Hájnica v obci Haluzice
260

. Haluzice sa spomedzi obcí v širokom okolí vynímajú svojou 

nápadne vyvýšenou polohou nad údolím Váhu. Existencia dediny Haluzice je písomne 

zachytená až v 2. pol. 15. stor.
261

, aj napriek evidentne staršiemu doloženému osídleniu 

a najmä napriek prítomnosti románskeho kostola
262

. 
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 RUTTKAY 1985, 242 
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 HABOVŠTIAK 1972, 6, 124; RUTTKAY 1992a, 258 
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 KLÁPŠTĚ 2005 
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 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1985a, 220 
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 FEKETE-NAGY 1941, 120; prvá písomná zmienka o obci Haluzice pochádza z roku 1477 (Villa Halhozycz) 
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  Pôvodný románsky jednoloďový emporový kostol s polkruhovou konchovou apsidou 

bol vybudovaný okolo roku 1240 z lomového kameňa, s hrúbkou múrov 80 cm a rozmermi 

9,5 x 8,5 m
263

. V jeho tesnom južnom susedstve leží pole, vytvárajúce takmer rovnú tabuľu, 

mierne sa zvažujúcu ku kostolu. Z jeho plochy poznáme popri nevýraznom pravekom 

a neskoro stredovekom materiáli najmä zastúpenie keramického materiálu  dokladajúce 

osídlenie v 11. – 13. stor. s ťažiskom hlavne po obvode poľa. Pravdepodobné obytné objekty 

nám tu dokladajú zhluky prepálených kameňov a mazanice
264

.  

 Staššíková-Štukovská sa pohráva z názorom, že sídlisko na tejto lokalite bolo 

opevnené a vychádza tak najmä z výrazných koncentrácií uhlíkov a mazanice, dokladajúcich 

azda drevenú fortifikáciu
265

.  Vychádzajúc z tohto tvrdenia, nám aj na základe prítomnosti 

sakrálnej stavby prichádza do úvahy existencia azda akéhosi panského dvorca, obohnaného 

drevenou palisádou. Na podporu tohto názoru môže v prípade sakrálnej stavby poukazovať aj 

patrocínium Všechsvätých, ktorého recepcia býva spájaná aj so šľachtickým patronátom
266

. 

Potvrdiť, resp. vyvrátiť toto smelé tvrdenie však môže len systematický archeologický 

výskum. 

 

 T. Nešporová predpokladá, že v sledovanom časovom období bolo opätovne využité 

laténske opevnenie, situované na samotnom temene vrchu Hájnica. Vychádza tak najmä 

z nálezu dvoch exemplárov hrotu s kvadratickým prierezom
267

, datovaným na základe 

Ruttkayovej typológie do 12. - 13. stor.
268

.   

 

Selec – Sokolova skala. Dolina Seleckého potoka je na základe konfigurácie okolitého 

terénu z komunikačného pohľadu prakticky „slepou ulicou“. Veľmi ťažko schodné svahy 

Považského Inovca a najmä neveľká vzdialenosť od Jastrabského priesmyku tu v podstate 
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 SÚPIS I, 388; VODIČKA 2004, 52; kostol Všechsvätých; konchová apsida bez víťazného oblúka, v západnej 

časti románskej lode pôvodný portál a otvory po trámoch drevenej empory. V predĺženej lodi sa nachádzajú dve 

okná, jedno s gotickou kružbou. V priebehu 16. stor. loď predĺžená o 9 m a pristavaná sakristia, Súbežne so 

stavebnými úpravami bol kostolný areál ohradený 50 cm hrubým a dodnes až do 1,5 m vysoký múrom 

s viacerými strieľňami a opornými piliermi po obvode a vstupnou vežou štvorcového pôdorysu o hrane 5 m.. 

Kostol sa v roku 1810 spomína už ako opustený a dodnes ho pripomína zakonzervovaná a sčasti opravená ruina, 

avšak ohrozená neustále sa zväčšujúcou stržou, spôsobenou eróznou činnosťou miestneho potoka. 
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 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1985a, 221 
265

 tamže; výraznejšia koncentrácia uhlíkov a mazanice (1,5 m²) bola zachytená nad stržou na severnej strane 

plochy a taktiež na strane východnej 
266

 SLIVKA 2006, 134 
267

 NEŠPOROVÁ 2003, 103-105 
268

 RUTTKAY 1976, 327, 331 
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vylučujú priebeh akejkoľvek diaľkovej cesty. V jej hornej časti sa juhovýchodne od 

intravilánu obce Selec vypína dominantný vrch Hradisko (kóta 732) s doloženým osídlením 

v mladšej dobe železnej. Východne od jeho temena sa za neveľkým sedlom zdvíha nižšie 

návršie Sokolova skala so zrejmým stredovekým opevnením
269

. Jeho existenciu v 12. – 13. 

stor. nám popri keramickom materiáli dokladá aj vrchný kotúč rotačného mlynčeka – žarnova, 

nájdeného priamo v jeho areáli
270

.  

Vlastné opevnenie sa nachádza na pretiahnutom hrebeni v smere sever – juh 

a dosahuje rozmery 40 x 10 m
271

. Prístup vedie zo severozápadnej strany a v týchto miestach 

je taktiež dodnes badateľný nevýrazný pozostatok násypu v dĺžke 3 m. Výraznejší je nízky 

násyp, ťahajúci sa ponad strmý východný svah v dĺžke 30 m a ponad schodnejší západný svah 

v dĺžke 15 m. Vnútorný areál sa južným smerom zužuje a zakončuje ho neschodná skalná 

stena. V južnej časti opevnenia sa v skalnom podloží nachádza umelo vyhĺbená kruhová jama 

s priemerom 3 m a hĺbkou 1 m. Na juhovýchode areál ukončuje nižšie položená, prírodne 

chránená terasa s rozmermi cca 15 x 15 m, ktorá je z ostatných troch strán zakončená 

skalnými zrázmi
272

.  

Z dôvodu jeho odľahlej polohy od hlavných komunikačných ťahov môžeme s 

rezervou vylúčiť jeho možnú strážnu funkciu a aj napriek pomerne vysokej polohe 

predpokladať azda sídlo miestneho feudála. Keďže sa na jeho ploche nevyskytuje prítomnosť 

murovanej architektúry, jednalo sa podľa všetkého len o jednoduchšiu drevozemnú 

konštrukciu opevnenia. Prípadný súvis s v doline ležiacou dedinou Selec nepoznáme, keďže 

tá je písomne doložená až v 1. pol. 15. stor.
273

     

 

Košeca – časť Nozdrovice – Hradište. Necelé 4 km severovýchodne od mesta Ilava sa 

nachádza niekdajšia samostatná dedina Nozdrovice
274

, v súčasnosti miestna časť obce 

Košeca. Severovýchodne od intravilánu Nozdrovíc sa vypína kameňolomami sčasti narušený, 

zalesnený výbežok Strážovských vrchov, s názvom Hradište (kóta 377,4). Na južnom, nižšie 

položenom temene sa nachádza opevnenie kruhového pôdorysu, datované do 12. – 13. stor. 
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 RUTTKAY 1992, 255 
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 NEŠPOROVÁ 1985, 166-167 
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 obr. 16 
272

 MALEC 2010, 132  
273

 FEKETE-NAGY 1941, 184; prvá písomná zmienka o obci Selec pochádza z roku 1439 (Poss. seu villa Selcz) 
274

 FEKETE-NAGY 1941, 164; prvá písomná zmienka o obci Nozdrovice pochádza z roku 1397 (Poss. 

Monyoros alias Nazdrouich) 
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Popri keramickom materiáli
275

 nám stredoveké osídlenie dokladajú dve železné ocieľky 

a najmä železné hroty šípov kvadratického prierezu s tŕňom pre drevenú násadu, datované 

práve do 12. – 13. stor.
276

 .    

 Opevnenie leží v severnej časti spomenutého južného temena Hradišťa. Zo západnej 

južnej a juhovýchodnej strany je chránené výrazným 30 m dlhým násypom a taktiež dodnes 

dobre badateľnou priekopou, pričom v južnom cípe, situovanom na prístupovej strane tvorí 

násyp takmer pravouhlé nárožie
277

. Na východnej a severovýchodnej strane poskytujú 

prirodzenú obranu strmé zrázy, chrániace taktiež nižšie položenú terasu. Na severozápadnej 

strane však stopy opevnenia úplne absentujú, čo azda poukazuje na prípadné miesto 

pôvodného vstupu
278

 alebo aj na možné úplné nedobudovanie fortifikácie. Polkruhový násyp 

tak spolu s prírodnými zrázmi vymedzuje takmer kruhovú plochu s rozmermi 16 x 20 m
279

. 

 V 2. pol. 15. stor. sa prostredníctvom jednej zmienky dozvedáme o spornej existencii 

hradu Wylchnov
280

. Dáva sa do súvisu s neskôr zmienenou zaniknutou dedinou Paplehota 

(Poss. Paplehota aliter Welchna)
281

, zrejmého potomka dediny Wylchye (Poss. Wilchye, 

Wylchye)
282

. Vychádzajúc zo zmienky, vymenúvacej stratený statok Paplehota medzi susedné 

Tunežice a akési dva Lieskovce (zrejme v novoveku zaniknutú dedinu Lieskovec pri Dubnici 

nad Váhom), prichádza do úvahy prípadná zhoda hradu s tunajším opevnením na Hradišti. 

Dedina Wylchye / Paplehota
283

 by v tom prípade prislúchala azda archeologicky doloženému 

osídleniu z 12. – 13. stor. v polohe Nozdrovice – Tehelňa
284

, ležiacej priamo pod úpätím 

„hradného“ kopca.   

 

Púchov – časť Horné Kočkovce – Skala. Nad strategickou križovatkou považskej cesty 

s údolím Bielej vody, oddávna využívanej ako spojnice s Moravou, sa nad železničnou 

stanicou Púchov, v mestskej časti Horné Kočkovce tiahne dlhé návršie s cintorínom, na 

ktorého konci sa nachádzajú posledné nepatrné zvyšky kameňolomom takmer úplne zničenej 

lokality Skala. Opevnené a viacfázovo osídlené okolie telesa skaly, od ktorej pochádza 
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 R. Majský, ústna informácia 
276

 RUTTKAY 1976, 331; NEŠPOROVÁ 2002, 141-142 
277

 obr. 17 
278

 PIETA 2000, 140 
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 MALEC 2010, 129 
280

 FEKETE-NAGY 1941, 83; zmienka o hrade Wylchnow pochádza z roku 1462 (Castellum  Wylchnow) 
281

 FEKETE-NAGY 1941, 166 
282

 FEKETE-NAGY 1941, 206 
283

 pozri s. 146 
284

 pozri s. 36 
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pomenovanie, ešte na začiatku 20. stor. podľa informácií  miestnych obyvateľov výrazne 

prečnievalo ponad súčasnú úroveň terénu
285

. Osídlenie, resp. využitie opevnenia v 12. – 13. 

stor. dokladajú nálezy keramiky, mazanice a hlineného závažia získané počas deštruovania 

lokality z dvoch sídliskových objektov
286

.   

 Jediný náznak opevnenej polohy sa zachoval v západnej časti v podobe polkruhovej 

vyvýšeniny, dlhej 25 m, preseknutej kameňolomom v smere sever – juh
287

. Zo severnej 

a západnej strany bolo opevnenie chránené strmými prírodnými zrázmi, zo strany 

juhozápadnej azda priekopou, nejasne sa črtajúcou v profile lomu. Na západnej 

a juhozápadnej sčasti zachovanej strane je relikt vyvýšeniny v neveľkej miere porušený 

záhradnými úpravami
288

.   

 Datovanie archeologického náleziska do 12. – 13. stor. sa pomerne výrazne nezhoduje 

s prvou písomnou zmienkou o obci Horné Kočkovce zo začiatku 15. stor.
289

, existenciu akejsi 

podhradskej osady však do dnešných čias pripomína názov ulice „Pod hrad“, tiahnucej sa 

priamo popod niekdajšiu skalu. Bezprostrednú blízkosť podhradského sídliska tak môžeme 

v prípade tzv. „Kočkovskej skaly“ spájať skôr zo sídlom feudála, ako s prípadným strážnym 

objektom, resp. hrádkom. So strážnou funkciou sa v katastri mesta Púchov stretávame pri 

zrejme až dvoch lokalitách, situovaných na opačnom pravom brehu rieky Váh.
290

   

 

Hatné – Hrádok II. Obec Hatné leží v archeologicky atraktívnej doline Marikovského 

potoka, ktorá na základe archeologických nálezov podľa nášho názoru plnila úlohu pomerne 

významnej spojnice s územím Moravy. Na severozápade obec uzatvára dvojica výrazných, od 

praveku výrazne osídlených skalných vyvýšenín
291

, ležiacich oproti sebe, každá na inej strane 

potoka.  Skala na pravej strane potoka sa v literatúre objavuje pod názvom Hrádok II (i 

Hrádek) a v súčasnosti je už takmer úplne odťažená dnes už nefungujúcim kameňolomom
292

. 
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Pravdepodobne už opevnenú polohu znova využili v 12. – 13. stor., čo nám potvrdzujú nálezy 

grafitovej keramiky so zvislým okrajom
293

.  

 Ani približná informácia o tvare, či rozmeroch vrcholovej plošiny, resp. opevnenia sa 

spolu s fotografiami, prípadne nákresmi nezachovala ani v ústnom podaní medzi miestnymi 

pamätníkmi a tak na pôvodnú veľkosť opevnenia hatnianskeho Hrádku II poukazujú okrem 

zachovanej časti východného a južného svahu iba stopy po odťaženej mase vyvýšeniny
294

.  

 Pri hľadaní súvislostí medzi daným opevnením a prípadným feudálnym sídlom 

vychádzame najmä z jeho polohy v relatívnej blízkostí starších sídliskových celkov, 

predchádzajúcich neskorším písomne doloženým dedinám Hatné
295

, Mariková
296

 a.najmä 

Kubere/Kobárovce
297

.  

 

Divina – Hradisko. Severozápadne od centrálneho veľkomoravského hradiska na Veľkom 

vrchu
298

 (kóta 530,6) nad Divinkou sa v katastri obce Divina vypína zalesnený vrch Hradisko 

(kóta 508) s doloženým stredovekým opevnením
299

. Počas krátkeho zisťovacieho 

archeologického výskumu tu boli objavené početné zlomky tvrdo vypálenej, na kruhu robenej 

keramiky, umožňujúce datovať opevnenie do 12. – 13. stor.
 300 

 Kužeľovitý kopec s oválnou plošinou, mierne klesajúcou a rozširujúcou sa v smere 

severovýchod – juhozápad, tvorí z troch strán veľmi ťažko dostupné jadro, o rozlohe 30 x 8 - 

15 m
301

. Na najohrozenejšej prístupovej západnej strane bol na sťaženie prístupu prípadných 

nepriateľov vybudovaný dodnes dobre viditeľný 20 m dlhý poloblúkový násyp. Ten obopína 

pätu kužeľa a v priestore medzi nim a pätou tak tvorí 3m širokú a dodnes miestami 1 m 

hlbokú priekopu
302

.  

 V prípade opevnenia na polohe Divina – Hradisko prichádza do úvahy názor, tvrdiaci 

akúsi jeho správnu funkciu v širšom okolí, prenesenú po hiáte v 2. pol. 10. stor. – začiatku 12. 
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stor. zo susedného Veľkého vrchu v Divinke. Vzhľadom na absenciu dôkazov murovanej 

architektúry sa zrejme jednalo o jednoduchšie drevozemné opevnenie, vybudované na 

„zelenej lúke“ bez akejkoľvek stopy po staršom osídlení.  

 

Varín – intravilán. Problematickým z pohľadu funkčného aj chronologického je nejasné 

opevnenie v intraviláne obce Varín
303

, niekdajšieho sídla varínskeho / starhradského panstva, 

ležiacim v severovýchodnej okrajovej časti stredného Považia. Svojou polohou by vzhľadom 

na okolité doklady osídlenia v 12. – 13. stor.
304

 spĺňal predpoklady prípadného feudálneho 

sídla a v pozitívnom prípade by bol na sledovanom území taktiež jediným zástupcom 

ekvivalentu typu motte, na území Slovenska zastúpeného takmer výhradne v nížinatých 

oblastiach južného Slovenska
305

.  

 Pomerne rovná oválna plocha hrádku má rozmery 50x28 m jej dlhšia os je  

orientovaná v smere západ – východ.
306

 Na severnej a východnej strane je dodnes zachovaný, 

dobre viditeľný násyp, tiahnuci sa od juhovýchodného cípu po zrejme pôvodný vstup na 

západnej strane.
307

 Južná strana hrádku bola porušená počas výstavby miestnej komunikácie. 

Počas stavebnej činnosti sa podarilo zachytiť niekoľko nevýrazných fragmentov keramiky a 

tri železné klince
308

, na základe čoho môžeme lokalitu len s rezervou datovať do obdobia 

stredoveku. 

Do úvahy však podľa posledných nepublikovaných zistení
309

 prichádza aj tvrdenie, že 

celá vyvýšenina bola navŕšená až v 19. stor. ako masový hrob, keď podľa informácií 

domácich obyvateľov počas výstavby spomínanej cesty trčalo z hmoty kopca viacero kostí. 

Potvrdenie existencie stredovekého opevnenia, prípadne novovekého masového hrobu by tak 

priniesol iba bližší archeologický výskum.  
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4.5 STRÁŽNE HRÁDKY 

 Za opevnenia, resp. hrádky so strážnou funkciou, môžeme považovať tie, ktoré boli 

vybudované v exponovaných polohách a plnili tak popri strážnej úlohe nanajvýš úlohu 

signalizačnú. Slúžili najmä pri zabezpečení hraníc, obchodných ciest, brodov a horských 

priesmykov
310

. Spolu s hradmi a tzv. hláskami tvorili ucelený obranný a informačný systém 

stredovekej krajiny.
311

 

 

Zemianské Podhradie – Martáková skala. Zrejme na obranu a zabezpečenie diaľkovej 

cesty spájajúcej územie Považia s Moravou slúžilo v doline potoka Bošáčka opevnenie 

v polohe Martáková skala, už od počiatkov začlenenia priľahlého územia do uhorského 

kráľovstva (11.- 12. stor.). Strážny hrádok bol vybudovaný severozápadne od obce Zemianske 

Podhradie na dnes zalesnenej skale (kóta 368,9) vypínajúcej sa nad potokom, už na v praveku 

opevnenej lokalite
312

. Na osídlenie polohy vo včasnom a vrcholnom stredoveku nám popri 

nálezoch hrubostennej keramiky  poukazujú tiež nálezy železných kosákov, romboidných 

hrotov s tuľajkou, ostrôh, masívnych klincov s kladivkovitou hlavičkou, spony, zahroteného 

železného háku z hranatej tyčinky, podkov, či hlinených praslenov
313

.  

 Jadro opevnenia tvorí oválna vrcholová plošinka s rozmermi 30 x 8 m a dlhšou osou 

orientovanou v smere severovýchod – juhozápad
314

. Na severnej a východnej strane areál 

vymedzuje neschodná skalná stena, uzatvárajúca ho takmer v pravom uhle. Na západnej 

a južnej strane svah prudko klesá a po 20 – 30 m ho po celom obvode prerušuje umelo 

upravená terasa. Tá vymedzuje celkovú plochu cca 55 x 40 m a pôvodne bola podľa slabo 

viditeľného reliktu násypu v mieste predpokladaného vstupu, pravdepodobne spevnená 

telesom valu menších rozmerov
315

.   

 Na ploche zrejmého strážneho hrádku nie sú zachytené žiadne stopy murovanej 

architektúry, preto tu môžeme predpokladať jednoduchšiu drevenú stavbu využívajúcu staršiu 

fortifikáciu a dohliadajúcu na cestu vedúcu od cca 7 km vzdialeného hraničného priesmyku 

Šiance – Březová 
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Drietoma – Ostrá Hôrka. Na zabezpečenie severne susediacej diaľkovej cesty 

prechádzajúcej Biele Karpaty Hrozenkovským priesmykom poukazujú pozostatky 

stredovekého opevnenia v polohe Ostrá Hôrka (kóta 387), nachádzajúcej sa severne nad 

intravilánom obce Drietoma. Temeno vrchu disponuje dobrým výhľadom na údolie rieky Váh 

ako aj priľahlú časť doliny potoka Drietomica. Využitie polohy v 12. – 13. stor.
316

 nám 

dokladá aj nález kvadratického hrotu šípu s tŕňom
317

, či pút pre kone, typických najmä pre 

východoslovanskú lesostepnú oblasť v pol. 13. – pol. 14. stor.
318

   

Samotné opevnenie
319

 sa nachádza v južnej časti pretiahnutého, južným smerom 

klesajúceho sčasti skalnatého hrebeňa. Výrazná terénna vyvýšenina je na prístupovej severnej 

strane od hrebeňa oddelená cca 8 m dlhým nízkym násypom, za ktorým sa juhovýchodným 

smerom tiahne v dĺžke 35 m poloblúková terasa, tvoriaca akúsi formu „predhradia“, 

chráneného z troch strán strmými zrázmi. Jadro hrádku  tvorí pomerne rovná plošina 

s rozmermi 6 x 5 m, mierne vyvýšená ponad ďalej klesajúci skalný hrebeň. Vrcholovú plošinu 

na severovýchodnej strane ešte obopína druhá, 12 m dlhá poloblúková terasa, tvarovo takmer 

identická s nižšie situovanou terasou
320

.  

 Podobne ako na predchádzajúcej lokalite v Zemianskom Podhradí nemáme z plochy 

opevnenia žiadne náznaky murovanej architektúry a preto aj tu môžeme predpokladať 

jednoduchšiu drevozemnú stavbu, slúžiacu ako strážny bod na zabezpečenie ochrany 

Hrozenkovského priesmyku
321

. 

 

Púchov -  Skala. So strážnou, prípadne len refugiálnou funkciou môžeme počítať tiež 

v prípade známej viacfázovo osídlenej opevnenej polohy Skala v katastri mesta Púchov. 

Lokalita je situovaná priamo nad križovatkou údolia Váhu a doliny potoka Biela voda, ktorá 

tvorí spojnicu Považia s územím Moravy. Púchovská skala, ktorá je známa najmä ako 

opevnené sídlisko púchovskej kultúry
322

 nebola v stredoveku zrejme intenzívne osídlená, ale 

využívaná azda len ako dočasné útočisko v časoch nebezpečenstva, čo nám aj dokladajú 
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nálezy hrotov šípov z rôznych časových úsekov stredoveku. Obdobie 10. - 12. stor. nám 

datujú romboické hroty šípov
323

. 

 Pôdorys opevnenej lokality
324

, doplnený v 30. rokoch 20. stor.
325

, poukazuje na akúsi 

valom ohradenú plochu, ktorej podobu si však aj s prispením súdobých fotografií
326

 len veľmi 

ťažko dovtípime, keďže veľká časť lokality bola zničená už na začiatku 20. stor.   

 

Dolná Mariková – Široká. Pomerne hlboko v Marikovskej doline, ktorou na základe 

doložených archeologických nálezov, resp. nálezísk mohla prechádzať jedna z komunikácií 

spájajúca Považie s Moravou, sa v exponovanej polohe Javorníkov nachádza neveľká skalná 

plošina s doloženým stredovekým opevnením
327

.  Lokalita je situovaná na severnom výbežku 

výškovo rozdielneho skalného temena rozľahlého vrchu Široká, zvaného tiež Michalová (kóta 

601), severozápadne od obce Dolná Mariková. Strategický význam doliny vo včasnom 

a vrcholnom stredoveku nám spolu s ostatným osídlením dokladajú aj zatiaľ nepublikované 

nálezy blatnicko – mikulčického horizontu, pochádzajúce priamo zo Širokej
328

. Osídlenie 

polohy v 12. – 13. stor. nám potvrdzujú najmä nálezy keramiky
329

.   

 Prehľadnú kontrolu nad dolinou umožňoval až na výnimku južnej strany takmer 

kruhový výhľad. Neschodné zrázy zabezpečovali z troch strán bezchybnú prírodnú ochranu, 

z prístupovej južnej strany obranu zosilňovalo pravdepodobne  palisádové opevnenie, po 

ktorom sa nám dodnes zachovala plytká, slabo viditeľná priekopa polkruhového pôdorysu
330

. 

Približne v strede tohto polkruhu sa na vnútornej strane dvíha nízka vyvýšenina, azda 

pozostatok po drevenej vežovitej stavbe
331

. 

 Vzhľadom na výrazne exponovanú polohu a taktiež úplnú absenciu murovanej 

architektúry tu predpokladáme jednoduchšie drevené opevnenie pravdepodobne len so 

strážnou a pozorovacou funkciou nad priľahlou komunikáciou, vedúcou dolinou potoka.   
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Nezbudská Lúčka – Hrádok. Do obdobia po začlenení sledovaného územia do Uhorského 

kráľovstva môžeme s veľkou rezervou zaradiť aj z veľkej časti zničené bralo v katastri obce 

Nezbudská Lúčka, v literatúre známe ako niekdajší stredoveký hrádok
332

. Lokalita situovaná 

medzi obcami Varín a Nezbudská Lúčka bola poškodená pri výstavbe košicko – bohumínskej 

železnice v roku 1870. Hrádok sa na základe nevýrazných keramických nálezov datuje do 

rozhrania strednej a mladšej doby hradištnej
333

, resp. do 10. – 11. stor
334

.  

 Posledný náznak opevnenej polohy pripomína plošina v tvare pretiahnutého oválu, 

ktorá má rozmery cca 20 x 8 m a dlhšiu os orientovanú v smere juhozápad – severovýchod
335

. 

V strede vyššie položenej juhozápadnej časti bola v 1. pol. 20. stor. postavená štvorcová 

kaplnka o hrane 2,3 m. Poniže západného cípu vrcholovej plošiny sa nachádza umelá oválna 

terasa, na ktorú ústi zo severu sa tiahnuca prístupová cesta. Tá však bola podľa informácií 

miestnych obyvateľov vytvorená až počas výstavby kaplnky, čím prichádza do úvahy 

pravdepodobnejší prístup cez dnes už nejestvujúce sedlo, resp. hrebeň
336

.   

 Prípadné pozostatky opevnenia padli pri stavebných prácach, ale vzhľadom na 

datovanie tu môžeme predpokladať len jednoduchú drevenú, resp. drevozemnú stavbu
337

. 

Taktiež je otázny jeho funkčný zánik, s čím sa vynára otázka, či slúžil ako strážny a oporný 

bod situovaný neďaleko poľského pohraničia, aj po začlenení žilinskej kotliny do Uhorského 

kráľovstva na konci 11. stor.  

 

Dolný Lieskov – Skala. Zaniknuté opevnenie na lokalite Skala v katastri obce Dolný 

Lieskov nám ako jediné spomedzi strážnych hrádkov v 12. – 13. stor. ponúka možný príklad 

akéhosi „vnútroštátneho“ strážneho, či oporného bodu, keďže predchádzajúce sa nachádzali 

v oblasti uhorsko – moravského, resp. uhorsko – poľského pohraničia. Takmer úplne 

odťažená viacnásobne osídlená lokalita sa nachádza na juhozápadnom cípe návršia Jankov háj 

(kóta 397,5), tiahnucom sa medzi obcami Dolný Lieskov a Visolaje. Zrejmé využitie staršieho 

opevnenia
338

 v 12. – 13. stor. dokladujú výhradne fragmenty keramiky
339

.  
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 Jediný pozostatok niekdajšieho opevnenia ponúka vyše 20 m dlhý polkruhový val, na 

obidvoch stranách zničený kameňolomom
340

. Po obidvoch stranách hrebeňa valu sa na 

povrchu nachádza veľké množstvo mazanice a drobných pravekých črepov.
341

 Podľa 

informácií miestnych obyvateľov tu bola takisto ako u obidvoch odťažených skál 

v neďalekom katastri mesta Púchov, nad terén vyčnievajúca skala, s dobrou strategickou 

polohou v tejto zúženej časti doliny, neďaleko križovatky považskej cesty a cesty kopírujúcej 

tok potoka Pružinka.. 

 Na možnú funkciu feudálneho sídla azda poukazujú neďaleko ležiace a pomerne skoro 

písomne doložené obce Dolný Lieskov
342

 a Slopná
343

 a najmä predpokladaná zaniknutá 

dedina, ktorej časť bola zachytená v neďalekej polohe Zákľuky v katastri obce Visolaje
344

. 

 

 Až na výnimku sporného opevnenia v intraviláne obce Varín, patria všetky aspoň 

z časti dochované drobné opevnenia spred tatárskeho vpádu do (na Slovensku všeobecne 

akceptovanej) kategórie výšinných hrádkov bez umelo navýšenej polohy
345

. Výhodné 

ostrožné situovanie výšinných hrádkov často redukovalo nutnosť vybudovania opevnenia len 

na prístupovú stranu, s čím sa stretávame takmer vo všetkých prípadoch, kedy k tomu došlo 

vyhĺbením priekopy zosilnenej násypom na jej vnútornej strane
346

. Terénna situácia na ploche 

opevnenia v Selci poukazuje na menej preferované celoobvodové ohradenie násypom. 

Využitie staršej fortifikácie je doložené u opevnení v Dolnom Lieskove a Zemianskom 

Podhradí a predpokladá sa aj v Hatnom a pri oboch zaniknutých opevneniach v Púchove. 

Naopak, v prípade opevnenia v Divine nebolo na ploche doložené žiadne iné osídlenie okrem 

časového úseku 12. – 13. stor. 

  

 

                                                                                                                                                                                     
339

 R. Majský – ústna informácia; okrem sledovaného úseku 12. – 13. stor. bola lokalita osídlená aj nositeľmi 

púchovskej kultúry a neskôr opäť v 15. stor. 
340

 obr. 26 
341

 MALEC 2010, 123 
342

 FEKETE-NAGY 1941, 148; prvá písomná zmienka o obci Dolný Lieskov pochádza z roku 1327 (Maior villa 

Lyskocz) 
343

 FEKETE-NAGY 1941, 186-187; prvá písomná zmienka o obci Slopná pochádza z roku 1277 (Poss. Szlopna) 
344

 pozri s. 32 
345

 HABOVŠTIAK 1972, 4 
346

 lokality Divina – Hradisko, Dolná Mariková – Široká, Dolný Lieskov – Skala, Drietoma – Ostrá Hôrka, 

Košeca – Nozdrovice – Hradište a Zemianske Podhradie – Martákova Skala 
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4.6 SAKRÁLNE STAVBY 

 Na území stredného Považia sa okrem už vyššie spomínaného románskeho 

jednoloďového emporového kostola v Haluziciach, v sledovanom úseku 12. – 13. stor. 

vyskytuje už len šesť ďalších sakrálnych stavieb, známych z písomných prameňov alebo 

archeologických, resp. architektonických výskumov. Všetky tieto stavby sa nachádzajú 

v širšom okolí mesta Trenčín, z toho jeden priamo a dva v jeho tesnej blízkosti. 

 

Skalka nad Váhom – Chocheľ. Najstaršou, archeologicky zachytenou sakrálnou stavbou 

na tomto území je zaniknutý drevený kostolík s kamennou podmurovkou na lokalite Chocheľ 

v katastri obce Skalka nad Váhom. Poloha Chocheľ sa nachádza na dobre hájiteľnom 

severovýchodnom cípe rozsiahleho návršia Skalka (kóta 345)
347

, tvoriaceho severnú časť tzv. 

Trenčianskej brány.  

Lokalita je známa ako viacfázovo osídlená opevnená poloha, ktorej obrana bola na 

jedinej prirodzene nechránenej juhozápadnej strane zosilnená priečnym šijovým 

poloblúkovým valom, nadstavovaným pravdepodobne takmer v každej etape osídlenia
348

. 

Pred valom s roštovou konštrukciou bola potvrdená taktiež priekopa, s maximálnou šírkou 7,3 

m, dnes prekrytá 4 m vrstvou neskorolaténskeho valu. Po ostatnom, prírodne chránenom 

obvode neboli zachytené žiadne stopy po opevnení. Celková plocha opevneného areálu
349

 

dosahuje rozlohu 0,55 ha o stranách 192 x 23 – 39 m
350

. 

Popri nálezoch fragmentov keramiky nám osídlenie polohy v 11. – 1. pol. 12. stor. 

dokladajú nálezy súdkovitých, guľovitých a melónovitých korálikov z čiernej a svetlohnedej 

skloviny a v 2. pol. 12. – 13. stor. nálezy strieborného prsteňa so štítkom
351

 a 2 strieborné 

mince rozdielnych razieb Ondreja II (1205-1235)
352

. K nálezom z 12. – 13. stor. môžeme 

prirátať známe nálezy zo starších poloamatérskych výskumov, medzi ktoré patrí viacero 

                                                           
347

 obr. 27 
348

 HANULIAK 1998a, 71; HANULIAK 1998b, 311, 313, 317; HANULIAK – NEŠPOROVÁ 2001, 327; 

predpokladaný vznik valu sa kladie už do doby bronzovej, v laténe bol zásluhou nositeľov púchovskej kultúry 

funkčným spôsobom zakomponovaný do telesa novej fortifikácie a prekrytý značnou kubatúrou novo navŕšenej 

zeminy, odhadovaný nárast bol 1,2 – 3,4 m. V 9. stor. bol už asi len príslušne upravený a pravdepodobne 

zosilnený palisádou. V oboch mladších etapách bol strmý svah v predpolí valu spevnený kamenným 

plentovaním.    
349

 obr. 28 
350

 HANULIAK 1998b, 309 
351

 HANULIAK 1998b, obr. 8:4; 9:2,8 
352

 tamže, obr. 9:15, 16 
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typov prsteňov, esovité záušnice, náhrdelníky z guľovitých korálikov, masívne opaskové 

železné pracky, 2 železné krížiky, či ďalšie 2 mince
353

.   

Vrcholnostredoveké sídliskové objekty boli v počte 14 situované v stredovom úseku 

severovýchodnej časti plochy a na okraji severnej terasy v zastúpení zásobníc a rozmerovo 

väčších jám. Z iných častí plochy boli zachytené menšie jamovité objekty, torzo polozemnice 

a zvyšky ohniska a pece
354

.  

Vlastný sakrálny objekt sa nachádzal v centrálnej časti podlhovastej lokality
355

. Loď 

štvorcovej dispozície mala vonkajšie rozmery 5,3 x 5,4 – 5,6 m, resp. 6, 2 m spolu s plytko 

vyklenutou poloblúkovou apsidou
356

. Orientácia kostola juhovýchod – severozápad 

vybočovala od obvyklého smeru o 43˚. Na južnej strane sa k múru primkýnajú dva 

štvorcovité výstupky, ktoré sú zrejme pozostatkom základov šijovitého prekrytia vstupného 

portálu. Na existenciu dreveného kostola tu poukazuje absencia akýchkoľvek stôp po malte 

a kameňoch v okolí stavby, namiesto ktorých sa tu vyskytujú železné skoby a klince, 

prikláňajúce sa práve k drevenej konštrukcii. Zachované sú však dva najspodnejšie riadky 

maltou spájaného základového muriva, širokého 0,65 – 0,75 m a pozostávajúce z lomového 

kameňa miestnej proveniencie. Zrejme dvojfázová interiérová dlážka pozostáva z vrchnej, 

ktorá je na spôsob terakotovej väzby pokrytá tenkými plochými pieskovcovými kameňmi, 

pod ktorou sa nachádza 2 - 3 cm hrubá kompaktná vrstva hlineného výmazu svetložltej 

farby
357

. 

Vznik kostola sa s rezervou datuje do 9. stor., kedy sa za apsidou aj zrejme začalo 

pochovávať. Prvý horizont pochovávania na nekropole pretrval do 10. stor. na ploche cca 200 

m², tiahnucej sa pozdĺž severovýchodného okraja lokality. Po ňom nastal v 11. stor. akýsi hiát 

až do zač. 12. stor. – pol. 13. stor. kedy sa pokračovalo s pochovávaním ďalej severným 

smerom. Tento vrcholný úsek pochovávania na príkostolnom cintoríne nám potvrdzuje aj 

dvojica spomínaných mincí, pochádzajúcich z hrobových celkov. Viacvrstvovým ukladaním 

nebožtíkov a malými vzdialenosťami medzi hrobmi sa tak na takmer celej ploche 

severovýchodného ukončenia o rozlohe 930 m² stretávame až s cca 300 hrobmi. Nekropola 

všeobecne spĺňa atribúty príznačné pre stredoveký príkostolný cintorín
358

.  

                                                           
353

 tamže, 325 
354

 HANULIAK 1998a, 71 
355

 HANULIAK 1997, 73 
356

 obr. 29 
357

 HANULIAK 1998 b, 321 
358

 tamže 326 
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S poslednými hrobmi z 13. stor. prichádza aj funkčný zánik kostola, ktorý aj napriek 

malým rozmerom, drevenej konštrukcii a absencii oltárnej menzy
359

 zrejme plnil funkciu 

farského kostola
360

. Kostol sa taktiež dáva do súvisu s obyvateľmi historickej dediny Skala
361

, 

keďže na základe písomnej zmienky vstúpil skalský farár do benediktínskeho. opátstva, 

založeného v roku 1224 v polohe Veľká Skalka
362

. Existencia tamojšieho kostolíka sa 

predpokladá už na konci 12. stor.
363

  

 

Trenčín – Hrad. S predpokladom vzniku sakrálnej murovanej stavby už v priebehu 9. stor. 

sa stretávame aj pri štvorapsidovej rotunde
364

, objavenej počas archeologického výskumu 

Trenčianskeho hradu v roku 1972, pod vedením T. Nešporovej.
365

. Objavená bola na nádvorí 

Barborinho paláca, východne od tzv. Matúšovej veže. Pri jej interpretácii sa stretávame 

s rôznorodými názormi, ktoré sú však podľa M. Vanča
366

 ovplyvnené hlavne príspevkami T. 

Nešporovej
367

 a V. Jankoviča
368

.   

 Z vonkajšieho pohľadu sa jedná o kruhovú stavbu, v ktorej interiéri sú v hrúbke 

muriva radiálne usporiadané štyri polkruhové výklenky – niky. Na vnútornej strane dosahuje 

rotunda priemer 7,5 m a hrúbka múrov sa pohybuje od 0, 65 m na východnej strane po 0, 75 

m na strane západnej
369

. K murivu apsidy sa po oboch stranách triumfálneho oblúku 

východnej niky napájajú v ostrom uhle murované soklové piliere orientované do stredu 

stavby, nesúce dnes deštruované kruhové stĺpy zložené z bubnov. Z planimetrickej analýzy 

vyplýva, že štvor-niková dispozičná štruktúra stavby je značne asymetrická. Niky majú totiž 

rozdielne priemery a taktiež medníkové múry disponujú iným tvarom a orientáciou, čo 

                                                           
359

 HANULIAK 1998b, 323; vychádza sa tak z nedostatočných rozmerov apsidy a absencie stôp po vysunutí 

menzy do priestoru lode 
360

 tamže, 326 
361

 FEKETE-NAGY 1941, 184; prvá písomná zmienka o obci Skala pochádza z roku 1113 (Villa Scala) 
362

 MARSINA 1997, 95 
363

 SÚPIS III, 101; benediktínsky kláštor tu bol v roku 1224 založený podľa zakladacej listiny na mieste 

mučeníckej smrti sv. Benedikta; Časti stredovekej stavby boli značne porušené a rozobraté, zachovala sa z nej 

zrejme len ostroluká brána kaplnky vstavanej do skalnej dutiny. Dnešný trojpodlažný kostolík, zaklenutý 

valenou klenbou a dreveným kazetovým stropom pochádza z veľkej časti zo 17. – 18. stor.  
364

 obr. 12, 30  
365

 NEŠPOROVÁ 1974, 142-143 
366

 VANČO 1999, 141-161; M. Vančo tu ponúka vyčerpávajúcu štúdiu o trenčianskej rotunde najmä 

z architektonického hľadiska, ale nevynecháva ani dovtedy známe interpretácie v prácach domácich 

a zahraničných bádateľov 
367

 NEŠPOROVÁ 1977, 193 
368

 JANKOVIČ 1978, 54-58 
369

 VANČO 2000, 144; nadzákladové murivo rotundy, zachované najmä v apside do výšky 1,5 m pozostáva 

z nepravidelne riadkovaného pieskovcového muriva heterogénnej veľkosti. Ako spojivo bola použitá biela 

vápenná malta.  
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evokuje otázku, či ide o pôvodnú dispozíciu alebo jej prípadnú prestavbu, keďže konštrukčné 

aj metrické veličiny poukazujú na dvojfázovosť vývinu objektu
370

. Zánik rotundy sa 

predpokladá do 16. stor. pri výstavbe Barborinho paláca, kedy jeho južný múr preťal rotundu 

v jej severnej časti
371

.   

 Na prípadný pôvod trenčianskej rotundy už v období Veľkej Moravy poukazujú popri 

analógiách z niekdajších komitátnych hradov v Nitre a Bratislave
372

 len nepriame indície, 

vychádzajúce aj z osídlenia hradnej vyvýšeniny v tomto období. Zatiaľ je preto skôr  

pravdepodobnejšia verzia vybudovania rotundy na začiatku 11. stor.
373

, kedy je v jej okolí 

doložená taktiež existencia príkostolného cintorína
374

. V každom prípade má však nesporne 

veľký význam pre poznanie dejín ranostredovekej architektúry v strednej Európe
375

.   

 V susedstve Trenčianskeho hradu sa zatiaľ iba predpokladá existencia ďalšieho 

kostola zrejme už v nami prvom sledovanom období (12. – 1. pol. 13. stor.), na ktorého 

mieste bol v roku 1324 vybudovaný gotický farský kostol Narodenia Panny Márie
376

. 

 

 Okrem spomínaných sakrálnych stavieb v katastroch obcí Haluzice, Skalka nad 

Váhom a Trenčín, z obdobia spred tatárskeho vpádu pochádzajú aj ďalšie tri kostoly 

situované vyššie po toku Váhu. Na rozlohou relatívne malom území na pravej strane rieky pri 

meste Ilava sa nachádza typický panský emporový kostol
377

 v priestore zaniknutej dediny 

Pominovec
378

 a dnešný rokokový  kostol v iba 3 km vzdialenej obci Pruské
379

. Zrejme na 

priebeh diaľkovej komunikácie poukazuje pôvodne románsky kostol v obci Omšenie
380

, 

                                                           
370

 VANČO 2000, 145-146 
371

 VANČO 2000, 144 
372

 RATKOŠ 1965, 158-159 
373

 VANČO 2000, 157-159 
374

 NEŠPOROVÁ 1977, 193 
375

 VANČO 2000, 141 
376

 SÚPIS III, 306 
377

 obr. 31 
378

 SÚPIS III, 86; KUŽELA 2009; katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa, románsky z polovice 12. stor., 

vybudovaný z lomového kameňa. Jednoloďový kostol s polkruhovou apsidou, zaklenutou konchou a s rovno 

zastropenou loďou. Murovaná empora na západnej strane lode tvorí súčasne podnož vstavanej románskej veže. 

V apside situovanej v južnej stene lode a vo veži sú zachované pôvodné románske okná. Okolo okien lode a na 

nárožiach kostola sú v omietke badateľné fragmenty kvádrovania. Konzoly na bokoch štítových múrov.  V okolí 

kostole sú dodnes badateľné relikty prikostolného cintorína.  
379

 SÚPIS II, 574-575; katolícky farský kostol sv. Petra a Pavla. Rokokový kostol z rokov 1780-1789 

vybudovaný na mieste zboreného stredovekého kostola, vybudovaného v roku 1221. Z obdobia stredoveku sa 

nám zachovali základy veže a bočnej kaplnky. 
380

 SÚPIS II, 423; katolícky kostol Narodenia Panny Márie. Pôvodne románsky kostol z 1. pol. 13. stor., 

v súčasnosti sa nám z neho zachovala iba veža. Na prelome 18. a 19. stor. bol kostol rozšírený východným 
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situovanej pomerne hlboko v doline potoka Teplička. Od vyústenia potoka v obci Trenčianska 

Teplá je totiž vzdialená až cca 10 km.   

 

 Na veľmožský pôvod niektorých spomenutých kostolov poukazuje prítomnosť 

empor
381

, doložených na lokalitách Haluzicie – Hájnica, Pominovec a taktiež zrejme 

v prípade rotundy na lokalite Trenčín – hrad. Z dochovaných presbytérií, resp. ich 

pozostatkov je zastúpená výhradne polkruhová apsida, príznačná práve pre obdobie 11. – 12. 

stor., ako aj apsida podkovovitá
382

 v prípade rotundy na Trenčianskom hrade.  Z dôvodu  

neskorších prestavieb sa nám pôvodná románska dispozícia nezachovala v prípade kostolov 

v Omšení, Pruskom a areáli benediktínskeho kláštora na Veľkej Skalke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
smerom a v roku 1927 k nemu bolo pristavané presbytérium. Horné okná veže sú sklenuté nábežníkmi do 

stredných stĺpikov, spodné okná majú jednoduché oblúky.  
381

 HABOVŠTIAK 1985, 132, 154; SLIVKA 1986, 364 
382

 HABOVŠTIAK 1985, 159 
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5. OSÍDLENIE V 2. POL. 13. STOR. – 14. STOR. 

 

Od 2. pol 13. stor. sa nastaním veľkých zmien v sídliskovom systéme utvorili základy 

stredovekého osídlenia, ktoré v podstate pretrvalo až do súčasnej doby. Po tatárskom vpáde 

totiž vznikla potreba obnoviť osídlenie v spustošených krajoch, na území stredného Považia v 

zasiahnutej južnej časti župy, situovanej južne, resp. juhozápadne od mesta Trenčín
383

. Práve 

s touto udalosťou môže súvisieť zánik dedín Bazeta a Gezte, s ktorými sa naposledy, resp. 

jediný krát stretávame v 1. pol. 13. stor.
384

  

Hlavnou príčinou osídľovacieho procesu však bolo skultivovať dovtedy 

poľnohospodárky nevyužité zalesnené plochy, vyskytujúce sa najmä v hornatých oblastiach 

krajiny
385

. Kým zo začiatku sa obyvateľstvo koncentrovalo najmä na nížinách a v nižšie 

položených kotlinách , v priebehu 13. stor. sa už usídľovali taktiež  v kotlinách stredného 

výškového stupňa a následne aj vo vysoko položených kotlinách. Na území dnešného 

Slovenska sa pôvodná výšková hranica 500 m vo všeobecnosti posunula v 2. pol. 13. stor. až 

1. pol. 14. stor. na úroveň 700 m
386

, na nami sledovanom území však osídlenie v podstate 

neprekročilo úroveň 500 m, čo bolo spôsobené najmä geografickou danosťou terénu.  

Popri osídľovaní dolín Bielych Karpát
387

 a Javorníkov
388

, situovaných v považsko-

moravskom pohraniční, ako ja dolín Kysuckej vrchoviny
389

, ležiacej v považsko–poľskom / 

sliezskom  pohraničí, sa osídľovanie dolín stredného výškového stupňa javí najvýraznejšie na 

opačnej, môžeme povedať vnútornej časti Považia, v dolinách Strážovských vrchov. 

Novozaložené dediny sa tu najvýraznejšie kumulovali najmä popri tokoch potokov, ktorých 

doliny slúžili ako spojnice s ďalšími oblasťami Uhorska. Ako príklad poslúži dolina potoka 

Pružinka, ktorá spolu s dolinou potoka Domanižanka spájajú stredné Považie s územím Rajca. 

V prípade doliny Podhradského potoka, tvoriacej spojnicu s územím hornej Nitry a v podstate 

aj Turca sa stretávame s jedinými dvoma dedinami, ktorých nadmorská výška presahuje 500 

                                                           
383

 MARSINA – MAREK 2008, 17 
384

 pozri s. 150 
385

 SULITKOVÁ 1976, 13 
386

 ŽUDEL 2010, 50-51 
387

 osídlenie doložené hlbšie v doline potoka Bošáčka, riečky Drietomica, Továrskeho potoka, potoka Lednica 

a Bielej Vody. 
388

 osídlenie doložené hlbšie v doline Marikovského potoka, potoka Popradnianka, Štiavnickeho potoka, 

Kolárovického potoka, potoka Dlhopoľka 
389

 osídlenie doložené hlbšie v doline rieky Kysuca a riečky Varínka 
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m
390

. Pomerne husto bola v tomto časovom úseku osídlená aj podhorská oblasť, nachádzajúca 

sa juhozápadne od mesta Žilina, a to najmä v povodí Bitarovského potoka a v okolí hradu 

Lietava. 

Počas tohto osídľovania sa nové dediny zakladali prevažne na tzv. zákupnom práve
391

, 

zvanom tiež nemecké alebo emfyteutické, ktoré prinášali prisťahovalci z nemeckých krajín, 

obdarení postavením hostí najneskôr koncom 13. stor.
392

 Tí na územie stredného Považia 

začali výraznejšie vo väčších prúdoch prichádzať najmä v 1. štvrtine 14. stor., a to za výdatnej 

pomoci Matúša Čáka Trenčianskeho
393

. Pomerne často nahradilo zákupné právo staršie právo 

zvykové
394

 a preto vo veľa prípadoch tak nemôžeme hovoriť o úplne novozaložených 

obciach, resp. chápať osídlovanie na zákupnom práve ako vznik dedín výhradne na zelenej 

lúke. Na sledovanom území, resp. v západných častiach Slovenska sa nemecké právo 

nazývalo žilinské, odvodené od práva tešínskeho. To neskôr nahradilo právo magdeburské, 

známe tiež ako krupinské
395

. Hlavné oblasti rozšírenia nemeckého práva sa nachádzali na 

Spiši, východnom Liptove a severozápadnom Slovensku, a to najmä v severných častiach 

Nitrianskej a sledovanej Trenčianskej stolice.  

Hlavnou črtou zákupného práva bola dedičnosť gruntov, voľné disponovanie s nimi 

a existencia ustanovizne dedičného richtára, v západných častiach dnešného Slovenska 

známeho pod pojmom advocatus alebo fojt
396

. Aj keď sa na danom osídľovaní podieľalo 

prevažne domáce obyvateľstvo
397

, funkciu dedičných richtárov zastávali takmer výhradne 

príslušníci nemeckého národa, ktorí na seba prevzali úlohu lokátora novej dediny. Ich 

ustanovizeň bola dedičná a mohla sa slobodne predať. 

Povinnosťou lokátorov bolo priviesť kolonistov a postarať sa o ich hmotné 

zabezpečenie v prvých rokoch existencie novej dediny. Pri jej založení museli taktiež 

vymerať intravilán a rozdeliť príslušný extravilán. Od zemepána dostali slobodnú usadlosť 

a medzi ich výhody patrilo napr. právo vlastniť mlyn, pivovar, krčmu, prípadne aj 

                                                           
390

 nad úrovňou 500 m.n.m. sa nachádzajú dediny Košecké Rovné (524 m.n.m.) a Zliechov (603 m.n.m.). Južne 

a juhovýchodne od obce Zliechov sa v tesnej blízkosti nachádzajú taktiež pramene viacerých potokov, tvoriacich 

prítok rieky Nitrice, jednej z prítokov rieky Nitry, spadajúcich už do Nitrianskej župy 
391

 SOKOLOVSKÝ 2002, 78-82 
392

 MAREK 2006, 57; prví Nemci na územie dnešného Slovenska prichádzali už od čias Veľkej Moravy a to vo 

forme kristianizátorov, obchodníkov, vojenských zajatcov. Priamo z veľkomoravských čias sú doložení aj 

nemeckí utečenci z Franskej ríše 
393

 BEŇKO 1985, 16, 22 
394

 SOKOLOVSKÝ 2002, 44-46 
395

 ŽUDEL 2010, 49 
396

 tamže; vo východných častiach Slovenska bol richtár známy ako škultét, resp. šoltýs 
397

 popri prevahe domáceho obyvateľstva sa na osídľovaní podieľalo taktiež najmä obyvateľstvo nemecké a na 

východe dnešného Slovenska aj príslušníci rusínskej národnosti 
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remeselnícke dielne. Obvykle im po uplynutí danej lehoty patrila aj jedna šestina z obecnej 

dane, miestami aj časť rudy vydolovanej v chotári. Okrem prípadov zločinov vraždy, 

podpaľačstva a zbojstva taktiež vykonávali úlohu sudcov, z čoho im pripadli peniaze za 

všetky pokuty a tretina z pokút zo spomenutých zločinov, ktoré rozsudzoval zemepán.
398

  

 

Popri zaniknutej dedine Bobrovníky
399

 nám aj názvy iných sídelných celkov 

napovedajú ich možný pôvodný služobnícky charakter. Názov obce Rakoľuby (prv 

Rakolupy)
400

 približuje možné pôvodné zamestnanie jej obyvateľov, čím bolo zrejme 

chytanie rakov a ich následné zbavenie kôry olúpaním, čím ich pripravovali pre pánske 

kuchyne
401

.   

Značne problematickú otázku ponúka názov obce Zlatovce
402

, naznačujúci možný 

súvis s riečnym ryžoviskom, prípadne baňou na zlato, keďže výskyt tohto drahého kovu nebol 

v tejto časti Trenčianskej kotliny doposiaľ potvrdený
403

. 

Ľudová tradícia posúva začiatky existencie dediny Hámre
404

 už do 14. stor., kedy tu už 

údajne pracovali železné hámre pre zbrojársku výrobu
405

. 

Prvá písomná zmienka o dedine Nozdrovice (Poss. Monyoros alias Nozdrouich)
406

 

nám pravdepodobne poukazuje na prítomnosť tzv. moňárov. Ich úlohou bývalo zhotovovanie 

ozdobných predmetov.  

Jedným z pomenovaní, od ktorých sa v stredoveku odvodzovali výrobcovia smoly, 

bolo slovo pekelníci
407

. Práve od neho je odvodený názov Peklina, označujúci dedinu v užšom 

okruhu hradu Hričov
408

. Na získavanie smoly prostredníctvom pálenia brezovej kôry 

                                                           
398

 ŽUDEL 2010, 50 
399

 pozri s. 141 
400

 FEKETE-NAGY 1941, 178; prvá písomná zmienka o obci Rakoľuby pochádza z roku 1262 (Rakolup) 
401

 KRAJČOVIČ 2005, 186 
402

 FEKETE-NAGY 1941, 213; prvá písomná zmienka o obci Zlatovce pochádza z roku 1244 (Terra Zlatouice 

castrensis) 
403

 KUČERA 1974, 369, 373; KRAJČOVIČ 2005, 191 
404

 VSOS I, 401; prvá písomná zmienka o obci Hámre pochádza až z roku 1598 (Hamry); dnes miestna časť obce 

Trenčianska Turná 
405

 KRAJČOVIČ 2005, 195 
406

 FEKETE-NAGY 1941, 164; zmienka pochádza z roku 1397 
407

 KUČERA 1974, 373 
408

 FEKETE-NAGY 1941, 167; prvá písomná zmienka o obci Peklina pochádza z roku 1282 (Villa Poklina) 
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poukazuje aj názov susednej dediny Brezany
409

, pomenovanej podľa blízkeho brezového 

lesa
410

. 

V širšom okolí hradu Hričov (resp. Lietava) nachádzame taktiež dvojicu dedín 

Ovčiarsko
411

 a (Lietavská) Svinná
412

, ktorých pôvodné zamestnanie obyvateľstva tvoril 

pravdepodobne chov dobytka
413

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
409

 FEKETE-NAGY 1041, 103; prvá písomná zmienka o obci Brezany pochádza z roku 1393 (Poss. Berzen) 
410

 KRAJČOVIČ 2005, 170-171 
411

 FEKETE-NAGY 1941, 166; prvá písomná zmienka o obci Ovčiarsko pochádza z roku 1282 (Villa Olcharzk) 
412

 FEKETE-NAGY 1941, 194; prvá písomná zmienka o obci Lietavská Svinná pochádza z roku 1393 (Poss. 

Zyne) 
413

 KUČERA 1974, 373; KRAJČOVIČ 2005, 215 
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5.1 VIDIECKE SÍDLISKÁ 

 

Aj obyvatelia príslušných novozaložených dedín disponovali podstatnými výhodami, 

keďže spravidla boli na päť až dvadsať rokov oslobodení od plnenia všetkých povinností voči 

zemepánovi aj štátu (tzv. lehota), robotných povinností, a to niekedy aj po uplynutí tejto 

lehoty. Taktiež hospodárili na dedičných usadlostiach, ktorými mohli podľa uváženia 

slobodne disponovať. 

Súbor týchto výhod a oslobodení bol vyjadrený aj v názvoch niektorých 

novozaložených dedín, a to práve pridaním slova „Lehota“. Väčšina z nich bola založená až 

v priebehu 15. stor. a z obdobia 13. – 14. stor. sa na sledovanom území s týmto pomenovaním 

stretávame len v prípade Čelkovej Lehoty
414

 a Kňazovej Lehoty
415

. Aj napriek neskorším 

zmienkam v písomných prameňoch sa do 14. stor. s rezervou datujú aj založenia dedín 

Lednická Lehota a Prečínska Lehota
416

. 

Medzi charakteristické názvy v tomto čase novozaložených dedín patria dediny 

s pridaním, resp. odvodené od slova „Poruba“, ktoré vznikli na mieste za tým účelom 

vyrúbaného lesa
417

. Môžeme sem zaradiť susedné dediny Dolná a Horná Poruba
418

 a dnešnú 

miestnu časť obce Lietavská Lúčka - Porúbku
419

. V názvoch daných dedín sa tak vyskytoval 

takýto prívlastok samostatne (Porúbka)  alebo tiež s názvom lokátora (Čelkova, Kňazova 

Lehota), podľa polohy (Dolná a Horná Poruba), prípadne rieky, vrchu a miesta založenia. Na 

klčovisku boli taktiež založené aj dediny Červený Kameň
420

 a Podhorie
421

 a vzhľadom na 

bezprostrednú vzdialenosť s územím Moravy tak môžeme predpokladať aj v prípade dediny 

Kľúčové
422

. 

                                                           
414

 FEKETE-NAGY 1941, 107; prvá písomná zmienka o obci Čelkova Lehota pochádza z roku 1339 (Celko) 
415

 VSOS II, 159; prvá písomná zmienka o obci Kňazova Lehota pochádza z roku 1393 (Noua Lehotaya) 
416

 VSOS II, 136-137; Prečínska Lehota sa prvýkrát spomína v roku 1413 (Lehothka) a Lednická Lehota 

dokonca až v roku 1598 (Lehotka penes Lednicze)   
417

 HABOVŠTIAK 1985, 48 
418

 FEKETE-NAGY 1941, 172; dedina pod názvom Poruba, sa prvýkrát spomína v roku 1355 (Villa Poruba), 

jednotlivé obce však až v roku 1397 (Poss. Kisporoba, Nagporoba) 
419

 FEKETE-NAGY 1941, 158; prvá písomná zmienka o obci Porúbka pochádza z roku 1361 (Poruba) 
420

 VSOS I, 290; prvá písomná zmienka o obci Červený Kameň pochádza z roku 1354 (Wereskew) 
421

 FEKETE-NAGY 1941, 169; VSOS II, 404; prvá písomná zmienka o obci Podhorie pochádza z roku 1393 

(Poss. Pothora)  
422

 FEKETE-NAGY 1941; 135; KRAJČOVIČ 2005, 209; prvá písomná zmienka o obci Kľúčové pochádza 

z roku 1328 (Villa Kluchov), vznik na klčovisku tu môžeme predpokladať od českého slova „klučit“ 

(odstraňovanie pňov stromov) 



67 
 

S účelovým vyrúbavaním lesov, spojených napríklad so spomenutým zakladaním 

dedín súvisí aj vyvrcholenie sprvoti pozvoľného zániku pôvodného pralesa, koreniaci už 

v dobe železnej a vrcholiaci práve v období tzv. nemeckej kolonizácie
423

. S konkrétnym 

prípadom sa stretávame pri zakladaní dediny Divina
424

, ležiacej pomerne hlboko v doline 

rovnomenného potoka, ktorá žilinské právo dostala zrejme od Matúša Čáka v rokoch 1312 – 

1318. Sudca Tomáš tu pri potvrdzovaní vlastníctva Salmanovmu synovi Mikulášovi 

poukazoval na jeho námahu pri klčovaní lesa a zásluhy o osídlenie tejto osady
425

. 

 

Najmä v širšom okolí mesta Žilina, podľa ktorého aj dostalo tzv. žilinské právo meno, 

sa stretávame s dedičnými richtármi, resp. lokátormi, pochádzajúcimi najmä z nemeckej časti 

žilinského mestského patriciátu
426

. Už za spomínanej výdatnej pomoci Matúša Čáka na 

začiatku 14. stor. a neskôr i uhorských kráľov, vkladali svoj kapitál aj do osídľovania starších 

dedín založených na zvykovom práve, resp. do zakladania nových dedín na dedinskom 

zákupnom práve, čo výrazne prispelo k posilneniu a rozšíreniu osídlenia v severnej časti 

Trenčianskej stolice
427

. Okrem mesta Žilina zastávalo niekoľko nemeckých rodín istý čas 

popredne pozície aj v mestských radách Trenčína a Považskej Bystrice, čoskoro sa tu však 

v prostredí výraznej domácej menšiny asimilovali
428

. 

Po žilinskom mešťanovi Henrikovi nesie svoje meno obec Kolárovice
429

 s pôvodným 

názvom Henrici villa
430

, ležiaca pomerne hlboko v doline Kolárovického potoka. 

Pravdepodobne novozaložená obec bez predchodcu bola oslobodená od platenia akýchkoľvek 

dávok a povinností na 18 rokov. Okrem lokátora s nemeckou národnosťou bolo obyvateľstvo 

čisto slovenské. Podobná situácia založenia dediny sa dá podľa J. Beňka predpokladať aj 

v prípade Dlhého Poľa
431

,  situovaného taktiež pomerne hlboko v doline potoka Dlhopoľka
432

. 

                                                           
423

 KRIPPEL 1980, In: HABOVŠTIAK 1985, 52; autor zisťuje najväčšie, miestami až katastrofálne úbytky 

pralesa v 16. stor., a to najmä v oblastiach s rozvinutým baníctvom a s ním súvisiacim hutníctvom  
424

 FEKETE-NAGY 1941, 110; prvá písomná zmienka o obci Divina pochádza z roku 1325 (Nova plantatio in 

Divina) 
425

 BEŇKO 1985, 16-17; Mikulášovi potomkovia sa na prelome 14. a 15. stor. dostali do šľachtického stavu 

a naďalej sa spomínali v spojení s klčovaním časti chotára, kde neskôr hlboko v doline Luckého potoka vyrástla 

dedina Lúky 
426

 SOKOLOVSKÝ 2002, 95 
427

 BEŇKO 1985, 16 
428

 MAREK 2006; 203 
429

 KRAJČOVIČ 2005, 173; jej neskorší názov bol podľa R. Krajčoviča odvodený od miestnych kolárov, 

zhotovujúcich drevené súčiastky (najmä kolesá) 
430

 FEKETE-NAGY 1941, 137; VSOS II, 41; prvá písomná zmienka o obci Kolárovice pochádza z roku 1312 

(Henrici villa), v roku 1393 už vystupuje pod súčasným názvom (Poss. Kolarovice vulgariter Henrici villa) 
431

 FEKETE-NAGY 1941, 110; prvá písomná zmienka o obci Dlhé Pole pochádza z roku 1320 (Longus 

Campus) 
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Ako novozaložená na zákupnom práve bola aj dedina Lalinok
433

 v susedstve dediny Divina 

a zrejme aj dnešná obec Divinka
434

, s pôvodným názvom Malá Divina
435

. Názov dedín to 

taktiež dokladá v prípade obcí Bitarová
436

, Paština Závada
437

, Petrovice
438

 i pri zaniknutej 

dedine Krebrenova Lehota
439

. 

Staršie osídlenie na zvykovom práve sa predpokladá pri dedine Krasňany
440

, ktorá 

bola po spustnutí znovu osídlená v pol. 14. stor. už na zákupnom práve. Spolu s Varínom ju 

mal nemecký lokátor Hayn vystavať v jej starých hraniciach, ako aj na území akejsi 

zaniknutej dediny Potochan
441

. Po znovuzaložení dediny boli miestni obyvatelia oslobodení 

od platenia dávok a povinností na 20 rokov
442

. Dosídlené na zákupnom práve v širšom okolí 

mesta Žilina boli aj dediny Belá
443

, Babkov
444

, Nededza
445

, Nezbudská Lúčka
446

, Stráňavy
447

, 

Teplička
448

, Turie
449

 a zaniknutá dedina Rozbehy
450

. Výnimku v dosídľovacom procese tvorí 

Rosina
451

, kedy pri dosídlení vedenom dedičným richtárom Walterom prišlo okrem domáceho 

obyvateľstva aj niekoľko nemeckých rodín
452

.  

S písomnými zmienkami o novozaložení, prípadne dosídlení dedín na zákupnom práve 

v 2. pol. 13. stor. - 14 stor. sa už v menšom počte stretávame v širšom okolí Považskej 

                                                                                                                                                                                     
432

 BEŇKO 1985, 16 
433

 FEKETE-NAGY 1941, 144; prvá písomná zmienka o obci Lalinok pochádza z roku 1393 (Poss. Lelenk) 
434

 FEKETE-NAGY 1941, 110; prvá písomná zmienka o obci Malá Divina pochádza z roku 1393 (Poss. 

Dywyne, Kysdywyne) 
435

 BEŇKO 1985, 25 
436

 FEKETE-NAGY 1941, 98; VSOS I, 167; prvá písomná zmienka o obci Bitarová pochádza z roku 1393 (Poss. 

Bytherfolua), jej založenie na zákupnom práve sa však predpokladá už na koniec 13. stor. nemeckým občanom 

Bitterom 
437

 FEKETE-NAGY 1941, 213; VSOS II, 374; prvá písomná zmienka o obci Paština Závada pochádza až z roku 

1469 (Poss. Zawadka), jej založenie na zákupnom práve sa však predpokladá už v pol. 14. stor. 
438

 VSOS II, 381-382; prvá písomná zmienka o obci Petrovice pochádza z roku 1312 (Petry villa)  
439

 VSOS III, 138; MAREK 2006, 205; pozri s. 147 
440

 FEKETE-NAGY 1941, 141; prvá písomná zmienka o obci Krasňany pochádza z roku 1354 (Plantatio 

Karazna) 
441

 pozri s. 148 
442

 BEŇKO 1985, 21-22 
443

 FEKETE-NAGY 1941, 97; prvá písomná zmienka o obci Belá pochádza z roku 1378 (Poss. Bela) 
444

 FEKETE-NAGY 1941, 96; VSOS I, 112, 114; prvá písomná zmienka o obci Babkov pochádza z roku 1393 

(Poss. Babuk), založená na zákupnom práve bola však už pravdepodobne na začiatku 14. stor. 
445

 FEKETE-NAGY 1941, 160; prvá písomná zmienka o obci Nededza pochádza z roku 1384 (Nedecz) 
446

 FEKETE-NAGY 1941, 148-149; BEŇKO 1985, 26; prvá písomná zmienka o obci Nezbudská Lúčka 

pochádza z roku 1439 (Poss. seu villa Wapenaluchka), jej existencia sa však predpokladá už pred rokom 1397, 

kedy opustené majetky Lúčka a Rozbehy dostal Pavol Boleš do dedičného richtárstva 
447

 VSOS III, 91; prvá písomná zmienka o obci Stráňavy pochádza z roku 1356 (Ztrany)  
448

 FEKETE-NAGY 1941, 195; VSOS III, 155; BEŇKO 1985, 26; prvá písomná zmienka o obci Teplička 

pochádza z roku 1267 (Terra Toplucha), nepriamo je doložená už v roku 1235 na zvykovom práve 
449

 FEKETE-NAGY 1941, 198; VSOS III, 208-209; prvá zmienka o obci Turie pochádza z roku 1386 (Tauricz) 
450

 BEŇKO 1985, 24-27; pozri s. 149 
451

 FEKETE-NAGY 1941, 180; prvá písomná zmienka o obci Rosina pochádza z roku 1341 (Villa Rozyna prope 

civitatem Zylina) 
452

 MAREK 2006, 206  



69 
 

Bystrice
453

 a takmer výnimočne v južnej časti stredného Považia
454

. Pomerne včasný údaj 

o zrejme nemeckých hosťoch v dedinách Horovce a Mikušovce pochádza už z roku 1259 

a jeho prípadnú pravdivosť potvrdzuje výskyt nemeckých mien miestnych obyvateľov, 

uvedených v roku 1498
455

. 

 

Popri etnikách Chvalízov, Kumánov a Sikulov, ktorých zrejmý výskyt bol na 

strednom Považí doložený v období pred tatárskym vpádom, sa práve v Horovciach v roku 

1372 stretávame s pravdepodobným príslušníkom etnika Pečenehov, Pečenehom Tomášom. 

Jeho predikát
456

 nás privádza do dediny Ihrište, do miest kde v 11.-12. stor. uhorská ústredná 

moc umiestňovala pohraničných strážcov
457

. Spolu s osadami Sieklovci a Streženice, 

situovaných taktiež v doline rieky Biela Voda a osadami Šikovci a Uhry v doline 

Marikovského potoka nám tak utvárajú aspoň približný obraz zabezpečenia pohraničnej 

oblasti pred vybudovaním pohraničnej línie hradov.  

V pol. 13. stor. nastáva po tatárskom vpáde istá migrácia chorvátskej šľachty 

z južných viac spustošených krajín na sever. Na nami sledovanom území sa s ich 

príslušníkom stretávame už pred rokom 1250, kedy Belo IV. daroval chorvátskemu bánovi 

Filovi do vlastníctva dva majetky, a to Bytču a neďalekú Hvozdnicu, aby ho odškodnil za 

veľké straty na majetku
458

. V tom istom čase prichádza v roku 1259 prvá zmienka 

o príslušníkoch českého národa. Neskorší zemania z Dulova v postavení trenčianskych 

hradných jobagiónov mali výsadu zdržovať sa na dvore Bela IV, za zásluhy pri obrane 

Trenčianskeho hradu a pohraničia proti Tatárom
459

.   

 

Geografická danosť terénu stredného Považia, predurčovala takmer výhradne na 

rovinnú alebo dolinnú polohu sídelných celkov. Spomedzi plánovito zakladaných dedín tu 

počas tzv. nemeckej kolonizácie prevládali popri radových, najmä dediny s reťazovým, resp. 

                                                           
453

 VSOS; v širšom okolí Považskej Bystrice boli na zákupnom práve založené obce Bodiná, Dolná a Horná 

Mariková, Domaniža, Dubková, Lednická Lehota, Nosice a Prečínska Lehota  
454

 VSOS; v južnej oblasti stredného Považia boli na zákupnom práve založené dediny Beckov, Kubrica a 

Zliechov 
455

 MAREK 2006, 204 
456

„Thomas Byssenus de Itriche“ 
457

 MAREK 2006, 312 
458

 MAREK 2006, 376-377; po Filovej smrti je táto donácia potvrdená jeho dvom synom Štefanovi 

a Mikulášovi, zrejme chorvátskej národnosti 
459

 MAREK 2006, 389; jednalo sa o Přemysla a synov jeho brata Noska: Sadoka a Blažeja. Práve Nosek padol 

pri obrane Trenčianskeho hradu, resp. pohraničia 
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voľným reťazovým pôdorysom. Boli typické pre nemeckých lokátorov, prípadne boli 

napodobňované domácim obyvateľstvom. Vyznačovali sa dlhými pôdorysmi, tiahnucimi sa 

v doline pri potoku s osídlením na obidvoch stranách cesty, ktorá tvorila hlavnú komunikáciu. 

Za samotnými usadlosťami išli súbežne s hlavnou cestou aj dve poľné cesty, využívané 

v prípade záplav
460

. Dotvorili tak vidiecky sídliskový obraz, zastúpený najmä radovými 

potočnými a hromadnými dedinami, prípadne dedinami s roztrateným osídlením, založenými 

ešte na zvykovom práve.  

 

Postupné opúšťanie roztrúsených osád a následnú koncentráciu obyvateľstva okolo 

centier dnešných obcí v 2. pol. 13. stor. nám dokladajú viaceré archeologické nálezy 

z intravilánov dnešných obcí, podporujúce taktiež osídľovanie vyššie situovaných polôh, resp. 

horských dolín.  

Písomne doloženú existenciu dediny Turná v 2. pol. 13. stor.
 461

 potvrdzuje zachytená 

stredoveká sídlisková vrstva v intraviláne obce, na dnešnej Bánovskej ulici, č. d. 31. Lokalita 

sa nachádza na miernom návrší a materiálnu náplň pochádzajúcu z porušených zásobných jám 

reprezentujú fragmenty keramiky z časového úseku 13. – 14. stor.
462

, zastúpené najmä 

hrncovitými tvarmi vytáčanými na pomaly rotujúcom kruhu, zdobenými prevažne 

jednoduchými ryhami a žliabkami, prípadne viacnásobnou vlnovkou. Významným nálezom 

bola neúplná opracovaná kosť (korčula) s vŕtaným otvorom a vyhladenou bázou
463

.  

Existenciu neskoršej podhradskej dediny Lednica, písomne doloženej v 2. pol. 13. 

stor.
464

 dokladajú povrchové nálezy keramiky, datované do rozmedzia 11. – 13. stor. na 

parcele Ferdinanda Baláža v intraviláne obce
465

. Pomerne včasná existencia dediny, ležiacej 

v značnej hĺbke doliny potoka Lednica môže súvisieť s prípadnou komunikáciou, tvoriacou 

spojnicu s územím Moravy. Aj na jej zabezpečenie bol na mieste staršieho veľkomoravského 

hradiska
466

, pravdepodobne už v priebehu 13. stor. postavený kamenný hrad, o ktorom sa 

však dozvedáme až v spojitosti s Matúšom Čákom
467

. 

                                                           
460

 ŽUDEL 2010, 109 
461

 FEKETE-NAGY 1941, 198; prvá písomná zmienka o obci Trenčianska Turná pochádza z roku 1269 (Villa 

Tornoua) 
462

 MICHALÍK 2009, 9 
463

 NEŠPOROVÁ 1999, 120 
464

 FEKETE-NAGY 1941, 87; prvá písomná zmienka o obci Lednica pochádza z roku 1259 (Villa Ledniche) 
465

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 82 
466

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1962, 129; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 56, 101-102 
467

 FEKETE-NAGY 1941, 71, 72; FÜGEDI 1977, 160.-161; viď nižšie 
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Viaceré sídliskové objekty, doposiaľ nepublikované a funkčne spadajúce do časového 

rozmedzia 13. – 14. stor. boli v závere roku 2012 archeologicky zachytené aj na severnom 

okraji dnešnej obce Dolné Kočkovce
468

. Takisto v tomto prípade môžeme predpokladať 

presťahovanie obyvateľstva z vyšších polôh
469

 do intravilánu mladšej, koncentrovanejšej 

obce. 

Okrem pôvodného gotického kostola
470

 zo 14. stor. dokladá osídlenie Domaniže 

v druhom sledovanom časovom úseku taktiež nález keramiky z 13. stor. v záreze cesty 

vedúcej práve ku kostolu
471

. Vybudovanie kostola môže priamo súvisieť s prechodom obce na 

zákupne právo, datovanom taktiež do 14. stor.
472

. V chotári Domaniže je osídlenie v danom 

časovom úseku doložené aj v polohe Vŕšky, situovanej na terase nad komunikáciou vedúcou 

na územie Rajca
473

. 

S priamym osídlením dnešného intravilánu sa stretávame aj v obci Ovčiarsko, ležiacej 

v pomerne exponovanej polohe v zákrute Váhu, západne od mesta Žilina. Po neurčitých 

stopách po osídlení v 10. - 11. stor.
474

, osídlenie v 14. stor. dokladajú fragmenty na kruhu 

vyrobenej keramiky, pochádzajúce z kultúrnej vrstvy pri dome Štefana Zelníka
475

. Samotná 

dedina je doložená už v 2. pol. 13. stor.
476

 

Existenciu akejsi podhradskej osady, prípadne staršej polohy dediny Turie môžeme 

predpokladať na lokalite Za hrádek, situovanej priamo pod južným svahom návršia, nesúceho 

zaniknuté stredoveké opevnenie
477

. Popri staršej keramike z 9. stor. tu nachádzame najmä 

fragmenty z časového úseku 13. – 14. stor.
478

 Podľa O. Šeda daná lokalita môže zodpovedať 

dnes už nefigurujúcej dedine Tri dvory
479

, prvý krát spomenutej na začiatku 15. stor. a 

v novoveku pričlenenej k obci Turie
480

.  

                                                           
468

 za túto informáciu ďakujem Dr. Milanovi Horňákovi 
469

 pozri s. 31 
470

 SÚPIS I, 331; katolícky kostol sv. Mikuláša biskupa. Pôvodne gotický kostol zo 14. stor. s úpravami v 15. 

stor. Pôvodné gotické jednolodie s predstavanou vežou a gotickým portálom v podveží, pôvodný gotický rovný 

strop. V lodi na severnej stene fragmenty gotických nástenných malieb zo zač. 15. stor. 
471

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 77 
472

 SVOS I, 348 
473

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 63; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 77 
474

 jeden črep s vodorovnou ryhou a ostrou vlnovkou 
475

 MORAVČÍK 1985c, 35, TAB IX:4; taktiež aj črepy datované do 16. stor. 
476

 FEKETE-NAGY 1941, 166; prvá písomná zmienka o obci Ovčiarsko pochádza z roku 1282 (Villa Olcharzk) 
477

 opevnenie z 13.-14. stor.; pozri s. 101 
478

 HANULIAK 1992, 199 
479

 pozri s. 155 
480

 ŠEDO 1976a, 201 
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Na existenciu akéhosi dočasného sídliska na sezónne práce bez trvalejšieho rázu, 

prípadne refúgium, nám poukazujú nálezy železných klincov a fragment železného nožíka, 

datované do 14. – 15. stor., pochádzajúce z temena vrchu Brezie (kóta 419), v katastri 

mestskej časti Púchova – Hrabovky
481

. 

Osídlenie vyššie položených častí chotárov máme v sledovanom časovom úseku 

doložené v polohách Kameničany – Luže
482

 a Prečín – Predevsie
483

. Z hornej (východnej) 

časti chotára obce Soblahov pochádza nález železného kosáka, datovaného T. Nešporovou do 

13. – 14. stor.
484

  

V pol. 14. stor. sa taktiež odhaduje funkčný zánik vyššie spomenutého skúmaného 

sídliska v katastri obce Nededza
485

.  
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 MÁJSKY 2003, 85 
482

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 76; lokalita je zovretá úpätím vrchu Dobokova hora, východným 

brehom potoka a južným úpätím kóty 281. Sídlisko, na základe keramiky datované do 13.-16. stor. 
483

 MORAVČÍK 1991, 20; lokalita na miernom južnom svahu vrchu Kopanice (kóta 486,7). Rozsiahle sídlisko, 

na základe keramiky datované do 14.-15. stor. 
484

 NEŠPOROVÁ 2003, 105 
485

 pozri s. 28 
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5.2 MESTSKÉ SÍDLISKÁ 

 

 Tzv. nemecká kolonizácia urýchlila na území dnešného Slovenska taktiež mestotvorný 

proces, ktorý mal staršie domáce základy. Paralelne so samotnou kolonizáciou sa zintenzívnil 

v 2. pol. 13. stor. a pokračoval aj v 14. stor., a to najmä v jeho prvej polovici. Tento proces 

bol podporovaný uhorskými kráľmi, ktorí nemeckým hosťom prideľovali právne 

a hospodárske výsady. Tým sledovali najmä zámery posilniť svoje postavenie v zápase so 

stále silnejúcou šľachtou v utvárajúcom sa stavovskom štáte. Vznik miest, resp. mestečiek 

výrazne menil štruktúru osídlenia najmä z kvalitatívneho hľadiska obohacovaním sídlami 

s pevnejšími právnymi a hospodárskymi základmi, čím sa najväčšmi odlišovali od vidieckych 

sídlisk. Tieto nové sídelné celky, disponujúce vyspelejšou sociálnou skladbou sa stali 

strediskami obchodu, remeselnej výroby, prípadne aj banského podnikania. Podľa vlastníka sa 

delili na kráľovské a zemepanské, pričom sa v skupine kráľovských miest od 13. – 15. stor. 

tvoril osobitý typ – slobodné kráľovské mesto
486

, čím sa mohlo na sledovanom území popýšiť 

len sídlo župy – Trenčín
487

.     

 Na základe viacerých faktorov, najmä však ekonomickej úrovne sa zo skupiny miest 

vyčlenila skupina mestečiek
488

. Tvoria akýsi prechodný typ sídel medzi dedinou a mestom, 

vyvinutý z dedín na zákupnom, či krupinskom práve. Od dedín sa navonok odlišovali najmä 

svojou rozlohou, tým pádom mali viac ulíc, prípadne väčší kostol. Podaktoré mestečká 

disponovali aj výsadami mestského charakteru, medzi ktoré patrila voľba richtára a obecnej 

rady, právo obmedzenej súdnej právomoci a rozšírenej dispozície s majetkom, právo ustálenia 

výšky a foriem feudálnej renty a občas aj oslobodenie od platenia mýta
489

. Vo všeobecnosti sa 

vyznačovali taktiež väčším počtom remeselníkov a tým pádom aj väčším objemom 

remeselnej výroby. Všetky mestečká mali právo konania trhov, čo sa aj považuje za prvý 

stupeň získania štatútu mestečka, avšak nie všetky dediny s trhovým právom ho aj dosiahli. 

Podobne ako dediny si zachovali agrárny charakter, tu sa však poľnohospodárska produkcia 

orientovala predovšetkým na trh
490

. 
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 ŽUDEL 2010, 57-58 
487

 VSOS III, 182 
488

 MARSINA 1973, 362; ŽUDEL 2010, 58-59; v 13. stor. sa mestečká uvádzajú ako „villa“, od 14. stor. sa 

nazývajú slovom „oppidum“, v neurčitých prípadoch sa používalo „oppidum seu villa“. V niektorých prípadoch 

sa s nimi stretávame aj ako „civitas“, či „possessio“ 
489

 HABOVŠTIAK 1985, 71 
490

 ŽUDEL 2010, 59 



74 
 

 Mestečká vytvorili v Uhorsku pomerne hustú sieť, a to do takej miery, že obyvatelia 

takmer každej dediny mali aspoň jedno mestečko na dosah jednodennej cesty tam aj späť
491

. 

Zohrali významnú úlohu v premene naturálnych a robotných povinností na peňažnú formu 

dávok a v rozvoji tovarovej výroby na dedinách. Taktiež umožňovali dedinčanom častejší 

kontakt s mestským prostredím, čím sa dostávali z akejsi izolácie, ale zároveň postupne 

strácali sebestačnosť a stávali sa závislejšími na mestskom prostredí
492

.  

 Do konca 14. stor. evidujeme na území stredného Považia v kategórii miest iba 

Trenčín a Žilinu, aj keď J. Bartl a D. Dvořáková
493

 sem zaraďujú aj Beckov
494

. Štatút 

mestečiek získali niekdajšie dediny Beckov
495

, Ilava
496

, Beluša
497

, Považská Bystrica
498

 

a Bytča
499

 a Varín
500

. Tie tak spolu s mestami vytvorili pozdĺž rieky Váh spomínanú sieť 

mestských sídlisk, dosiahnuteľných za jednodňovú spiatočnú cestu. Výnimky tvorili dediny 

situované hlbšie v horských dolinách, najmä v okolí Domaniže, ktorá zrejme aj z tohto 

dôvodu získala v 16. stor. štatút mestečka
501

.    

 Pri celkovom počte 170 dedín a 7 miest / mestečiek, ktorých existencia je na 

sledovanom území doložená v priebehu 14. stor. nám  vychádza pomer 24,28 dedín na jeden 

sídelný celok s vyšším štatútom. V porovnaní so susednou Moravou
502

 tu evidujeme menšiu 

hustotu miest / mestečiek, keďže tamojší pomer predstavuje číslo 19
503

.  

 

                                                           
491

 HOFFMANN 2009, 132; podobne aj v Čechách a na Morave  
492

 HABOVŠTIAK 1985, 72 
493

 DVOŘÁKOVÁ 2010, 99 
494

 BARTL 1988, 906-927 
495

 FEKETE-NAGY 1941, 86-87; VSOS I, 152; prvá písomná zmienka o obci Beckov pochádza z roku 1208 

(Blundix), štatút mestečka získala pred rokom 1388 (Inter civitatem novam et Galaucz sive Beczkow) 
496

 FEKETE-NAGY 1941, 87; VSOS I, 490-491; prvá písomná zmienka o obci Ilava pochádza z rokov 1332-

1337 (Leua), mestské výsady dostáva v roku 1339  
497

 FEKETE-NAGY 1941, 88-89; VSOS I, 156; prvá písomná zmienka o obci Beluša pochádza z roku 1330 

(Terra Belus), mestské výsady získava pred rokom 1375 
498

 FEKETE-NAGY 1941, 85-86; VSOS II, 430-431; prvá písomná zmienka o obci Považská Bystrica pochádza 

z roku 1330 (Bistrica), mestské výsady získava pred rokom 1384 (Civitas Biztrichiensis) 
499

 MARSINA 1973, 354 

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1961;HROMNÍK 2003, 13; podľa tradície stála stará Bytčana vysoko položenej 

terase, v polohe Na Mesci. Toto tvrdenie bolo v rokoch 1959-1960 potvrdené taktiež archeologickým výskumom 

počas výstavby vodného diela Mikšová. Zachytené boli zvyšky drevených stredovekých domov a vydrevenie 

studne, obsahujúcej časovo bližšie nezaradený stredoveký materiál. 

FEKETE-NAGY 1941, 88-89; VSOS I, 260; prvá písomná zmienka o obci Bytča pochádza z roku 1250 (Terra 

Byucha), od 14. stor. sa vyvíjala ako mestečko so žilinským právom, pričom tento štatút získala pravdepodobne 

už pred rokom 1318 (Villa et terra Biccha) 
500

 VSOS III, 230 
501

 VSOS I, 348 
502

 obdobné percentuálne vyjadrenie danej problematiky z okolitých oblastí Uhorska nepoznáme 
503

 HOFFMANN 2009, 133; daný stav prislúcha k roku 1375 
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Beckov. Pod beckovským hradným bralom sa nezávisle od seba nachádzali dve samostatné 

sídliská, dedina, resp. mestečko Beckov a neopevnené podhradie, kopírujúce prístupovú cestu 

k hradu. Obyvatelia tohto podhradia nedisponovali vlastnou samosprávou ani meštianskymi 

právami a v plnej miere podliehali pod jurisdikciu hradu a jeho kastelánov
504

. 

 Samotná dedina Beckov, prvýkrát spomínaná v roku 1208 pod názvom Blundix
505

 sa 

už asi v priebehu 11. stor. stala miestom týždenného trhu a sídlom hradskej fary, kedy sa 

taktiež predpokladá čas vybudovania farského kostola sv. Štefana
506

. Poloha dediny priamo 

na diaľkovej považskej ceste vytvárala veľmi priaznivé predpoklady pre rozmach obchodu a 

remesiel. K výraznej akcelerácii tohto procesu došlo najmä v Časoch Matúša Čáka 

Trenčianskeho, kedy sa tu aj zrejme uplatnilo zákupné právo
507

.  

 Dedina prešla v 14. stor. výraznými zmenami, kedy aj nadobudla štatút mestečka. Ako 

jediné spomedzi mestečiek na sledovanom území bolo taktiež obohnané kamennými 

hradbami, k čomu došlo isto pred rokom 1388. Mestské hradby predstavovali jeden 

z najvýznamnejších mestotvorných prvkov a aj vzhľadom na to sa niekedy uvádza práve aj 

ako mesto
508

. Nevylučuje sa, že ku získaniu štatútu mestečka, resp. mesta došlo už za čias 

Matúša Čáka
509

. 

 Priebeh mestského opevnenia
510

 bol čiastočne zachytený počas archeologického 

výskumu v roku 2008, v areáli kúrie Dubnických. Priamy priebeh ohradného múru nebol 

s istotou doložený, potvrdený bol však s istotou priebeh predpriekopového múru, hrubého od 

68 do 110 cm.
511

 Do daného časového úseku môže spadať aj nález kamennej stredovekej 

pivnice v severnej časti skúmanej plochy, datovanej na základe architektonického výskumu 

do 14. – 15. stor.
512

. 
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 LUKAČKA 2006a, 32 
505

 pozri s. 22 
506

 SÚPIS I, 108; katolícky farský kostol sv. Štefana. Pôvodný gotický kostol postavený pred rokom 1424 na 

mieste staršieho kostola. Z pôvodného gotického kostola sa zachovali viaceré fragmenty: plamienková kružba 

v oknách, polygonálne prípory s rímsovými hlavicami v presbytériu, lomený portál sakristie, kamenné 

pastofórium a pätkové rímsy víťazného oblúka. Veža a empora boli pristavané až v 18. stor. V kostole sa taktiež 

nachádza neskorogotická socha Madony z konca 15. stor., v roku 1718 prenesená zo zničeného kostola 

v neďalekých Haluziciach. 
507

 LUKAČKA 2006a, 30; VSOS I, 152 
508

 BARTL 1988, 906-927 
509

 LUKAČKA 2006a, 31 
510

 KLEIN 1986, 67-70 
511

 KOVÁR 2012, 138; celkovo boli vyhĺbené 4 archeologické sondy, ktorými sa preskúmala celková plocha 27 

x 18-19 m 
512

 HORÁKOVÁ 1998, 50, 53-56, In: KOVÁR 2012, 138 
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 Samotné mestečko pozostávalo z radu domov okolo pozdĺžneho námestia, tvoriace 

obdĺžnikovú náves. Ním prechádzala diaľková považská cesta, pretínajúca hradby v severnej 

Hornej bráne a južnej Dolnej bráne. Kostol sv. Štefana sa nachádzal mimo opevnenej plochy, 

v blízkosti neopevneného podhradia
513

.  

 

Považská Bystrica. S dedinou Bystrica sa stretávame pomerne neskoro v rokoch 1332 – 

1337
514

 a už krátko na to, v priebehu 2. pol. 14. stor. získava prvé mestské výsady
515

. Takisto 

ako aj viacero iných sídlisk v severnej časti Trenčianskej stolice bola aj ona dosídlená podľa 

zásad zákupného práva niekedy v prvej tretine 14. stor. Prví písomne doložení nemeckí hostia 

sú známi z roku 1339, ktorých v priebehu 14. stor. nasledovalo viacero ďalších nemeckých 

rodín. Tie tu však tvorili len nepatrnú menšinu a preto sa veľmi skoro asimilovali
516

.  

 S písomnými údajmi korešpondujú doterajšie poznatky z archeologických výskumov 

uskutočnených na území mesta. V severovýchodnom susedstve pôvodného gotického kostola 

Navštívenia Panny Márie
517

, pochádzajúceho zo 14. stor., bol počas stavebných prác v roku 

1973 porušený jeho hrubý ohradný múr, dve stredoveké odpadové jamy a ďalší objekt 

s prepálenou výplňou
518

.  

 Počas výstavby starej hlavnej považskej komunikácie boli v roku 1976 asanované 

historické domy, ktoré tvorili južnú stranu starého námestia, situovaného západne od kostola. 

Pri planírovaní povrchu sa v týchto miestach porušilo viacero archeologických objektov. Na 

okraji plochy bola prerezaná časť jamy hlbokej 30 cm od súčasného povrchu, ktorej spodná 

časť bola vyplnená tenkou vrstvou prepálenej hliny, z ktorej pochádzali fragmenty hnedej 

a červenej keramiky, zdobenej vlnovkou a závitnicou. Keramika tento objekt datuje do 1. pol. 

14. stor. V západnej časti plochy, v blízkosti potoka Domanižanka boli zachytené 

pravdepodobne pôdorysy zhorených stredovekých domov v podobe troch väčších škvŕn do 

                                                           
513

 SÚPIS I, 106 
514

 FEKETE-NAGY 1941, 85-86; prvýkrát sa dedina Bystrica spomína v rokoch 1332-1337 (Bisterse), ako 

mestečko v roku 1384 (Civitas Biztrichiensis) 
515

 MARSINA 2006, 42 
516

 MAREK 2006, 204-205 
517

 RAFAJ 1966, 131; SÚPIS II, 529; katolícky kostol Navštívenia Panny Márie, pôvodne gotický zo 14. stor. 

s renesančnou úpravou z 1. tretiny 17. stor. a barokovou úpravou z roku 1767, v roku 1939 rošírený o ďalšie dve 

lode.. Pôvodne jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Z pôvodnej 

gotickej stavby sa zachovalo presbytérium, veža a severná časť obvodového múru lode. Pôvodné presbytérium je 

zaklenuté gotickou rebrovou klenbou s jedným žľabom, ktorý dosadá do polygonálnych prstencov. Okná 

presbytéria sú gotické lomené s čiastočne zachovanými kružbami. V presbytériu sa nachádza gotické výklenkové 

pastofórium z 15. stor. a renesančné pastofórium z 1. tretiny 16. stor. Na triumfálnom ublúku presbytéria sú 

konsekračné kríže z 15. stor.   
518

 ŠEDO 1977f, 269 
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červena prepálenej hliny, tvoriacich rad paralelný s líniou asanovaných budov námestia. Z ich 

výplne pochádzala na kruhu vytáčaná sivohnedá, sivočierna a červenohnedá keramika, 

zdobená závitnicou, zväzkami družných žliabkov a ojedinelými pásmi vtláčanými ozubeným 

kolieskom. Tieto domy, ktorých najväčší pôdorys dosahoval rozmery 5 x 3 m sú na základe 

nálezov datované do rozmedzia 14. – 15. stor.
519

  

 Stredoveké osídlenie je doložené aj v okolí barokovej kaplnky sv. Heleny, 

nachádzajúcej sa na kopci nad mestom, resp. nad najväčším považskobystrickým sídliskom 

Rozkvet. Z viacerých výkopov situovaných v týchto miestach pochádza na kruhu vytáčaná 

tmavosivá až hnedosivá vytáčaná keramika i zlomok kováčskeho klinca
520

. R. Májsky 

miestnu sídliskovú situáciu s veľkou rezervou stotožňuje so zaniknutou obcou Bood 

(Bodice)
521

 a nevylučuje tu ani prítomnosť bližšie neurčenej súdobej fortifikácie
522

.     

 

Trenčín. Stará trhová osada Trenčín ležala pravdepodobne na úpätí hradného kopca, pričom 

priestor neskoršieho námestia slúžil ako trhovisko. Južne od tohto trhoviska sú už od 12. stor. 

aj archeologicky doložené viaceré, resp. jedno rozľahlejšie predmestie. Obyvatelia Trenčína 

nemali zrejme až do prelomu 13. a 14. stor. osobitne zvýhodnené právne postavenie, ale 

podobne ako obyvatelia beckovského podhradia spadali pod jurisdikciu hradu a jeho 

kastelánov
523

, ktorí ich považovali za svojich poddaných, zasahovali do ich záležitostí 

a všemožne im bránili užívať ich práva. Práve tento nepriaznivý vplyv bezprostredného 

susedstva hradu na vývoj mesta odradil taktiež „nemeckých kolonizátorov“ aby sa tu usadili 

vo väčšom počte
524

. Na tento problém sa poukazuje aj vo falzách, vyhotovených 

pravdepodobne Petrom Literálom v rokoch 1402 a 1412, v ktorých kráľ Žigmund popri 

viacerých výsadách udelených mešťanom veľmi dôrazne prikazuje všetkým trenčianskym 

kastelánom aby sa vyvarovali akéhokoľvek ukracovania a poškodzovania mešťanov v im 

udelených právach
525 

 Doposiaľ nepoznáme žiadnu listinu, ktorá by uvádzala, kedy obyvatelia Trenčína 

dostali prvé, hoci len čiastkové výsady, pričom v mnohých privilegiálnych listinách, 
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 MORAVČÍK 1991, 20 
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 MÁJSKY 2006, 33-34 
523

 MARSINA 1993, 51 
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78 
 

pochádzajúcich zo 14. a 15. stor. sa Trenčania len všeobecne odvolávajú na staré výsady, 

udelené predchádzajúcimi panovníkmi. Podľa R. Marsinu možno za najneskorší 

predpokladaný termín udelenia aspoň čiastkových výsad považovať prelom 13. a 14. stor., 

najpravdepodobnejšie obdobie vlády Matúša Čáka. Avšak v nasledujúcom období, kedy 

vládla anjuovská dynastia sa Trenčania na tieto prípadné výsady nemohli vzhľadom, najmä na 

konflikty Matúša Čáka s kráľom Karolom Róbertom, odvolávať
526

. Prvýkrát sa s týmito 

výsadami stretávame v roku 1324, kedy sa spomína oslobodenie obyvateľov Trenčína od 

platenia mýta v celej krajine.  V roku 1370 im udeľujú, resp. potvrdzujú právo výročného 

jarmoku a o desať rokov neskôr popri rozličných trhových právach taktiež právo varenia piva 

a od tohto roku mohli tiež pekári predávať svoje výrobky v okolí a na trhu v Bánovciach nad 

Bebravou.  

  

 Pôdorysnú osnovu mesta tvorila stará historická cesta, ktorá vytvorila nepravidelné 

pozdĺžne námestie, z ktorého koncov viedli cesty na hrad. Formovanie priestoru námestia 

susediaceho s hradným kopcom taktiež rešpektovalo nepravidelnú členitosť terénu, kým 

protiľahlá strana sa formovala pravidelne
527

. Mesto utrpelo ťažké škody počas obliehania 

hradu Karolom Róbertom v roku 1321, kedy celé vyhorelo
528

. Pravdepodobne už vtedy bolo 

mesto ohradené priekopou, zosilnenou násypom s dreveným palisádovým opevnením, 

doloženým už pred rokom 1318. Túto prvofázovú fortifikáciu nahradili už v druhej polovici 

14. stor. murované kamenné hradby, ktorých vybudovanie nepochybne súviselo s úsilím 

posilniť obranyschopnosť hradu. Už v roku 1397 sa stretávame s potvrdením ich vzájomného 

prepojenia s pevnostným systémom hradu
529

.  

 Opevnenie mesta bolo na oboch koncoch uzatvorené bránami, hornou (vodnou) 

bránou na severe a dolnou (tureckou) bránou na juhu
530

. Dodnes sa zachovala dolná vežovitá 

brána so štvorcovým pôdorysom a osembokým trupom v horných poschodiach
531

, ktorej 

predsunuté barbakanové opevnenie bolo odstránené v 2. pol. 19. stor. a dodnes jeho priebeh 
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 HORÁKOVÁ 1997, 16 
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 KLEIN – RUTTKAY – MARSINA 1993, 149 
529

 MARSINA 2010, 514 
530

 POZDIŠOVSKÝ 1971, 129-130 
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 SÚPIS III, 305; veža brány bola prestavaná v roku 1543; po požiaroch bola opravovaná v rokoch 1663, 1704, 

1886 a k jej poslednej obnove došlo v roku 1934  
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zvýrazňuje ako farebne odlíšená dlažba (vonkajšieho) námestia, tak aj výrazné viacnásobné 

zalomenie línie, pôvodne k hradbe pristavaných domov
532

.  

 

 Z verejných budov je na konci 14. stor. doložená existencia mestskej školy a od roku 

1380 figuruje zrejme na predmestí mestský špitál s ôsmimi lôžkami
533

. Jeho niekdajšiu 

polohu nám približuje starý gotický špitálsky kostolík, na ktorého mieste dnes stojí baroková 

kaplnka sv. Anny z roku 1789, situovaná na rovnomennom námestí
534

. Okrem neho a vyššie 

spomínanej štvorapsidovej rotundy
535

 na hrade patrí v tomto období medzi sakrálne stavby na 

území mesta aj pôvodne gotický, farský kostol Narodenia Panny Márie, vybudovaný pred 

rokom 1324 na mieste neznámeho staršieho kostolíka, patriaceho zrejme hradu
536

.   

 Zatiaľ len písomne máme doloženú existenciu ďalšieho kostola na predmestí, a to 

kostol sv. Ducha. Jeho vznik sa predpokladá okolo polovice 13. stor. a spája sa taktiež so 

vznikom johanitského kláštora, ktorého mladšia časť z konca 15. stor. sa zachytila počas 

archeologického výskumu pri výstavbe banky na Vajanského ulici
537

.  

 Práve Vajanského ulicu môžeme stotožniť s tiež už spomínanou Kláštornou ulicou, 

doloženou v roku 1580. Ulica prebieha medzi danou bankou a obchodným domom PRIOR, 

pri výstavbe ktorého bola zachránená časť nálezov, na základe analýzy keramického 

materiálu datovaných do 13. – 14. stor.
538

 Táto ďalšia lokalita v rámci mesta nám prispieva 

k utvoreniu si obrazu o pôvodnom rozsahu predmestia, ktorého časť bola preskúmaná v roku 

2008, s doloženým osídlením od 12. stor. do novoveku
539

.   
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 KATKINOVÁ 2003, 153, obr. 2 
533

 VSOS III, 186 
534

 SÚPIS III, 308; jednoloďová stavba s polygonálnym presbytériom. 
535

 pozri s. 59 
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 SÚPIS III, 306; katolícky farský kostol Narodenia Panny Márie. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo len 
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oltárika (okolo roku 1420) a dve fragmentárne zachované gotické maľované oltárne krídla (okolo roku 1400).  
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 BÓNA – KATKIN 1998, 39-41; pozri s. 39 
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 NEŠPOROVÁ 1989, 416; okrem keramiky a zvieracích kostí sa tu objavil aj opracovaný pieskovcový článok 
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 RUTTKAY – ČERNICKÁ – CHEBEN 2012, 226; pozri s. 39 
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Žilina. Pôvodnú osadu Žilina, spomínanú v 1. pol. 13. stor.
540

 sa doposiaľ nepodarilo 

archeologicky zachytiť a doposiaľ sa ani nepotvrdila jej zhoda s osadou v blízkosti nedávno 

objaveného Žilinského hradu, z ktorej sa na začiatku 14. stor. vyvinulo mesto. Už od začiatku 

14. stor., kedy začali do mesta prichádzať Nemci z Těšína, ktorí začali postupne vytláčať 

domácich obyvateľov z mestských funkcií, sa žilinský patriciát zaoberal rozsiahlou 

lokátorskou činnosťou v severozápadnej časti dnešného územia Slovenska. Od 2. pol. 14. stor. 

bola Žilina taktiež odvolacím právnym strediskom pre niekoľko desiatok novozaložených 

obcí, resp. tých, ktoré prešli na zákupné právo. Tento stav obmedzil v roku 1369 Ľudovít 

Veľký, prejdením zo žilinského práva na právo krupinské. Ten taktiež v roku 1381 reagoval 

na sťažnosti domáceho obyvateľstva na čoraz viac sa rozpínavejšiu moc nemeckých 

obyvateľov, zrovnoprávnením oboch strán vydaním tzv. Žilinskej knihy
541

.   

 J. Moravčík predpokladá polohu pôvodnej vyššie zmieňovanej osady Žilina do 

akéhosi pomyselného stredu známych archeologicky potvrdených lokalít s osídlením v 10. – 

13. stor., ako sú lokality Na Šafranici
542

, pri Meniarni, pri závode Tento a taktiež v mestskej 

časti Závodie, v polohách pod Vinicou a pri dome Z. Bábika
543

.  

  

Do tohto pomyselného stredu spadá taktiež najstaršia doložená sakrálna stavba na 

území Žiliny – kostol sv. Štefana v polohe Dolné Rudiny
544

, datovaná s rezervou ešte do 

záveru 1. pol. 13. stor.
545

. Počas archeologického výskumu v roku 2000 nebola potvrdená 

predpokladaná viacfázová výstavba kostola, resp. existencia staršej stavby. Na západnej 

strane svätyne sa totiž nenašiel ani uzáver, ani múr, ktorý by potvrdil, že chórový štvorec a 

apsida reprezentovali starší kostol a takisto nebola zistená stavebná škára medzi svätyňou 

a loďou, ktoré sú, ako sa zistilo, previazané aj v základoch, čím sa potvrdil vznik kostola ako 

jedného celku. 
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 v literatúre mylne uvádzané v polohe Závodie 
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 SÚPIS III, 504; katolícky kostol sv. Štefana kráľa; pôvodne neskororománsky katolícky kostol sv. Štefana 

kráľa bol vybudovaný okolo roku 1250 a neskôr viackrát upravený v 16., 18. a 19. stor. Jednoloďový kostol 
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maľby z 1. tretiny 14. stor. (apoštol a Kristus – sudca) 
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Z 15 preskúmaných hrobov na príkostolnom cintoríne spadala na základe nálezov 

mincí väčšina do novoveku, pričom najstaršia minca, používaná ako amulet pochádza 

z polovice 15. stor. Pri pôvodnom vstupe do kostola umiestnenom v južnej stene lode sa 

našiel taktiež kamenný článok z románskeho portálu
546

.  

 

Zrejme pôvodne ako príslušenstvo hradu Žilina vznikol pravdepodobne v priebehu 13. 

stor. starší gotický kostol, na ktorého mieste bol v 14. stor. postavený farský kostol 

Najsvätejšej Trojice
547

. Jeho existencia bola potvrdená počas archeologického výskumu 

v rokoch 2000 – 2001, kedy bola južne od dnešnej svätyne zachytená staršia architektúra 

s pravouhlým uzáverom presbytéria
548

. Po počiatočnom výskume v roku 2000 sa 

v nasledujúcom roku pristúpilo k rozšíreniu všetkých strán pôvodnej sondy
549

.  Po zhodnotení 

odkrytých architektúr sa došlo k záveru, že k pravouhlej svätyni staršieho kostola, 

vystavaného v dvoch fázach, bola na východnej strane pristavaná polkruhová apsida. Obe 

časti boli spevnené pilierom, buď kvôli zlej súdržnosti ílovitého podložia alebo 

zemetraseniam, ktoré sú v Žiline písomne zaznamenávané od roku 1348. Vnútorný priemer 

apsidy je cca 6,2 m a hrúbka základov 0,84 – 0,92 m. Datovanie umožňovali iba kamenné 

články zamurované v múre svätyne, medzi ktoré patrila časť románskeho okna, 3 zlomky 

menzy a kamenný článok z portálu zamurovaný v opornom pilieri, ktorého plastická výzdoba 

ho môže s rezervou datovať už do 1. pol. 13. stor.
550

 

V rámci príkostolného cintorína bolo celkovo preskúmaných 40 hrobov, zväčša však 

zo 17. – 18. stor. V jeho tretej, najspodnejšej úrovni boli priamo na deštrukcii múru položené 

hroby č. 29, 33, 36 v polohe západ – východ. Z hrobu č. 29 pochádza fragment nádoby z 15. 

stor. a z hrobu č. 33 kúsky maľovanej ornamentiky, pochádzajúce zrejme z interiéru staršieho 

kostola
551

.   
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V juhozápadnom susedstve kostola Najsvätejšej Trojice vznikla na začiatku 14. stor. 

zástavba  s pravidelným šachovnicovým pôdorysom s centrálnym štvorcovým námestím
552

. 

Usporiadanie ulíc prechádza do kruhového pôdorysu mesta. Z rohov námestia vychádzajú 

symetricky po dve kolmo na seba situované uličky a ďalšie dve, určené hlavne pre peších, sú 

umiestnené oproti sebe uprostred námestia Priamo so spomínaným kostolom spája námestie 

ulička (Farská) v severnom rohu námestia a taktiež stredová ulička, rozdeľujúca rad domov na 

severozápadnej stranu námestia
553

. 

Zrejme s obdobím zakladania stredovekého námestia súvisí archeologický objekt, 

objavený priamo v strede námestia, pri budovaní pomocnej nádrže pre tamojšiu fontánu. 

Objekt, ktorého okraj bol zachytený v roku 1969
554

, bol skúmaný aj v roku 1993 a dvoma 

sondami sa jeho dĺžka určila až na minimálne 15 – 16 m
555

. Dno objektu, zachytené 2,2 – 2,3 

m od súčasnej pochôdznej úrovne námestia, bolo vyložené až 9 cm hrubými drevenými 

doskami, ktoré ležali približne rovnomerne s okrajom námestia a zabiehali ďalej pod vodnú 

nádrž. Trámy boli položené priamo na sterilnom podloží a medzi nimi, ako i čiastočne pod 

nimi boli nájdené črepy, ktorých najviac sa však nachádzalo vo vrstve 0-30 cm nad dlážkou. 

Spomedzi širokého spektra keramického materiálu patrili k najlepšie zachovaným spodné 

časti gotických pohárov. Celkový charakter keramiky zodpovedá vrcholnému až neskorému 

stredoveku, s presnejším vymedzením spodnej hranice na začiatok 14. stor. a hranice hornej 

do prvej polovice 16. stor. Funkcia objektu sa predpokladá obytná, jeho uvažovaná 

konkrétnejšia funkcia radnice
556

 je však dodnes sporná
557

. 

Ďalším archeologickým nálezom zo sledovaného obdobia na ploche Mariánskeho 

námestia bola studňa, datovaná na základe nálezov taktiež do 14. – 15. stor. Studňa, hlboká 

12, 7 m, bola prekrytá tehlovou kopulou a v rámci námestia fungovala ešte v 20. rokoch 20. 

stor.
558

. 

Z dvora domu situovaného na námestí pochádza aj nález fragmentov keramiky 

a kachlíc, datovaných od prelomu 13. a 14. stor. do 18. stor. Stredoveká keramika sa 

nachádzala vo vrstve 1,5 – 1,6 m pod súčasnou úrovňou terénu
559

.    
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Osídlenie priestoru námestia od prelomu 13. a 14. stor. dokladajú aj sekundárne nálezy 

keramiky, pochádzajúce zo základov novovybudovaných objektov v jadre starého mesta. 

Značná prevaha keramiky zo 14. – 16. stor. a len ojedinelé mladšie nálezy nám ponúkajú 

priamy obraz výsledného efektu vyvážania smetí z miest, výraznejšie prebiehajúceho od 17. 

stor.
560

  

Sekundárne sa dostali fragmenty vrcholnostredovekej až novovekej keramiky aj do 

pivnice domu na Hodžovej ul. č. 6., takmer isto počas úprav podlahy
561

 a taký istý pôvod 

môžeme predpokladať pri keramike z 13. – 14. stor., pochádzajúcej z bližšie neurčenej polohy 

v priestore ulice Horný val
562

. 

J. Moravčík spája objekty zo 14. – 18. stor., preskúmané na ploche Mariánskeho 

námestia najmä s remeselnou a obchodnou činnosťou obyvateľov mesta Žilina
563

. Funkciu 

trhoviska tu dokladajú aj archeobotanické nálezy, keďže tu spolu so semenami viacerých 

lesných plodov boli archeologicky zachytené aj dve semiačka viniča hroznorodého, ktoré sa 

sem dostali najskôr z juhozápadného alebo južného Slovenska
564

. Miestny pôvod môžeme 

takmer s istotou vylúčiť, keďže vinohradníctvo je na strednom Považí doložené až v roku 

1555 a aj to len v jeho južnej časti
565

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
560

 ŠEDO 1975d, 101, obr. 88: 4–7,9 
561

 ROTH 2007, 161 
562

 MORAVČÍK 1970, 22-23 
563

 MORAVČÍK 2004, 25 
564

 HAJNALOVÁ – MIHÁLYIOVÁ 1997, 65 
565

 CHRASTINA 2010, 78; autor uvádza doklady vinohradníctva v južných okrajových častiach dnešného mesta 

Trenčín 



84 
 

5.3 HRADY 

 

Pohraničnú líniu drevozemných strážnych hrádkov a drobných feudálnych sídel, 

budovaných zrejme ihneď po začlenení sledovaného územia do Uhorského kráľovstva, 

nahradila najneskôr do začiatku 14. stor. dômyselnejšia pohraničná línia kamenných hradov, 

situovaných po obidvoch stranách rieky Váh. Neraz nahradili staršie hradiská, resp. opevnené 

sídliská, nachádzajúce sa na starších strategických komunikačných úsekoch, na území 

stredného Považia, najmä v spojení s komunikáciami smerujúcimi na územie, resp. z územia 

Moravy. 

 Nutný progres v oblasti fortifikácií bol spôsobený taktiež plienením tatárskych hôrd, 

ktoré na území Uhorska napáchali nespočetné škody. Voči ich útokom sa úspešne ubránilo len 

zopár v tej dobe už kamenných hradov, medzi ktoré patril aj hrad Trenčín, v susedstve 

ktorého prenikli Hrozenkovským priesmykom z územia Moravy
566

.  

V sledovanom časovom úseku sa tiež stretávame s novými dispozičnými riešeniami 

samotných hradov, a tak sa tu od 2. pol. 13. stor., resp. začiatku 14. stor. začínajú v pomerne 

veľkom rozsahu budovať hrady s bergfritovou a výnimočne aj palácovou dispozíciou. 

Vzhľadom na najrozmanitejšie vápencové skalné útvary, príznačné pre územie stredného 

Považia, sa tu stretávame taktiež s niekoľkými vhodnými adeptmi do spornej kategórie 

skalných hradov
567

.      

 

Hrad Beckov. Po základnom opevnení temena hradného brala obvodovým múrom, zrejme 

už v období pred tatárskym vpádom, zosilnili pravdepodobne ešte v závere 13. stor. obranu 

hradu vybudovaním hranolovej útočiskovej veže v prístupovej juhovýchodnej časti nádvoria. 

Hrad tým prešiel z pôvodnej plášťovej dispozície na dispozíciu bergfritovú. Spolu 

s bergfritom bolo v prístupovej časti kamennou hradbou taktiež opevnené aj pomerne rozľahlé 

predhradie.  

 Zrejme za svojskej vlády Matúša Čáka Trenčianskeho bolo vybudované nové úzke 

vysunuté predhradie, ktoré bolo zakončené hranolovou vežou, chrániacou prístupovú cestu 

vedúcu z podhradskej osady. Predhradie z konca 13. stor. bolo zastavané hospodárskymi 
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budovami pristavanými k hradbe a postupným spájaním viacerých objektov sa ku koncu 14. 

stor. stabilizoval pozdĺž celého južného opevnenia rozsiahly hospodársky komplex 

s uceleným pôdorysom
568

. 

Taktiež pozdĺž hradného brala bol múr predhradia predĺžený severným smerom 

k nižšie situovanej novovybudovanej studni
569

. Tá sa nachádza iba 17 m nad priľahlou 

inundačnou oblasťou, čím sa medzi ňou a jadrom hradu vytvoril značný výškový rozdiel. 

Studňa je hlboká 21 m a okrem hlinito-kamenistej zásypovej výplne obsahujúcej ako 

stredoveké tak aj novoveké fragmenty keramiky, sa v nej nachádzali i zvyšky drevených 

konštrukcií, pochádzajúcich azda z jej nadzemnej časti
570

.    

Hrad si takúto podobu
571

 ponechal len do prelomu 14. a 15. stor., kedy bol Stiborom 

zo Stiboríc prebudovaný na prepychovú šľachtickú rezidenciu
572

.  

 

Trenčiansky hrad. Obvodová murovaná hradba, obkolesujúca tzv. Matúšovu vežu 

a priľahlú štvorapsidovú rotundu, ktorej vznik sa s rezervou predpokladá už v dobe pred 

tatárskym vpádom, stála už nepochybne najneskôr v 2. pol. 13. stor. Vymedzovala takmer 

pravidelný štvorcový areál o stranách 40 x 38 m. V 60. rokoch 13. stor. taktiež nadstavali 

spomínanú obytnú vežu o ďalšie tri poschodia, čo samozrejme sprevádzalo aj nevyhnutné 

rozšírenie múrov, čím sa tiež vytvoril dostatočný priestor pre vybudovanie schodiska v ich 

vlastnom telese
573

. 

 Výrazný fortifikačný progres nastal za pôsobenia svojrázneho palatína a krajinského 

pokladníka Matúša Čáka, od ktorého je taktiež odvodený názov obytnej veže. Ten si ho už 

koncom 13. stor. zvolil za hlavné sídlo svojej neustále sa rozpínavej dŕžavy. Zlepšenie obrany 

hradu dosiahol vybudovaním parkanového múru z troch strán akropoly, do ktorého boli ešte 

vstavané dve prejazdné hranolové veže
574

. 

V nižšie situovanej, severným smerom klesajúcej časti hradného brala, nachádzajúcej 

sa severne od akropoly vzniklo rozsiahle predhradie, sprvoti ohradené pravdepodobne len 
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palisádou. Jej obrana bola zosilnená vybudovaním dnešnej tzv. Hodinovej veže, situovanej 

nad hradnou bránou a archeologicky odkrytou obytnou hranolovou vežou vo východnom 

nároží predhradia. V severnom cípe hradného brala bola vybudovaná taktiež murovaná 

jednoloďová kaplnka
575

.    

Po smrti Matúša Čáka v roku 1321 pripadol hrad späť do kráľovských rúk. Výrazný 

stavebný zásah v priestore horného hradu, spôsobil krátko na to Ľudovít I. Veľký 

vybudovaním nového dvojposchodového paláca, prepojeného so stále ešte fungujúcou 

rotundou
576

. 

Do sledovaného obdobia spadá aj nález kruhovej cisterny s vonkajším plášťom 

v juhovýchodnom cípe akropoly. Cisterna má valcovitý tvar s priemerom 3,2 m a obvodové 

steny vybudované z veľkých opracovaných kamenných kvádrov. Priestor medzi stenami 

cisterny a jej plášťa vypĺňa kompaktný íl a jej dno je vyložené kamennými platňami 

pravidelného tvaru. Na základe analýzy archeologických nálezov pochádzajúcich z jej výplne 

sa dá usudzovať, že funkčný zánik cisterny nastal niekedy v priebehu 17. stor.
577

 

 

V období od 2. pol. 13. stor. do pol. 14. stor. sa stretávame s ďalšími ojedinelými 

zmienkami o dedinách spadajúcich do príslušenstva Trenčianskeho hradu, rozptýlených 

takmer na celom území stredného Považia. Z bližšieho okolia hradu tu patrili považské dediny 

Výčapy (údaje z rokov 1247 a 1259), Dulov (1259), Kubrá (1265), Lieskovec (1271) 

a Dubnica (1276) a taktiež dediny ležiace v tzv. Trenčianskom Záhorí, Veľké Chlievany 

(1276 a 1323), Ostratice (1349) a Bobot (1355). Spomedzi zaniknutých dedín s bližšie 

neurčenou polohou tu patrili Garna (1271) a Suchá (1355)
578

, ako aj neznáma záhorská dedina 

Dobrašov (1338). Medzi majetkami Trenčianskeho hradu sa spomínajú aj dediny Jasenica, 

Bytča a Hvozdnica (1254), nachádzajúce sa v severnej časti Trenčianskej stolice
579

.      

 

Hrad Súča. Nad výrazným zúžením doliny potoka Súčanka, ktorej okolitý podhorský terén 

predstavuje jeden z ľahšie prekonateľných hraničných prechodov, sa priamo nad obcou Dolná 

Súča vypína trojklané vápencové bralo Krasín (kóta 516). Na jeho najzápadnejšom, husto 
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zarastenom pahorku sa od konca 13., resp. začiatku 14. stor. týčil dnes už takmer úplne 

zaniknutý hrad Súča.  

 Na existenciu skoršieho osídlenia skalného hrebeňa, resp. akéhosi staršieho strážneho 

objektu nám poukazuje nález sídliskovej keramiky z 12. – 14. stor., pochádzajúci priamo 

z bezprostrednej vzdialenosti od neskoršieho kamenného hradu
580

. So samotným hradom sa 

prvýkrát stretávame ako s majetkom Matúša Čáka Trenčianskeho v roku 1312
581

. 

 Nepravidelnú kruhovú plochu temena hradného brala vymedzujú z troch strán strmé, 

miestami až skalnaté zrázy
582

. Takmer po celom obvode niekdajšej zastavanej plochy sa 

tiahnu suťové násypy, najlepšie badateľné v jej severozápadnej časti. Na prístupovej, ľahko 

dostupnej východnej strane bola fortifikačná otázka riešená vysekaním šijovej priekopy, nad 

ktorou sa týčila azda vežovitá stavba, ktorej umiestnenie nám prezrádza zachovaný fragment 

nízkeho múru v tvare písmena L. Z vonkajšej strany priekopy sa nachádza pomerne rozsiahla 

umelo zarovnaná plocha, slúžiaca azda na obslužné účely. Stúpajúcu plochu zakončuje 

v juhozápadnom cípe zarovnaná skalná plošina, avšak bez viditeľných stôp po murive. 

V strede hradu sa nachádza dobre viditeľná priehlbina, dokladajúca presnú polohu hradnej 

studne
583

.   

Vzhľadom na absenciu akéhokoľvek archeologického výskumu v areáli hradu nám nie 

je doposiaľ známa prípadná fázovitosť jeho výstavby, čo sťažuje taktiež prítomnosť mizivého 

percenta nad zemou sa nachádzajúcich murív. Prípadné potvrdenie existencie spomenutej 

vežovitej stavby v čele prístupu, by mohlo aj napriek jej mierne vychýlenej polohe 

umožňovať zaradenie hradu Súča medzi hrady s bergfritovou dispozíciou. Aj túto otázku by 

však s mnohými ďalšími priniesol až systematický archeologický výskum. 

 

Hrad Vršatec. Taktiež na využívanie komunikácie spájajúcej stredné Považie s územím 

Moravy, prechádzajúcej popod ďalší zďaleka viditeľný vápencový útvar Vršatských brál
584

, 

nám už od včasného stredoveku poukazujú viaceré archeologické nálezy
585

. Akiste aj za 

strážnym účelom tejto komunikácie tu bol na najnižšom juhozápadnom brale a priľahlej nižšie 
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ležiacej terase vybudovaný niekedy na prelome 13. a 14. stor. kamenný hrad, dodnes 

zachovaný už len v pomerne žalostnom stave
586

.  

Tak ako aj u viacerých hradoch na strednom Považí sa aj s už stojacim hradom 

Vršatec prvýkrát stretávame v spojitosti s Matúšom Čákom Trenčianskym, a to v roku 

1316
587

.  Na potencionálne zaradenie do spornej skupiny skalných hradov tu výrazne 

poukazuje dômyselné rozloženie budov na relatívne malej ploche, za pomoci využitia 

skalných stien. Taktiež mnohé detaily, od do skaly vysekaného schodiska až po tunel 

vysekaný do skaly, slúžiaci ako jediný možný vstup do horného hradu.  

Tam sa nachádzala aj hlavná stavba celého hradu, ktorou bola subtílna hranolová 

obytná veža. Tá aj napriek svojim neveľkým rozmerom 6 x 6 m, poskytovala najmä vďaka 

hrúbke múrov len 1 m dostatočný obývateľný priestor o rozmeroch 4 x 4 m. Ukážkové 

využitie členitého skalnatého podložia ponúka práve aj veža, keďže takmer celé jej prízemie 

a sčasti aj prvé poschodie tvorila zarovnaná skalná stena. Medzi vežou a skalným tunelom sa 

už v sledovanom období do konca 14. stor. predpokladajú aj ďalšie stavby s obytnou 

funkciou. Z vonkajšej strany tunela spadá do tohto časového úseku pravdepodobne aj 

kamenný múr, ohradzujúci pred ním situovaný skalný výbežok
588

, slúžiaci v tom čase zrejme 

ako hlavná vstupná časť do hradu.   

 

Hrad Lednica. Tretím hradom vybudovaným na prelome 13. a 14. stor. v južnej časti 

Trenčianskej župy, priamo v uhorsko-moravskom pohraničí je hrad Lednica, situovaný 

pomerne hlboko v doline rovnomenného potoka a stojaci do tretice na výraznom vápencovom 

skalnom útvare, tvoriacom najvýchodnejšiu časť mohutných Lednických bradiel. Hrad sa 

vypína nad križovatkou pomerne náročnej cesty  vedúcej až na hraničný hrebeň a menej 

náročnej cesty, spájajúcej okolité, paralelne sa tiahnuce horské doliny.  

 Hrad sa taktiež po prvýkrát spomína v spojení s Matúšom Čákom Trenčianskym, a to 

v roku 1321
589

. Svojim dispozičným riešením sa niektorými výraznými detailmi pridáva 

medzi kandidátov do nie všeobecne akceptovanej skupiny tzv. skalných hradov. Pri výstavbe 
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totiž výhodne využili mohutné teleso brala a vďaka svojmu umiestneniu na umelo upravenej 

terase so strmými skalnými zrázmi bola obytná časť hradu takmer úplne skrytá
590

.  

Podobne ako na hrade Vršatec, aj tu sa do pôvodného jadra hradu vchádzalo umelo 

vysekaným tunelom, dlhým 9,5 m a širokým 1,3 m. Takisto aj Lednický hrad disponoval 

subtílnou vežou, s rozmermi 6 x 5 m a hrúbkou múrov iba 0,75 m, umiestnenou nad skalným 

tunelom. Od veže viedli dodnes veľmi dobre zachované do skaly vytesané schody na najvyšší 

bod hradu, resp. najvýchodnejšieho lednického brala. V tomto mieste, zvanom tiež „Straka“, 

stála na malej zasekanej plošinke pravdepodobne ďalšia vežovitá stavba neveľkých rozmerov, 

ktorej existenciu azda podporuje relikt kamenného múru, ukrytého na južnej stene skalného 

brala. Funkcia tejto veže sa podľa všetkého obmedzovala zrejme len na strážnu, resp. 

pozorovaciu úlohu.       

Pôvodné jadro hradu spočívalo z kamenným múrom ohradenej plochy o veľkosti 35 x 

18 m s dvojpriestorovým palácom v severovýchodnej časti dispozície. Ešte v priebehu 14. 

stor. bola jadro hradu rozšírené na juhozápade o obdĺžnikový palác, ktorý stanovil jeho 

celkovú plochu o rozmeroch 50 x 18 m
591

. 

 

Hrad Košeca. Na druhej strane Váhu sa v doline Podhradského potoka na dominantnom 

vrchu (kóta 453) obopínanom Malým a Veľkým Košeckým Podhradím, nachádzajú skromné 

zvyšky hradu Košeca, vybudovaného na prelome 13. a 14. stor. Popod hrad prechádzala 

akiste dôležitá komunikácia, spájajúca dolinu Váhu s oblasťami historických regiónov horná 

Nitra, Rajec i Turiec
592

.       

 Hrad Košeca v prvej známej písomnej zmienke z roku 1312 vystupuje ako majetok 

Matúša Čáka Trenčianskeho, po ktorého smrti pripadol spolu s jeho ostatnými hradmi späť do 

kráľovských rúk. Hrad vybudovali na podlhovastom temene, vymedzenom strmými, miestami 

až skalnatými zrázmi do rozmerov 75 x 23 m. Po celom obvode temena sa s výnimkou jeho 

juhozápadnej časti tiahnu masívne sutinové násypy, kopírujúce tak priebeh pôvodnej 

obvodovej kamennej hradby, najlepšie zachovanej v podobe 2,5 m vysokej steny v severnom 

cípe hradu a nepatrne v jeho juhovýchodnej časti
593

.  
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 Pôdorys predurčuje s rezervou hrad do nie veľmi rozšírenej palácovej dispozície. 

Jediným výraznejším reliktom Košeckého hradu sú práve dva neveľké múry zrejme palácovej 

stavby, situovanej v južnom cípe plochy, priamo nad strmým skalným zrázom. V jeho 

blízkosti sa nachádzal pravdepodobne tiež pôvodný vstup do hradu, situovaný v juhozápadnej 

časti temena vrchu
594

.     

 

Považský hrad. Priamo nad tokom rieky Váh bol severovýchodne od mesta (Považská) 

Bystrica na dominantnom vrchu (kóta 437) vybudovaný na prelome 13. a 14. stor. kamenný 

hrad Bystrica, ktorý disponoval veľmi dobrým výhľadom, umožňujúcim úplný prehľad nad 

priľahlým úsekom doliny Považia. 

 Z doposiaľ prvej známej písomnej zmienky z roku 1316 sa dozvedáme, že patril do 

rozsiahleho majetku oligarchu Matúša Čáka Trenčianskeho, avšak už o päť rokov pripadol 

späť do kráľovských rúk. Pôvodný hrad pozostával z obvodovej hradby v tvare klinu, ktorá 

vymedzovala plochu 80 x 40 m. Jediným prečnievajúcim objektom bola veža s obdĺžnikovým 

pôdorysom, situovaná na prístupovej strane vedľa pôvodného vstupu. Na západnej strane bola 

obrana hradby zosilnená druhou, k múru pristavanou hranolovou vežou
595

.  

Zrejme pochôdzna úroveň hradného areálu ešte zo záveru 13. stor. bola počas 

zisťovacieho sondážneho archeologického výskumu v roku 1975 zachytená na okraji terasy 

situovanej na najvyššom mieste hradu, v hĺbke 1,2 m. Z hornej časti sondy pochádzali črepy 

zo 14. – 16. stor., kým vo väčšej hĺbke dominovala keramika zodpovedajúca 13. stor. 

V danom prípade sa stretávame s výraznou vertikálnou stratigrafiou niekoľkých stredovekých 

vrstiev, zriedkavo sa vyskytujúcou na území Slovenska
596

. 

 Pôdorys hradu predurčoval obvodovú vnútornú zástavbu nádvoria, avšak kvôli 

mladšej palácovej zástavbe tak môžeme zatiaľ iba predpokladať. V južnej časti nádvoria bola 

počas prieskumu O. Šeda v roku 1975 objavená pod sutinami neskoršieho paláca dvojica 

cisterien lievikovitého tvaru
597

.     
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 Pravdepodobne ešte v priebehu 14. stor. bola obrana južnej a západnej časti hradu 

zosilnená vybudovaním parkánovej hradby, ktorú na južnej strane neskôr využili pri stavbe 

von z hradby vyčnievajúcej renesančnej budovy
598

.  

Na základe doterajších zistení môžeme Považský hrad s rezervou vo všeobecnosti 

zaradiť medzi hrady s plášťovou dispozíciou, aj keď toto tvrdenie by potvrdil až komplexný 

archeologický výskum. 

 

Hrad Súľov. Mierne exponovaná poloha hradu Súľov, vybudovanom na ťažko prístupných 

bralách Súľovských skál sa zjavne vymyká od hlavnej komunikačnej siete na toku Váhu, 

z čoho môžeme usudzovať, že dolinou Súľovského potoka, resp. potoka Hradnianka, 

prechádzala pomerne intenzívne využívaná komunikácia medzi oblasťou Bytče a územím 

Rajca. Na existenciu tejto spojnice poukazuje aj prítomnosť hradu Rajec
599

, ležiaceho 

v katastri obce Jasenové a situovaného neďaleko vyústenia tejto pravdepodobnej komunikácie 

do doliny Rajčianky.  

 Sporné písomné zmienky spolu s archeologickými nálezmi datujú vznik hradu už do 

13. stor.
600

, vybudovaného bezprostredne po tatárskom vpáde. Zo 14. stor. sa síce dozvedáme 

o súľovskom panstve, prvá priama zmienka, týkajúca sa hradu pochádza až z roku 1470
601

, 

kedy dostáva Eliáš Súľovský od kráľa povolenie na rozšírenie a dobudovanie pevnôstky 

Roháč. Po zvážení údajov a opierajúc sa o absenciu akejkoľvek zmienky z čias Matúša Čáka 

Trenčianskeho, môžeme jeho vybudovanie predpokladať do priebehu 14. stor., počnúc jeho 

druhou štvrtinou.  

 Dispozičné riešenie hradu Súľov nám ponúka najširšie spektrum architektonických 

prvkov, na základe ktorých by sa dal hrad zaradiť do kategórie tzv. skalných hradov. Celková 

opevnená plocha je situovaná medzi troma vysokými skalnými útvarmi, z ktorých na 

najrozľahlejšom južne položenom stálo pôvodné jadro hradu
602

. Na jeho ploche sú dodnes 

zachované relikty strážnej veže, bližšie neurčených objektov a cisterna. Vstup do najstaršej 

časti hradu sa predieral cez pomerne úzku chodbovú štrbinu
603

. Dômyselné využitie pomerne 
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ľahko upravovateľného skalného podložia dokladá aj súčasný stav hradnej zrúcaniny, kedy je 

najvyšší bod pôvodného jadra hradu dostupný od vstupnej časti len pomocou systému lán 

a rebríkov.   

 

Hrad Hričov. Nad križovatkou historickej považskej cesty a kratšej z dvojice komunikácií 

spájajúcich oblasť Bytče s oblasťou Žiliny, bol na výraznom, ťažko prístupnom skalnom 

vrchu (kóta 564) zrejme už hneď po polovici 13. stor., vybudovaný jeden z najstarších hradov 

na území stredného Považia. Plocha neskoršieho hradu a bezprostredného okolia bola na 

základe archeologických nálezov osídlená už v priebehu 12. stor.
604 

 Písomnosti sa o hrade zmieňujú už medzi rokmi 1254 – 1265, pod názvom „castrum 

Hrichou“
605

. Krátke vlastníctvo Balašovcov, ktorí ho od Mikuláša Bejchu kúpili v roku 1282, 

už onedlho násilne prerušil Matúš Čák Trenčiansky, avšak len do jeho smrti v roku 1321. 

V polovici 14. stor. prešiel od Balašovcov nakoniec späť do kráľovských rúk. 

 Podoba hradu v 13. – 14. stor. nám žiaľ v dôsledku neskorších prestavieb celého 

pôvodného hradného komplexu nie je známa
606

. Nad terénom sa nám zo sledovaného 

časového úseku zachovalo len murované opevnenie zo 14. stor. tiahnuce sa južne a západne 

od hradného jadra. Tento múr vymedzil pomerne členitú a stiesnenú plochu malého 

predhradia, to však bolo postupne zastavané viacerými budovami
607

.  

 

 Pri hrade Hričov sa v sledovanom období stretávame s výnimkou Trenčianskeho hradu 

ojedinele s podrobnejšími údajmi o jeho majetkoch. Z roku 1282 je známe, že do jeho 

príslušenstva patrili dediny Dolný a Horný Hričov, Peklina a Ovčiarsko
608

.  

 

Hrad Lietava. Nad bočnou dolinou potoka Lietavka, resp. potoka Svinianka, tvoriacich 

prítoky riečky Rajčianky, vybudovali zrejme už v 2. pol. 13. stor.
609

 neskorší majestátny hrad 

Lietava, situovaný na severnom hrebeňovitom výbežku vrchu Cibuľník (kóta 633). Spolu 
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s obranou doliny Rajčianky, tvoril s ďalšími okolitými hradmi taktiež súčasť severnej 

pohraničnej línie Uhorského kráľovstva. 

 Prvá písomná zmienka a hrade Lietava pochádza z roku 1318, kedy pod názvom 

„Litwa“ patril do rozsiahleho majetku Matúša Čáka Trenčianskeho. Po jeho smrti v roku 1321 

ho Ľudovít I. Veľký daroval v roku 1360 Štefanovi z rodu Bubekovcov, ktorí ho vlastnili 

takmer do úplného záveru 14. stor.
610

 

 Pôvodný hrad z 13., resp. 14. stor. pozostával podobne ako hrady Vršatec a Lednica zo 

subtílnej hranolovej veže, s rozmermi iba 6 x 6 m. Za ňou sa severovýchodným smerom 

tiahlo kamenným múrom obohnané nádvorie, na ktorom sa zrejme nachádzala aj palácová 

stavba
611

. Prístupová cesta obchádzala v sledovanom období vežu a do hradu sa tade 

vstupovalo pravdepodobne cez drevený most, situovaný nad strmým skalným zrázom
612

.  

 Situovanie veže do čela hradu spravidla zaraďuje hrady k bergfritovej dispozícií, 

avšak subtílnosť a pomerne malé rozmery samotnej veže nútia brať toto tvrdenie so značnou 

rezervou.     

 

Hrad Budatín. Azda najstrategickejšou polohou z pohľadu diaľkových obchodných ciest 

disponoval spomedzi všetkých opevnení na území stredného Považia hrad Budatín. Hrad je 

situovaný priamo nad sútokom rieky Kysuce a Váhu, pradávnej križovatky považskej cesty 

a ciest vedúcich ako na juh na územie Rajca a tým aj hornej Nitry, tak najmä aj na sever na 

územie Poľska, či významného hraničného Jablunkovského priesmyku, situovaného na 

hranici so Sliezskom.  

 Predpokladaný vznik hradu sa odhaduje už v priebehu 2. pol. 13. stor., z dôvodu 

zabezpečenia miestneho brodu, spojeného s príslušným vyberaním mýta. Písomná zmienka 

z roku 1321 ho udáva ako niekdajší hrad Matúša Čáka Trenčianskeho
613

, o ktorý od kráľa 

neúspešne žiadali Juraj a Peter Balašovci.  

 Podobu hradu v 14. stor. nám približuje aj písomná zmienka z roku 1323, ktorá ho 

uvádza ako „turris Budetyn“, z čoho sa dá usudzovať že pozostával z dodnes plne zachovanej 
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murovanej kruhovej veže, obohnanej azda len jednoduchým drevozemným opevnením
614

. 

Kruhová veža má priemer 11,5 m a aj napriek takmer 3 m hrúbke múrov poskytoval 

dostatočný priestor na bývanie o rozmeroch 6 x 6 m. Do jej útrob sa vchádzalo vstupom 

umiestneným na poschodí.  

Na základe najnovších poznatkov získaných počas archeologického výskumu v roku 

2007, predpokladá P. Bednár a Z. Staneková, že v počiatočnej fáze predstavoval hrad 

opevnenie typu „motte“
615

. Vychádzajú tak najmä z umelého rozšírenia skalného brala 

umelým násypom, čím bola zväčšená jeho plocha, a to pravdepodobne ešte pred samotnou 

výstavbou veže. Okolo hradu v tom čase taktiež predpokladajú priekopu s vydrevenou 

eskarpou
616

. 

 Zrejme ešte v priebehu 14. stor. bolo staré drevozemné opevnenie nahradené 

kamennou hradbou, so vstupom v severovýchodnej časti. Východne situovaná časť múru bola 

využitá ako vonkajšia stena štvorpriestorového, azda prízemného paláca
617

. Z tohto časového 

úseku pochádza zrejme aj múr č. 1, objavený spolu s mladšími architektúrami počas 

archeologického výskumu v roku 1974 pod južnou terasou. Ten prebieha v tej istej línii ako 

múr objavený v roku 1972, smerujúci od veže na južnú terasu. Obidva múry boli stavané 

technikou liateho muriva a mali rovnakú šírku 1,4 m. Podľa J. Moravčíka boli vybudované už 

súčasne s vežou, v poslednej tretine 13. stor., resp. o niečo neskôr.
618

  

 Okrem spochybniteľného údaju zo zachovanej listiny, datujúcej vybudovanie veže 

hradu Budatín už do roku 1170
619

, nám na zrejmý skorší dátum vzniku poukazuje aj samotná 

veža. Tá spolu s nedávno objavenou takmer identickou vežou Žilinského hradu
620

  na základe 

analógií zo strednej Európy, spĺňa jednoznačne kritéria obytnej veže, typickej pre hrady v 12. 

– 13. stor.
 
M. Plaček a M. Bóna jej starobylosť odvodzujú taktiež od masívneho a do 

nepravidelne zaobleného tvaru kladeného muriva
621

.   
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Starý hrad. Tesne pred vyústením rieky Váh do Žilinskej kotliny, predierajúca sa z územia 

Turca cez Malú Fatru ťažko prechodným úzkym Domašínskym meandrom, bol 

pravdepodobne v 2. pol. 13. stor. stor. rodom Balašovcov vybudovaný hrad Varín, slúžiaci 

najskôr na spravovanie i ochranu pomerne rozľahlého panstva v tomto období
622

. Spolu 

s touto úlohou plnil nepochybne aj strážnu funkciu nad komunikáciou prebiehajúcou úžinou 

prelomu Váhu.  

 Ako aj v ďalších prípadoch, hrad pripadol v závere 13. stor. do rúk Matúša Čáka 

Trenčianskeho. Hrad Varín sa prvýkrát priamo spomína po Matúšovej smrti v roku 1321
623

, 

kedy prešiel takmer okamžite v priebehu dvoch rokov od kráľa do zálohu zvolenského 

a liptovského župana magistra Donča. 

Podlhovasté jadro hradu v tom čase na prístupovej strane uzatvárala dominantná, na 

hor sa zužujúca veža s nepravidelným oválnym pôdorysom o rozmeroch 12 x 9,5 m 

a nevýrazným tupým britom v čele prístupu
624

.  Podlhovasté klesajúce nádvorie, 

pravdepodobne už vtedy obohnané murovanou hradbou, uzatváral na juhozápadnej strane 

vežovitý palác s rozmermi 15 x 8,5 m
625

. Dispozičným usporiadaním jednotlivých prvkov 

hrad prezentuje typického zástupcu hradov s bergfritovou dispozíciou. 

Po vybudovaní neďalekého hradu Strečno, stratil hrad úlohu štrážneho bodu nad 

priľahlou komunikáciou, spojenú s patričným vyberaním mýta a zostal tak len centrom 

panstva, neustále sa zmenšujúcom práve na úkor susedného Strečna. Od záveru 14. stor. sa 

tak hrad Varín už nazýva ako Starý hrad
626

. 

 

Hrad Strečno. Existenciu komunikácie prechádzajúcej náročným úsekom prelomu Váhu 

v Domašínskom meandri potvrdzuje aj hrad Strečno, vybudovaný na prelome 13. – 14. stor. 

na mieste staršieho veľkomoravského výšinného sídliska
627

, situovanom na skalnatom 
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zakončení hrebeňa jedného zo severných výbežkov malofatranského vrchu Rakytie (kóta 

741), priamo nad rovnomennou obcou
628

.  

 Zrejme ihneď po vybudovaní prevzal od hradu Varín, resp. Starého hradu strážnu 

funkciu nad priľahlou komunikáciou, spojenú s vyberaním miestneho mýta. Ani jemu sa 

nevyhla expanzia rozpínavého oligarchu Matúša Čáka Trenčianskeho a späť do kráľovských 

rúk pripadol až po jeho smrti v roku 1321.   

 Podobne ako na Starom hrade, aj tu pôvodná bergfritová dispozícia pozostávala 

s obrannej veže v čele prístupu. Za touto päťposchodovou vežou so štvorcovým pôdorysom 

o hrane 8 m sa rozprestieralo neveľké, kamenným múrom ohradené polygonálne nádvorie. 

Oproti veži sa v zadnej severovýchodnej časti nachádzala obytná budova a medzi nimi do 

skaly vysekaná cisterna, situovaná v strede nádvoria
629

. Cisterna bola vysekaná do tvaru 

veľkého lievika a steny mala vymazané hrubou vrstvou modrastého ílu. Na úrovni päty 

obvodového múru bolo kruhové ústie cisterny vyložené veľkými skalami
630

.  

 Do hradu sa pravdepodobne vstupovalo cez most vedúci ponad šijovú priekopu 

v susedstve veže. Je taktiež zrejmé, že ešte v priebehu 1. pol. 14. stor. bola obrana južnej 

prístupovej strany hradu zosilnená neveľkým predhradím
631

.   

 

Žilinský hrad. V sledovanom období figuroval v rámci novovybudovanej siete kamenných 

hradov aj už vyššie zmienený Žilinský hrad, nedávno objavený v severnom susedstve 

historického jadra mesta. V sledovanom časovom úseku sa dozvedáme akurát jeho zastúpenie 

medzi hradmi Matúša Čáka Trenčianskeho, po ktorého smrti ho z kráľovských rúk dostal 

zrejme rod Balašovcov
632

. Z jeho dispozičného usporiadania budov sa nám nezachovala 

žiadna zmienka a kvôli početným novovekým úpravám terénu sme si vedomí iba existencie 

obytnej veže kruhového pôdorysu, ktorej spodné základové riadky boli objavené počas 

archeologického výskumu v roku 2008. Počas neho sa objavila taktiež dvojica zahĺbených 

objektov v bezprostrednej blízkosti veže, datované na základe keramiky na prelom 14. a 15. 

stor. a súvisiace zrejme so stavebnými prestavbami hradu
633

.  
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 Pri hradoch vybudovaných v 2. pol. 13. stor. – 1. pol. 14. stor. na území stredného 

Považia, bola dispozičná otázka v prípade vyhovujúcej plochy budúceho hradného jadra 

riešená pri väčšine hradov situovaním obrannej veže, tzv. bergfritu do čela prístupu. 

Všeobecnú charakteristiku bergfritovej dizpozície
634

, pozostávajúcej zo spomínanej veže, 

múrom ohradeného nádvoria a palácovej obytnej stavby v najchránenejšej časti hradu, spĺňajú 

hrady Lietava, Varín/Starý hrad, Strečno a z rezervou aj hrad Súča. Medzi ne by sme taktiež 

mohli zaradiť druhú vývojovú etapu hradu Beckov, vybudovaného pôvodne s plášťovou 

dispozíciou. Podobne ako pri donjonoch aj bergfrity poskytovali posledné útočisko a mohli 

byť bránené ako samostatná jednotka. Tie však neboli v časoch mieru vo všeobecnosti 

využívané na bývanie a túto funkciu prevzala palácová stavba v najlepšie chránenej časti 

hradu
635

. 

 V prípadoch výrazne členitého podložia skalných hrebeňov, zvolených pre výstavbu 

hradov, boli aj v niekoľkých prípadoch na sledovanom území dômyselne využité upravené 

časti skalného podložia, neraz nahrádzajúce značné časti hradných priestorov. Ich pôdorys tak 

je silno ovplyvnený najmä tvarom a vlastnosťami hradnej skaly, čo v podstate vylučuje 

akúkoľvek možnosť o ich zaradenie do bližšie špecifikovaného dispozičného riešenia. Takéto 

hrady sa preto spravidla zaraďujú do spornej skupiny tzv. skalných hradov
636

. Jedným z ich 

špecifických znakov je aj prístup vedený cez umelo upravenú skalnú špáru, resp. tunel, čo 

máme na sledovanom území doložené na hradoch Lednica, Súľov i Vršatec. Do skupiny tzv. 

skalných hradov by sme s rezervou mohli zaradiť aj hrad Hričov, ktorého výstavbu taktiež 

výrazne ovplyvnil tvar skalného vrcholu a vďaka výrazným terénnym nerovnostiam tak 

vytvára dojem trojpodlažného hradu.  

 S pravdepodobnou palácovou dispozíciou, všeobecne pozostávajúcou z obytnej 

palácovej stavby a bočne prihradeného nádvoria, sa na sledovanom území stretávame pri 

hrade Košeca. V Čechách a na Morave sa takýto typ hradov vyskytuje od polovice 13. stor. 

a postupne preniká na územie dnešného Slovenska, kde sa začína objavovať od 14. stor.
637

, čo 

korešponduje aj so vznikom hradu Košeca, predpokladanom na prelome týchto dvoch 

spomínaných storočí.  
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 Prítomnosť plášťovej dispozície zatiaľ môžeme vzhľadom na absenciu bližších 

upresňujúcich výsledkov archeologických výskumov predpokladať v prípade Považského 

hradu.    
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5.4 DROBNÉ FEUDÁLNE SÍDLA 

 

 Drobné feudálne sídla, budované od 2. pol. 13. stor. do 14. stor. na území stredného 

Považia, disponovali podobne ako hrady, takmer v každom prípade murovanou 

architektúrou
638

. Vzhľadom na tento fakt prichádza do úvahy ich zaradenie do na Slovensku 

nezabehnutej kategórie tvrdzí, výrazne zastúpenej v Českej republike a charakterizujúce 

menšie feudálne sídlo z 13. – 17. stor., v staršej dobe prevažne opevnené a viazané priamo na 

dedinské či mestské osídlenie, prípadne na ich najbližšie okolie. Tieto centrá šľachtického 

statku a spoločenského života blízkeho okolia tam spolu s kostolmi tvorili najvýznamnejšie 

súčasti dedinskej zástavby
639

. 

        

Trenčín – časť Opatová – Stará Opatová. Možná existencia stredovekého drobného 

feudálneho sídla, zrejme tvrdze, nás privádza do pomerne hlboko situovanej časti Opatovskej 

doliny, tiahnucej sa v katastri mestskej časti Trenčína – Opatovej.  Lokalita sa nachádza cca 4 

km juhovýchodne od intravilánu obce nad prítokom nepomenovaného pravobrežného 

potôčika do Opatovského potoka a v literatúre sa spomína pod názvami Hrachové a Stará 

Opatová, spájajúce sa s miestom zaniknutej stredovekej dediny
640

. 

 Relikty murovanej stavby obdĺžnikového pôdorysu spája T. Nešporová s románskym 

jednoloďovým kostolom z 12. – 13. stor.
 641

. Stavba má rozmery 17,5 m x 9 m a dlhšiu os 

orientovanú v smere juhozápad – severovýchod
642

. Jej dvojdielnu dispozíciu nám dokladajú 

sutinové násypy obojstranne lícovaných murív z lomového kameňa spájaného vápennou 

maltou, hrubých 1 m
643

, s predpokladanou výškou zachovaných nadzemných murív 1,5 m
644

. 

Stavba chránená z južnej strany strmými zrázmi, je zo severnej a západnej strany obklopená 

neveľkou rovnou terasou, ústiacou taktiež v strmé zrázy. Vstup do areálu sa tiahne pozdĺž 

severného nárožia stavby, pod ktorým sa nachádza azda pozostatok násypu.  

                                                           
638

 RUTTKAY 1992a , 260; podobná situácia na juhozápadnom Slovensku 
639

 SVOBODA 2005a, 5,11 
640

 pozri s. 142 
641

 BIALEKOVÁ 1989, 400 
642

 obr. 44 
643

 v severovýchodnej časti dochádza k stenčeniu murív na cca 70 cm. 
644

 obr. 43 
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 V dôsledku viacerých faktorov, popierajúcich prítomnosť sakrálnej stavby
645

, tu 

môžeme skôr predpokladať existenciu menšieho šľachtického sídla, azda tvrdze, vo veľkej 

miere rozšírenej na území neďalekej Českej Republiky
646

, kde s obdobnou dispozíciou 

disponujú napr. tvrdze Bořice
647

, Budkov
648

, či Olbramovice
649

. Na základe písomných 

prameňov dokladajúcich dedinu Hrachové
650

, ako aj dispozičného riešenia, môžeme 

pravdepodobnú tvrdzu datovať do 14. stor. 

 

Horné Sŕnie – Ostrá Hora. Neďaleko Vlárskeho priesmyku, tvoriaceho v súčasnosti 

jednu z najpohodlnejších spojníc s územím Moravy, bolo na niekdajšom dominantnom kopci 

Ostrá Hora, situovanom severne od obce Horné Sŕnie, v priebehu 14. stor. vybudované 

opevnenie, pozostávajúce na základe výpovedí domácich pamätníkov taktiež z kamenných 

stavieb, resp. múrov
651

. Žiaľ, v prípade opevnenia na Ostrej hore sa nám o jeho podobe 

nezachovali žiadne bližšie údaje, keďže po roku 1972 podľahla najpodstatnejšia časť tejto 

viacnásobne osídlenej lokality na úkor novovybudovanej cementárni v obci
652

.  

 Na nie dlhú existenciu opevnenia poukazuje zánikový horizont z 15. stor., zastúpený 

užitkovou keramikou, fragmentami misovitých a komorových kachlíc s reliéfnou výzdobou, 

či vyspelými typmi visiacich zámkov a stavebnými kovaniami
653

. I. Cheben dáva zánik do 

možného súvisu s husitskými, resp. bratríckymi  vojskami, s ktorými sa aj spája prvá písomná 

zmienka o obci Horné Sŕnie, pochádzajúca z roku 1431
654

.  

 

Horovce - kaštieľ. Najpresvedčivejším zástupcom skupiny tvrdzí je dodnes stojaca, 

z veľkej časti pôvodná budova murovaného feudálneho sídla s trojdielnou dispozíciou, sčasti 

upravená do podoby súčasného kaštieľa v obci Horovce. Stavba sa vypína na 

severovýchodnom okraji obce  pri sútoku potoka Kvášov s potokom Lednica, tvoriacim pravý 

prítok rieky Váh. 

                                                           
645

 pozri s. 99 
646

 SVOBODA 2005 
647

 SVOBODA 2005a, 36 
648

 SVOBODA 2005a, 54-55 
649

 SVOBODA 2005b, 536-537 
650

 pozri s.142 
651

 NEŠPOROVÁ 2000, 202 
652

 PIETA 1982, 219; CHEBEN 1998, 79 
653

 NEŠPOROVÁ 1992, 86; NEŠPOROVÁ 2000, 202, NEEŠPOROVÁ 2003, 99-100 
654

 CHEBEN 1998, 79 
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 Tvrdza bola vybudovaná pravdepodobne za čias Matúša Čáka Trenčianskeho, keďže 

podľa niekdajšieho údajného nápisu nad vchodom ju mal postaviť jeho pravdepodobný 

stúpenec, istý Juraj Póka
655

. Existencia dediny Horovce je doložená od polovice 13. stor. a až 

takmer do sklonku stredoveku patrila viacerým šľachtickým rodinám
656

.  

 Objekt tvorí pôvodná trojpodlažná bloková stavba s trojdielnou dispozíciou a s 

rozmermi 25 x 29,6 m, sčasti zapustená do skalného podložia
657

. Každé poschodie pozostáva 

z rozsiahlej stredovej siene, nahradzujúcej nádvorie, z ktorej sa otvárajú jednotlivé miestnosti, 

vytvárajúce vzácnu trojdielnu dispozíciu
658

. Vežovitá tvrdza, stojaca na kraji riečnej terasy, 

ľahko dostupná z troch strán, bola pôvodne ešte obkolesená hradbou a hlbokou priekopou, cez 

ktorú sa doň vchádzalo cez most. Toto dodatočné opevnenie bolo v 18. stor. žiaľ úplne 

rozobraté, zarovnané a nahradené anglickým parkom
659

.   

 Trojdielna dispozícia prekračuje bežný charakter kamenných stredovekých 

jednopriestorových a dvojpriestorových feudálnych sídel na dnešnom území Slovenska a je 

typická skôr pre Moravu a Čechy
660

, kde im ako vzor poslúžili panské sídla severonemeckej 

oblasti
661

. Z územia Čiech je obdobná dispozícia využitá napr. pri tvrdzách Hřebečníky
662

, 

Pyšely
663

, či Vrchlabí
664

.    

 

Turie – Hrádek. Do kategórie tvrdzí môžeme s rezervou zaradiť aj opevnenie vybudované 

v najužšom mieste dolného toku rieky Rajčianky, priamo nad jej vyústením do Žilinskej 

kotliny. Táto výhodná strategická, viacnásobne osídlená poloha
665

, bola opäť, zrejme už 

v priebehu 13. stor., využitá na vybudovanie tvrdze. Stredoveké osídlenie tu spomedzi 

hnuteľných nálezov reprezentuje okrem fragmentov keramiky železný hrot do kuše a najmä 

jednostranne razená minca z nekvalitného striebra z 2. pol. 15. stor.
666

. 

                                                           
655

 REBRO 1955, 249 
656

 FEKETE-NAGY 1941, 125; prvá písomná zmienka o obci Horovce pochádza r roku 1259 (Villa Gown) 
657

 obr. 45 
658

 ŠEVČÍKOVÁ – JANURA 2007, 21 
659

 REBRO 1955, 250 
660

 MENCLOVÁ 1972, 488; ŠEVČÍKOVÁ – JANURA 2007, 21 
661

 SVOBODA 2005c, 987 
662

 SVOBODA 2005a, 221 
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 SVOBODA 2005b, 631-632 
664

 SVOBODA 2005c, 986-988 
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 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 7ž, 78; MORAVČÍK 1982, 193; PIETA 1982, 222; MORAVČÍK 2000b, 

10; MORAVČÍK 2002a, 18-20 
666

 KALMAN 1995, 76; MORAVČÍK 1982, 194; MORAVČÍK 1991, 13 
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 Opevnenie sa rozprestieralo na pretiahnutom hrebeni v smere východ – západ, 

o rozmeroch 45 x 10-15 m
667

. Na prístupovej východnej strane sa nachádza do skaly vysekaná 

šijová priekopa, oddeľujúca vlastný hrádok od akéhosi malého predhradia s rozmermi 6 x 6 

m. Podlhovasté jadro je na obidvoch koncoch zakončené oválnymi vyvýšeninami, azda 

pozostatkami akýchsi vežovitých stavieb. Na západe ukončuje hrebeň nižšie položená terasa, 

sčasti zničená dnes už nefungujúcim kameňolomom
668

.  

Na dlhodobejšie osídlenie opevnenia poukazuje tiež do skaly vytesaná cisterna 

obdĺžnikového pôdorysu, s rozmermi 6,2 x 7,5 m
669

. Z jej výplne pochádzali pomerne veľké 

hrudy mazanice, dokladajúce jej výmaz až do hrúbky viac ako 15 cm
670

.  

Na ploche opevnenia sa nevyskytujú žiadne voľným okom zachytiteľné stopy 

murovanej architektúry, ich úplnú absenciu by však potvrdil až bližší systematický 

archeologický výskum.    
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 obr. 46 
668

 MALEC 2010, 133 
669

 obr. 46, vyšrafovaná plocha 
670

 ŠEDO 1976a, 200 
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5.5 STRÁŽNE OBJEKTY 

 

Pravdepodobnú prítomnosť obranných stavieb, súvisiacich s ochranou bezprostredne 

blízko situovaných brodov, prechádzajúcich cez rieku Váh, máme na sledovanom území 

doloženú zatiaľ v dvoch prípadoch. 

Prvú z tejto dvojice stotožňujeme s vežou rímskokatolíckeho kostola Všechsvätých 

v historickom jadre mesta Púchov. Pôvodný renesančný kostol, postavený na starších 

základoch
671

, je situovaný na východnom okraji námestia, neďaleko toku rieky Váh 

s predpokladaným starším brodom. Strategický význam polohy má aj jej situovanie na 

križovatke pravej línie považskej cesty a cesty vedúcej na územie Moravy, prechádzajúcej cez 

Lyský priesmyk.  

 Veža kostola, vybudovaná zrejme v priebehu 13. stor. a slúžiaca pôvodne na strážne 

účely súvisiace s brodom, bola do 18. stor. podstatne nižšia, kedy ju nadstavali a postavili 

dodnes zachovanú strechu
672

. Miesto nadstavania je zvnútra veže dodnes
673

 dobre viditeľné, 

nachádzajúce sa približne 14 m od súčasného terénu námestia. Obdĺžnikový pôdorys má 

vonkajšie rozmery 10,2 x 8,3 m a dlhšiu os v smere severozápad – juhovýchod
674

. Pôvodnú 

obrannú funkciu naznačuje taktiež hrúbka múrov, dosahujúca 2 m na dlhšej osi a 1,8 m na osi 

kratšej. Pôvodný vstup je zachovaný z vnútornej strany juhovýchodného múra, vo výške 6 m 

nad súčasnou pochôdznou úrovňou námestia. V tej istej úrovni sa v juhozápadnom 

a severozápadnom múre nachádzajú sčasti zachované, z vonkajšej strany zamurované 

pôvodné okenné otvory, zužujúce sa smerom do exteriéru veže. Súčasný vstup do veže sa 

nachádza v severovýchodnom múre, v približnej výške 8 m, s prístupom cez povalu 

novovybudovanej lode z 20. stor. Pôvodné prízemie veže slúži so svojou výškou cca 5 m ako 

súčasť interiéru kostola
675

.  

                                                           
671

 SÚPIS II, 579; z pôvodného kostola sa zachovala veža a presbytérium, slúžiace v súčasnosti ako bočná 

kaplnka. V rokoch 1939-1940 zbúrali pôvodnú loď a postavili modernú baziliku.   
672

 FILIAČ 1993, 22 
673

 rok 2009; v druhej polovici roku 2009 bola naplánovaná renovácia vnútorných priestorov kostolnej veže 
674

 obr. 47 
675

 MALEC 2010, 130 
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 K veži bola zrejme ešte v priebehu 13. stor. pristavaná loď
676

, s výnimkou presbytéria 

úplne zničená počas prestavby kostola v rokoch 1939 – 1940 a nahradená modernou 

trojloďovou bazilikou
677

.  

 

 Na okraji intravilánu mestskej časti Považskej Bystrice – Považského Podhradia sa 

priamo pod Považským hradom nachádza hospodárska budova mladšieho kaštieľa
678

, 

vybudovaná na základoch gotickej obytnej veže z 14. – 15. stor.
679

. 

 Budova stojí na mierne vyvýšenej upravenej terase vo svahu, oproti ostatným 

hospodárskym budovám na viditeľne vyššom položenom mieste. Prostredníctvom veľmi 

zlého stavu mladšej hospodárskej budovy, je cez prepadnuté poschodia vidieť v jej prízemí 

zjavne staršie múry, vynikajúce úplnou absenciou tehál, hojne využívaných v ostatnom areáli 

kaštieľa
680

.  

 Na základe bezprostrednej blízkosti toku Váhu môžeme predpokladať, že vežovitá 

stavba plnila strážnu funkciu, spojenú s vyberaním mýta. Taktiež môžeme predpokladať, že 

tvorila akúsi externú časť nad ňou sa vypínajúceho hradu.   

 

 Obdobný prípad ako pri spomínanej veži, tvoriacej súčasť púchovského kostola, 

nachádzame  v doline potoka Lietavka, na okraji intravilánu obce Lietava. Veža tamojšieho 

kostola
681

, pochádzajúceho z 15. stor. a vybudovaného na základoch staršieho kostola zrejme 

zo 14. stor., má na základe svojho robustného tvaru zrejme ešte skorší pôvod. Jej vznik sa 

kladie s rezervou na prelom 13. a 14. stor. a pôvodne zrejme plnila strážnu funkciu. Zrejme 

okolo roku 1400  zmenila účel a pristavaním obdĺžnikovej lode, len o niečo užšieho 

kvadratického presbytéria a severnej sakristie, sa z nej stala súčasť kostola
682

. 
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 FILIAČ,1993, 21 
677

 SÚPIS II, 579; katolícky kostol Všechsvätých, pôvodne renesančný zo 17. stor., vybudovaný na starších 

základoch. Zbarokizovaný v 1. tretine 18. stor., takmer úplne prestavaný v rokoch 1939-1940. 
678

 PISOŇ 1983, 272-273; barkový kaštieľ, vybudovaný v rokoch 1750-1775 
679

 KRIŽANOVÁ – TAKÁCSOVÁ 1997, 34 
680

 MALEC 2010; 130 
681

 SÚPIS II, 221; katolícky gotický kostol Povýšenia sv. Kríža, upravovaný v 17. stor. Jednoloďová stavba 

s polygonálnym presbytériom a predstavanou masívnou vežou. Presbytérium zaklenuté jedným poľom rebrovej 

hviezdicovej klenby, loď zaklenutá hrebienkovou krížovou klenbou so štukovými obrazcami. Na východnej 

a južnej strane sa nachádzajú pôvodné gotické okná s kružbami. 
682

 http://www.apsida.sk/c/6050/lietava 

http://www.apsida.sk/c/6050/lietava
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 Vzhľadom na jej polohu, situovanú priamo nad intravilánom obce a celkovú odľahlosť 

od hlavných komunikácií, tu možno predpokladať pred strážnou, skôr funkciu sídelnú. Na 

prípadnú existenciu rozsiahlejšieho feudálneho sídla tu poukazujú aj nálezy fragmentov 

keramiky datovaných taktiež do 13. stor.
 683

, pochádzajúcich zo susednej kužeľovitej 

vyvýšeniny Farský vŕšok. Z dispozičného hľadiska by sme mohli situáciu v tomto prípade 

zaradiť do Habovštiakoveho typu dvorcov s obytnými vežami
684

. 

 

 Línia novovybudovaných kamenných hradov, doplnená o spomínané drobné 

opevnenia a staršie hrady tak v 2. pol. 13. stor. – 14. stor. vytvorila dômyselnú sieť 

pohraničných opevnení, akiste zo signalizačného hľadiska ešte doplnenú o tzv. hlásky, 

situované najmä na výrazných, strategicky umiestnených bodoch
685

.  
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 HANULIAK 1992, 192 
684

 HABOVŠTIAK 1985, 123 
685

 SLIVKA – VALLAŠEK 1991, 18; ŠÍDA 2005, 591 
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5.6 SAKRÁLNE STAVBY 

  

Všeobecným výrazným nárastom počtu sakrálnych stavieb v období od 2. pol. 13. stor. 

do konca 14. stor. sa aj na území stredného Považia vytvorila následná sieť kostolov
686

, v 

ktorej sa takmer každá písomne či archeologicky doložená dedina nachádzala v 10 km okruhu 

od niektorého z nich.  

Málo početné výnimky sa odzrkadľujú najmä v doline Podhradského potoka, 

ústiaceho do rieky Váh pri obci Košeca, kde v celej jej dĺžke nebola doposiaľ doložená 

existencia sakrálnej stavby v tomto časovom úseku. Na jej prítomnosť však poukazuje fakt, že 

dolinou prechádzala komunikácia, spájajúca Považie s územím Hornej Nitry, Rajca 

a v podstate aj územím Turca
687

. Skorší pôvod sakrálnej stavby preto môžeme predpokladať 

v prípade pôvodného gotického kostola sv. Vavrinca diakona v Zliechove, predbežne 

datovaného až do 15. stor.
688

. Dedina Zliechov sa prvý krát uvádza už v roku 1272 a na daný 

predpoklad nepriamo poukazuje aj fakt, že od roku 1275 dedina figuruje ako majetok opáta zo 

Skalky pri Trenčíne, ktorý ho dostal z rúk nitrianskeho biskupa
689

.       

 V prípade kostola v obci Omšenie sa stretávame s opačnou situáciou, kedy 

v spomínanom rádiu kostola nachádzame len dve s istotou doložené dediny, samotné 

Omšenie a na úplnom okraji ležiacu Dolnú Porubu. V spádovej oblasti však predpokladáme aj 

dvojicu zaniknutých dedín, Lačnov a Suchá, písomne jediný krát zmienených v roku 1355
690

. 

Pôvodný zámer jeho výstavby však vzhľadom aj na jeho skorý pôvod už v 1. pol. 13. stor., 

môžeme s rezervou spájať aj s jeho prípadnou pôsobnosťou v rámci možného feudálneho 

sídla.    

 

                                                           
686

SÚPIS I-III; v sledovanom časovom úseku poznáme ďalšie, zrejme novovybudované kostoly v obciach 

Beckov, Melčice, Kochanovce, Selec, Turná, Soblahov, Mníchová Lehota, Dolná Súča, Teplá, Omšenie, 

Nemšová, Zliechov, Beluša, Podskalie, Pružina, Visolaje, Zubák, Púchov, Lúky, Považská Bystrica, Prečín, 

Bodiná, Domaniža, Udiča, Jasenica, Bytča, Veľké Rovné, Predmier, Dolný Hričov, Žilina (2), Varín, Lietava, 

Višňové, Turie a taktiež 2 novovybudované kostoly v priestore mesta Trenčín 
687

 pozri s. 170 
688

 SÚPIS III, 472; katolícky kostol sv. Vavrinca diakona, pôvodne gotický jednoloďový kostol, v roku 1687 

pristavané polygonálne presbytérium a upravený interiér, v 19. stor. upravená klenba lode. Z gotickej stavby 

čiastočne zachovaná veža a obvodové murivo. Kostol disponuje taktiež gotickým zvonom, datovaným rokom 

1488. 
689

 FEKETE-NAGY 1941, 213-214; obec sa v roku 1272 spomína ako „terra Zlieho“ 
690

 pozri s. 151 
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 O niekoľkých existujúcich kostoloch už v 14.. stor. sa dozvedáme vďaka výpisom 

z vatikánskych desiatkov (roky 1332-1337)
 691

, v ktorých figurujú jednotlivé farnosti. 

Dozvedáme sa tu tak o kostoloch v Kostolnej, Veľkých Bierovciach, Biskupiciach, Dobrej, 

Ilave, Košeci, Horných Kočkovciach, Slopnej či Tepličke
692

, ktoré nie sú známe z iných 

písomných zdrojov alebo archeologických nálezov.  

 

 Bezprostredný kontakt sakrálnej stavby a feudálneho sídla, máme na strednom Považí 

v sledovanom časovom úseku doložené pri hradoch Beckov
693

, Trenčín
694

, Žilina
695

 a taktiež 

hrade Lednica. Pozostatky jednoloďovej sakrálnej stavby s kvadratickým presbytériom boli 

objavené počas historicko-archeologického prieskumu v roku 1966 v polohe Farská záhrada, 

nachádzajúca sa po pravej strane cesty vedúcej na hrad Lednica
696

. K tomuto ranogotickému 

kostolíku z 2. pol. 13. stor. sa zo severu ešte pripájala sakristia a ďalšia prístavba a z dvoch 

strán sú taktiež doložené podporné piliere. Z kostolíka sa zachovali zvyšky nadzemného, 

sčasti omietnutého muriva. Loď kostola má rozmery 11 x 10 m, kvadratické presbytérium 7 x 

7 m. Jeho zánik sa spája s rokom 1623, kedy ho mali zbúrať cisárski vojaci pri obliehaní 

hradu
697

.  

 Pri drobných feudálnych sídlach môžeme priamy kontakt so sakrálnou stavbou 

predpokladať na vyššie zmienených lokalitách Haluzice – Hájnica
698

, Lietava – Farský vŕšok 

a s rezervou aj Omšenie - intravilán. Vo všetkých troch prípadoch je však na potvrdenie tohto 

predpokladu nevyhnutný bližší systematický archeologický výskum.  

 

 Od 2. pol. 13. stor. sa najmä pri uplatňovaní gotického slohu začínajú čoraz viac 

uplatňovať pravouhlé uzávery presbytérií, vhodné hlavne na zaklenutie krížovou klenbou
699

.  

Na strednom Považí máme takéto ukončenie doložené na kostoloch v Lednici, Púchove 

a Varíne
700

. Výraznejšie sa vyskytujú do konca 14. stor., neskoršie len výnimočne
701

.   

                                                           
691

 SEDLÁK 2008 
692

 SEDLÁK 2008, 53-56 
693

 pozri s. 76 
694

 pozri s. 59 
695

 pozri s. 80 
696

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 82 
697

 BALAŠA 1967, 71-74 
698

 pozri s. 45 
699

 HABOVŠTIAK 1985, 161, 163 
700

 SÚPIS II 579; SÚPIS III, 361 



108 
 

 Výraznejšie sa na sledovanom území uplatňovali väčšie a priestrannejšie polygonálne 

presbytériá, typické najmä pre kostoly vybudované v priebehu 14. – 15. stor., ako aj často 

používané pri prestavbách starších románskych kostolov
702

. Prítomnosť tohto typu presbytérií 

na sledovanom území je doložená v ostatných známych prípadoch, s výnimkou kostolov 

v susedných dedinách Udiča a Jasenica, kde sa vyskytuje na strednom Považí ich ojedinelé 

segmentové ukončenie
703

. 

 

 Asi v polovici prípadov doložených kostolov v sledovanom časovom úseku sa 

stretávame s predstavanou kamennou vežou, resp. vežou vyčnievajúcou z pôdorysu v strede 

západnej steny kostola, typické najmä v neskorogotickom období
704

. Takisto aj na nami 

sledovanom území je tento jav doložený hlavne v dedinách založených, resp. 

znovuzaložených na zákupnom práve. Zvyšok kostolov tak na základe nákladnej výstavby 

kamennej, disponoval pravdepodobne iba s vežičkou drevenou
705

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
701

 HABOVŠTIAK 1985, 164 
702

 HABOVŠTIAK 1985, 164, 166 
703

 SÚPIS I, 513; SÚPIS III, 347 
704

 HABOVŠTIAK 1985, 175 
705

 HABOVŠTIAK 1985, 176 
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6. OSÍDLENIE V 15. – 1. POL. 16. STOR. 

 

 Územie Trenčianskej stolice, z veľkej časti reprezentovanej územím stredného 

Považia, zaznamenalo v priebehu 15. stor. jeden s najväčších prírastkov trvácnych sídel 

spomedzi ostatných stolíc na dnešnom území Slovenska, s prevládajúcimi sústredenými 

dedinami a už len ojedinele s osadami
706

. V tomto časovom období už nachádzame sídliskový 

celok takmer v každej spomedzi mnohých, prevažne hlbokých horských dolín, ako 

v hraničnom pásme na pravej strane toku Váhu, tak aj na strane „vnútornej“.  

 Najvýraznejšie sa daný nárast dedín odzrkadlil v doline Bielej Vody, spájajúcej 

územie Považia s územím Moravy, kde sa od Viesky
707

, najsevernejšej spomínanej dedine do 

konca 14. stor., dosídlila celá dĺžka toku, vrátane bočných dolín, tvorených menšími 

ľavobrežnými prítokmi. Celkovo tu máme zaznamenaných až 10 novozaložených dedín, 

z čoho je 6 situovaných na hlavnom toku Bielej Vody. 

 Zväčša jedným zástupcom boli dosídlené stredné toky potokov, resp. riečok, 

pretekajúcich dolinami pohoria Javorníkov, zaberajúce temer jednotnú výškovú úroveň, a to 

tesne pod hranicou 500 m.n.v. Obdobný nárast sídel bol badateľný taktiež v dolinách 

príslušnej časti Kysuckej vrchoviny, s najvýraznejším prejavom v strategicky pomerne 

dôležitej doline riečky Varínka, ktorou prechádzala komunikácia, spájajúca sledované územie 

s územím Oravy. Jej priebeh nám nepriamo potvrdzuje aj výskyt v tom čase založenej dediny 

s názvom Stráža, odvodeného od akéhosi strážneho objektu, ktorého približnú polohu nám 

udáva dodnes zachovaný chotárny názov Hrádok
708

.  

 V južnej časti sledovaného územia sa viac ako dosídlenie horských dolín Bielych 

Karpát prejavilo dosídlenie už aj tak pomerne husto osídlenej línie pravo- aj ľavobrežnej 

terasy rieky Váh, vytvárajúce na pravej strane rieky v širšom okolí mesta Trenčín takmer 

súvislý pás sídlisk. Ďalší pomerne husto osídlený úsek riečnych terás vznikol v severnej časti 

územia, medzi mestami Považská Bystrica a Bytča a v menšej miere v širšom okolí mesta 

Žilina. 

                                                           
706

 ŽUDEL 2010, 128; autor uvádza počet 72 novozaložených trvácnych dedín 
707

 dnes Púchov – časť Vieska - Bezdedov 
708

 M. Slivka – ústna informácia; poloha Hrádok sa nachádza východne od obce Stráža, na severnom svahu 

vrchu Kozí hrb (kóta 504), nad sútokom Bačínskeho jarku s riečkou Varínka 
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   Výrazná zmena v štruktúre osídlenia dolín Strážovských vrchov sa v danom období 

nekonala. Viac-menej došlo hlavne k vyplneniu väčších prázdnych úsekov už v pomerne 

hustej sieti sídlisk, čo bolo najviac badateľné najmä v povodí riečky Domanižanka, popri 

ktorej viedla komunikácia do susednej oblasti Rajca.     

 Najmä kvôli spomínanej geografickej danosti terénu sa na území stredného Považia aj 

po zač. 15. stor. len veľmi výnimočne stretávame s osídlením polôh, prekračujúcich výškovú 

hranicu 500 m.  

    

 Snaha dosídliť rozsiahle horské oblasti Uhorského kráľovstva vyústili v priebehu 15. – 

1. pol. 16. stor. do tzv. valašskej kolonizácie
709

. Tzv. valasi, spravidla zložení z 

rumunského
710

, valašského, rusínskeho, ukrajinského, poľského, maďarského, ale taktiež aj 

domáceho obyvateľstva
711

, prenikli hlboko do hôr na dovtedy nevyužívané horské lúky 

a pasienky
712

, kde sa zaoberali hlavne chovom oviec, zatiaľ čo staršie klčovanie lesov 

zasiahlo najmä podhorské oblasti
713

. 

 Osídľovanie na tzv. valašskom práve sa pri novovybudovaných dedinách vyznačovalo 

ich pravidelným pôdorysom, spojeným s rozdelením pozemkov ešte pred samotným 

osídlením
714

. Spolu s vopred určeným miestom pre kostol, studňu a cestu došlo pred ním 

k rozdeleniu interiéru do rovnakých parciel, ako aj rovnakých lánov v exteriéri. Výnimku 

tvoril len pozemok šoltýsa, ktorý zaberal 2 – 4 násobne väčšiu plochu ako pozemky 

dedinčanov
715

.  

 Prvých Valachov máme na strednom Považí doložených v 2. pol. 15. stor. v dedine 

Belá, situovanej na spomínanej riečke Varínka. Vychádzajúc z nezachovanej listiny z r. 1475, 

udeľujúcej Matejom I. výsady pre Valachov z Belej a širšieho okolia, ich na ich žiadosť 

potvrdzuje v roku 1496 listinou kráľ Vladislav II
716

. Ešte v priebehu 15. stor. sa predpokladá 

ich ďalšie rozšírenie smerom na západ
717

. 

                                                           
709

 MACŮREK 1959; ŽUDEL 1988, 9 
710

 KADLEC 1916, 170; ako prvých valachov v Uhorskom kráľovstve uvádza autor Rumunov v Sedmohradsku 

v roku 1222 
711

 ako prví sa na území dnešného Slovenska uvádzajú Rumuni pochádzajúci z Nevického panstva 
712

 FEKETE 1947, 10 
713

 ŽUDEL 2010, 123 
714

 FEKETE 1947, 24-28 
715

 HABOVŠTIAK 1985, 69 
716

 MAREK 2006, 252; výsady sa týkali Valachov obývajúcich okolité miesta v rámci strečnianskeho panstva 
717

 BEŇKO 1985, 30 
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Taktiež z posledného sledovaného časového úseku poznáme niekoľko sídelných 

celkov, ktorých názov nám ponúka možné stotožnenie ich pôvodnej úlohy s funkciou tzv. 

služobníckych dedín. Názov dediny Sedličná
718

, prvýkrát spomínanej na prelome 14. a 15. 

stor. odvodzuje M .Kučera od prítomnosti miestnych sedliarov, zhotovujúcich sedlá, tvoriace 

súčasť konského postroja
719

. Toto tvrdenie podporuje aj poloha dediny na hlavnom 

ľavobrežnom považskom komunikačnom ťahu
720

. 

Vychádzajúc z názvu dediny Orlové
721

, nachádzajúcej sa v bezprostrednej blízkosti 

Považského hradu sa nám ponúka potencionálna možnosť jej stotožnenia s dedinou, ktorej 

pôvodný obyvatelia mali za úlohu venovať sa chovu a najmä výcviku orlov
722

. 

Názov dediny Hliník
723

, susediacej s mestečkom Bytča, nám poukazuje na miestnu 

ťažbu úžitkovej hrnčiarskej hliny
724

. Do súvisu s komunikačnou sieťou dávajú bádatelia 

susedné dediny Hoštiná a Ihrište, situované v doline Bielej Vody, prameniacej v priestore 

strategicky významného Lyského priesmyku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
718

 FEKETE-NAGY 1941, 183; prvá písomná zmienka o obci Sedličná pochádza z roku 1403 (Sedlisna) 
719

 KUČERA 1974, 373 
720

 mapa č. 5; komunikácia A2 
721

 FEKETE-NAGY 1941, 165; prvá písomná zmienka o obci Orlové pochádza z roku 1408 (Orlowhege) 
722

 KRAJČOVIČ 2005, 182 
723

 FEKETE-NAGY 1941, 123; prvá písomná zmienka o obci Hliník pochádza z roku 1439 (Poss. seu villa 

Hlinyk) 
724

 KRAJČOVIČ 2005, 109 
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6.1 VIDIECKE SÍDLISKÁ 

 

 Na území stredného Považia sa však v období stredoveku nestretávame 

s novozaloženými dedinami na tzv. valašskom práve a v známych prípadoch išlo len o ich 

dosídlenie. Podobne ako v Belej, kde sa od poslednej štvrtiny 14. storočia riadili zákupným 

právom, aj v susednej dedine Lysica prešli v polovici 15. stor. na právo valašské
725

. Ešte 

v závere 15. stor. sa objavujú zmienky o Valachoch na území lednického panstva a na základe 

neskorších zmienok je ich prítomnosť doložená aj v dedinách Kopec, (Košecké?) Rovné, 

Dubková, Súľov
726

, Lysá a Lúky
727

. Sledované územie tvorilo v rámci Uhorského kráľovstva 

jednu z najneskorších oblastí zasiahnutých tzv. valašskou kolonizáciou, keďže už v 14. stor. 

zaujímali „valasi“ rozsiahle časti Uhorska
728

.   

 Okrem spomínanému nárastu počtu sídelných celkov sa v sledovanom časovom úseku 

stretávame aj s ich zanikaním, súvisiacich zrejme s pôsobením husitských a neskôr aj 

bratríckych vojenských oddielov na sledovanom území
729

.  

 

 V kontraste s najväčším rozmachom sídlisk, pochádza práve z 15. – 1. pol. 16. stor. 

najmenej archeologických nálezov dokladajúcich vidiecke osídlenie, čo však sčasti 

vynahradzuje pomerne hojne zastúpený archeologický materiál z intravilánov miest, resp. 

mestečiek.  

 Vo viacerých prípadoch sa stretávame s pokračujúcou kontinuitou osídlenia 

doloženého už v priebehu 13. – 14. stor., a to na vyššie zmienených lokalitách Kameničany – 

Luže
730

, Domaniža – Vŕšky
731

, či na mieste predpokladanej zaniknutej dediny Trbocké
732

 

v katastri obce Beckov. V jej chotári sa stretávame s viacerými stopami neskorostredovekého 

až včasnonovovekého osídlenia, a to na lokalitách Za Skalicami
733

, Skalka
734

 a Úzke
735

. 

                                                           
725

 KAVULJAK 1933; BEŇKO 1985, 30  
726

 MACŮREK 1959, 42-43 
727

 MOL, E 158, Trenčín 1532, In: ŽUDEL 2010, 127 
728

 KADLEC 1916, 259 
729

 pozri s. 157 
730

 pozri s. 72 
731

 pozri s. 71 
732

 pozri s. 149 
733

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1984, 199; lokalita sa nachádza na pravej strane cesty z Rakoľubov, na 

svahoch Považského Inivca. Fragmenty keramiky z 10. a 16. stor. 
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Taktiež aj už vyššie spomínaná lokalita Haluzice – Hájnica, s predpokladom akéhosi 

opevneného panského dvorca z 11. - 13. stor., bola po evidentnom hiáte v 14. stor., na základe 

nálezov keramiky osídlená aj v priebehu 15. – 16. stor., avšak už nie v takom rozsahu
736

.  

 Nevýraznejšie stopy osídlenia z chotára včasnejšie písomne aj archeologicky 

doloženej dediny Turná
737

 pochádzajú taktiež z už zaniknutej sprašovej vyvýšeniny, známej 

pod názvom Zemník Hrbatá. datujúce lokalitu do 15. – 16. stor.
738

. Nález kachlice
739

 z 

priestoru neďalekej, dnes už nejestvujúcej dediny Hanzlíková
740

, nám azda svedčí 

o prítomnosti akéhosi menšieho feudálneho sídla, vari kúrie, situovanej priamo v intraviláne.   

 Medzi nepočetné doklady osídlenia intravilánu vidieckeho sídliska v danom 

sledovanom časovom úseku patria nálezy keramiky z Bohuníc, predpokladajúce azda 

miestnu, resp. neďalekú hrnčiarsku dielňu
741

. Fragmenty nádob z 15. stor. z intravilánu 

miestnej časti Považskej Teplej – Zálužia
742

, pochádzajú z miest, kde podľa pamätníkov 

stávala zemianska kúria (tvrdza), s koreňmi práve v 15. stor.    

 Na existenciu zrejme sedliackej usadlosti, hospodárskeho dvora, či azda ich menšieho 

zoskupenia, nám poukazuje chotárny názov Sedlište, odvodený od slova „selo“
743

,  v katastri 

obce Brodno, situovanej priamo pred tzv. Kysuckou Bránou. Plocha pôvodného sídliskového 

celku z 9. stor. tu bola na základe analýzy keramického materiálu, opätovne osídlená 

v priebehu 15. stor.
744

 

 

Z širšieho okolia Považskej Bystrice sa dozvedáme až o štyroch potencionálnych 

refugiálnych sídliskách. V mieste strategickej križovatky považskej cesty a cesty vedúcej 

dolinou Bielej Vody na územie Moravy, sa v sledovanom časovom úseku stretávame s už 

                                                                                                                                                                                     
734

 tamže; lokalita leží východne od polohy Za Skalice a tvorí zrejme jej pokračovanie; keramika z 13. – 15. stor. 
735

 HANULIAK – KUJOVSKÝ 1998, 73-74; lokalita sa nachádza JZ od stredu obce Beckov, priamo pod 

telesom diaľnice. Z pôvodne vyvýšenej polohy pochádza črepový materiál z období 9.-10. stor. a taktiež 15. stor. 
736

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1985a, 220; pozri s. 45 
737

 pozri s. 70 
738

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1985b,  223 
739

 NEŠPOROVÁ 1982a, 197, obr. 117; neglazovaná komorová, reliéfne zdobená kachlica (bojovník na koni 

s kopijou; koniec 15. – začiatok 16.stor.). Podľa T. Nešporovej je kachlica z výtvarnej stránky značne 

schematická a primitívna, čo pripisuje napodobovaniu vyššej šľachty v prostredí menej reprezentačného 

charakteru.   
740

 pozri s. 154 
741

 VLKOLÍNSKA 2000, 185; keramika pochádza z pozemku domu č. 56, zrejme zo sekundárnej navážky 
742

 MÁJSKY 2006, 35 
743

 DORUĽA 1972, 303-306 
744

 MORAVČÍK 1983, 170; MORAVČÍK 1991, 12, 23 
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vyššie spomínanou lokalitou Púchov – Brezie
745

 a neďaleko od nej sa nachádzajú nevýrazné 

stopy dokladajúce azda refúgium, v polohe Rašov, vypínajúcim sa nad vtedajším mestečkom 

Beluša
746

. Krátkodobé osídlenie poznáme i z temena Malého Manína, dominujúcom okoliu 

nad obcou Považská Teplá
747

. Štvrtým, charakterovo odlišným prípadom je dvojica jaskýň 

Malá a Veľká Temná jaskyňa, situovaných v polohe Temné, na rozhraní katastrov obcí Horný 

Moštenec a Zemianska Závada. Zrejme len na krátkodobé využitie jaskynných priestorov, 

azda v časoch nebezpečenstva, poukazujú nálezy fragmentov keramiky, datovaných do 15. 

stor.
748

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
745

 MAJSKÝ 2003, 85; pozri s. 72 
746

 MAJSKÝ 2003, 84; obr. 52:1, 2 
747

 MÁJSKY 2006, 33; medzi neskorostredoveké nálezy patrí podkova, klince či železné háky na zavesenie 

kotlíkov. Autor tu predpokladá stanovisko sezónnej hospodárskej činnosti, pričom nevylučuje ani možnú 

prítomnosť bratríckych vojsk 
748

 MORAVČÍK 1995b, 97 
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6.2 MESTSKÉ SÍDLISKÁ 

  

 V období od začiatku 15. stor. do sklonku stredoveku ku už existujúcim sídliskovým 

celkom so štatútom mesta, resp. mestečka pribudla už len dvojica s takýmito 

novonadobudnutými výsadami. Z dôvodu výrazného rozšírenia počtu vidieckych sídel 

a nepatrného vzrastu počtu sídiel s vyšším štatútom v poslednom sledovanom úseku sa tu 

stretávame v porovnaní so susednou Moravou s neobvykle veľkým vzájomným pomerom. Na 

území Moravy je pre rok 1525 v priemere príznačných 11,5 dedín na jedno mesto / 

mestečko
749

, kým pri celkovom počte 283 dedín na 9 mestských sídlisk sa na strednom Považí 

stretávame až s výrazne väčším číslom 31,44
750

.    

Prvou dedinou bola Košeca, ktorá sa po svojej zmene na mestečko s jarmočným 

právom, za určitý čas stala sídlom správy košeckého panstva, sídliaceho dovtedy na hrade 

Košeca
751

.  

Vzhľadom na svoju významnú strategickú polohu sa až značne neskoro stretávame 

s týmto javom pri dedine Púchov, povýšenej na trhové mestečko až v roku 1471
752

. Priame 

archeologické dôkazy osídlenia mestečka v sledovanom časovom úseku boli objavené 

v niekoľko desiatok cm hrubej kultúrnej vrstve počas archeologického výskumu na 

Moyzesovej ulici v roku 2002.  V menšej miere zastúpený neskorostredoveký keramický 

materiál, ktorého výskyt je zaznamenaný aj v okolí danej plochy, však výrazne ustupoval 

materiálu včasnonovovekému, resp. novovekému
753

. 

  

 V priestore mesta Trenčín sa s archeologickými nálezmi dokladajúcimi osídlenie 

v danom časovom úseku stretávame okrem spomenutého preskúmaného výseku areálu 

predmestia, ktorého existencia je doložená už od priebehu 12. stor.
754

, iba už pri taktiež vyššie 

spomenutej architektúre pôvodne johanitského kláštora
755

. V severnom susedstve 

meštianskeho domu na Vajanského ulici boli nájdené základy predstavujúce konštrukcie 

                                                           
749

 HOFFMAN 2009, 133; stav prislúcha k roku 1525 
750
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obvodových murív s nárožím, zosilneným oporným pilierom, ktorého základ je hlboko 

zapustený v podobe kamennej murovanej piloty o rozmeroch 0, 75 x 0, 80 m, až do štrkového 

podložia. Na obnaženom murive tejto pilóty, plniacej stabilizačnú funkciu vyľahčovacieho 

kamenného vynášacieho oblúku v dolnej časti piliera, sa zachovali odtlačky dreveného 

debnenia. Šírka základov dosahuje 2 m a ich výška je zachovaná do 1, 55 m. Na základe 

nálezu dvojice mincí a keramického materiálu v jednotlivých vrstvách v interiéri zachytenej 

architektúry, datujú M. Bóna a Katkin jej pôvod do 2. pol. 15. stor.
756

.   

   

V priebehu 15. stor. sa pri meste Žilina stretávame s jeho opevňovaním, aj keď však 

nie, ako v prípade Beckova a Trenčína, v murovanej podobe. Aj napriek nariadeniam kráľa 

Žigmunda a Mateja I., prisľúbenej pomoci poddaných z okolitých panstiev a daňovým 

úľavám, nedošlo žilinskými mešťanmi nikdy k vybudovaniu obvodovej murovanej hradby 

okolo historického jadra mesta. Plánovanú obranu z polovice prírodne pomerne dobre 

chráneného mesta tak Žilinčania nahradili jednoduchším spôsobom, a to obohnaním mesta 

násypom s palisádou a vodnou priekopou
757

, čo aspoň splnilo základnú úlohu a mesto tak 

tvorilo uzavretý celok.   

Do mesta sa vchádzalo dvojicou murovaných kamenných brán, hornou a dolnou, 

z ktorých sa ďalej vychádzalo na predmestia. Tretia bránka, situovaná na Čepieli, bola určená 

len pre peších. Hlavné murované brány boli zbúrané až po veľkom požiari jadra mesta v roku 

1848
758

.     

Priebeh spomínanej vodnej priekopy bol zachytený počas výstavby Štátnej banky 

v polohe Na bráne v roku 1974, a to v profile severovýchodného rohu výkopu, priamo pod 

bývalou Kováčskou uličkou. Priekopa s bahnitou výplňou sivozelenej farby bola zahĺbená do 

žltého ílovitého podložia do hĺbky 2 m od dna cestnej dlažby. Na početné nedávne stavebné 

zásahy v jej priestore poukazuje pomerne veľké množstvo nálezov z 19. – 20. stor.
759

. 

Podobná situácia bola zachytená aj na rozmedzí ulíc Dolný Val a Na priekope
760

. J. Moravčík 

predpokladá spustnutie priekopy v priebehu 16. – 17. stor., kedy aj s opevnením stratila svoj 

význam a ľudia ju začali postupne zavážať odpadkami
761

. Ulice s príznačnými názvami Dolný 
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– a Horný Val vznikli po zrušení opevnenia, na mieste pôvodnej obvodovej uličky pri 

hradbách
762

.   

Pravdepodobne už od začiatku 15. stor. môžeme predpokladať taktiež prítomnosť 

mestskej školy, prvýkrát zmienenej v roku 1469, keďže už od vtedy sú zaznamenaní 

Žilinčania študujúci na Karlovej Univerzite v Prahe
763

.  
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6.3 HRADY A PANSTVÁ 

 

 Pomerne prudký a najmä náhly vývoj palných zbraní, ktorých premiéra sa na území 

dnešného Slovenska spája s pôsobením husitských vojenských oddielov v 1. pol. 15. stor., 

tvrdo preveril početné slabiny dovtedajšej hradnej architektúry, a to najmä pri hradoch, 

ktorým ich stiesnená plocha prakticky neumožňovala vybudovanie nových účelových 

obranných prvkov
764

. Tie na základe svojho využitia plnili buď funkciu pasívnej alebo 

aktívnej obrany. 

 K prvkom pasívnej obrany, účinnej proti rozmáhajúcemu sa delostrelectvu radíme 

najmä rôzne varianty štítových hradieb
765

, či britmi opatrené veže
766

. Pri aktívnej obrane sa 

stretávame najmä s baštami a ich neskoršími variantami v podobe rondelov, bollwerkov či 

bastiónov
767

, ktoré vďaka vysunutiu z hradieb mohli v podaktorých prípadoch flankovaním 

pokryť mŕtve miesta na vonkajšej obliehanej strane
768

.  

 K ďalším obranným prvkom zaznamenaných na sledovanom území patrili napr. tzv. 

koridory, pozostávajúe z dlhého opevnenia prístupovej cesty dvoma hradbami s bránou v čele, 

často vybiehajúceho pred areál samotného hradu
769

. Priamemu ohrozeniu hradnej brány sa 

v niektorých prípadoch predišlo vybudovaním barbakanu, poskytujúcim taktiež miesto pre 

palebné posty na rozmiestnenie diel.  

 Osobitnú kapitolu tvoria predsunuté opevnenia, budované najmä pri hradoch 

umiestnených na ostrohoch a horských chrbtoch. Situované boli zväčša nad prístupovou 

cestou alebo na mieste prevyšujúcom svojou polohou samotný hrad
770

.  Na území stredného 

Považia sa stretávame s iba jedným, doposiaľ nepodloženým prípadom predsunutého 

opevnenia a to pri hrade Lietava.  
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Hrad a panstvo Beckov. V prípade hradu Beckov sa stretávame s jednou z najvýraznejších 

prestavieb na honosné reprezentačné šľachtické sídlo uskutočnenou v prvej tretine 15. stor., 

kedy si ho Stibor zo Stiboríc zvolil za svoju hlavnú rezidenciu
771

. V severnej časti hradu vtedy 

vyrástol nový viackrídlový palácový komplex s kaplnkou prečnievajúcou z pôvodného 

obvodového múru, vo východnej časti. Taktiež v južnej polovici jadra hradu pribudol nový 

jednotraktový palác, a to na mieste vyššie spomínanej staršej obytnej budovy. Bolo 

sprístupnené prízemie hranolovej veže a v jej východnom susedstve bola do hradby 

zakomponovaná nová bašta. Západná strana oboch predhradí, dovtedy chránená iba 

prírodným strmým skalným zrázom, bola zabezpečená murovanou hradbou.  

Počas renesančných úprav v priebehu 16. stor. bola za pôsobenia Bánfiovcov ešte 

zosilnená obrana najzraniteľnejšej východnej strany vybudovaním masívnej polygonálnej 

bašty, opierajúcej sa o hradné bralo. Priame ohrozenie hlavnej brány eliminovali 

vybudovaním neveľkého oblého barbakanu s kolískovým mostom
772

. Výstavba daných 

obranných prvkov sa podpísala na neskoršom úspešnom odolaní tureckému obliehaniu v roku 

1599
773

.  

 

Beckovské hradné panstvo sa rozprestieralo popri južnej hranici sledovaného územia, 

resp. juhozápadnej hranici Trenčianskej stolice
774

. Dediny tvoriace jeho príslušenstvo sa 

nachádzali najmä na náprotivnej, pravej strane Váhu, s dvojicou dedín v obidvoch dolinách, 

ktorými prebiehali pavdepodobne dôležité komunikácie spájajúce Považie s územím 

Moravy
775

.  

V roku 1439 k jeho majetkom pripadli taktiež 4 dediny ležiace v povodí Bebravy, 

dovtedy patriace pod hrad Uhrovec
776

.  Z vymenovávania jeho príslušenstva v roku 1477
777

 sa 

dozvedáme, že pod hrad patrili dediny Krivosúd, Melčice, Ivanovce, Štvrtok, Haluzice, 

Moravské Lieskové, Dolné Sŕnie, Bošáca a Zemianske Podhradie, ležiace na území stredného 

Považia, Nová Ves
778

 a Kočovce, situované na severnom okraji dolného Považia a záhorské 
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dediny Miezgovce, Kšinná, Trebichava, Baszna
779

 a Slatina. Do tohto celku patrila 

taktiež dvojica zaniknutých, bližšie nelokalizovaných dedín s názvom Malá Ves
780

.   

 

Hrad a panstvo Trenčín. Na začiatku 15. stor. došlo k vybudovaniu nového južného 

predhradia Trenčianskeho hradu, k čomu viedlo premiestnenie pôvodného vstupu do 

juhozápadnej časti horného hradu. Barbora Celjská nechala v hornom hrade v priestore 

severného parkánu vybudovať priestranný dvojkrídlový palác a následným zbúraním staršieho 

paláca docielila k výraznému rozšíreniu plochy ústredného nádvoria. Ďalšiu obytnú budovu 

nechala postaviť medzi severozápadnú stenu obytnej veže a obvodový múr a južne od nej 

vyrástla nová jednoloďová kaplnka. Múry južného predhradia boli následne výrazne 

prebudované a jeho obrana zdokonalená o dovnútra otvorené bašty, prispôsobené proti 

vzmáhajúcemu sa delostrelectvu. Taktiež pôvodné palisádové opevnenie severného 

predhradia bolo nahradené kamennou obvodovou hradbou s nárožnými vežami
781

.  

Za pôsobenia šľachtickej rodiny Zápoľských bol na prelome 15. a 16. stor. 

vybudovaný v jadre hradu nový palác, pavlačou spojený s novou budovou v južnom cípe. 

Hradbu severného predhradia zosilnili v juhovýchodnej časti vybudovaním parkánovej 

hradby a v jeho západnej časti k nemu nad prístupovou cestou vybudovali rozsiahle 

dvojposchodové kasárne so strieľňami. Na najohrozenejšej južnej strane vystavali na našom 

území jedinečný obranný komplex, pozostávajúci z trojice paralelných poloblúkových 

hradieb, dvoch medziľahlých priekop, širokého parkánu, vysunutej podkovovitej veže 

a obojstranne obmurovanej priekopy. Vďaka týmto stavebným úpravam sa Trenčiansky hrad 

stal jedným z najprepychovejších a najmä najlepšie opevneným hradom v Hornom 

Uhorsku
782

, ktorého obrana bola ešte v priebehu 1. pol. 16. stor. zdokonalená vybudovaním 

viacerých delových bášt a delostreleckých pozícií a taktiež neveľkého predhradia s dvoma 

menšími vežami s kruhovým pôdorysom
783

.  

 

Trenčianske hradné panstvo sa v podstate rozprestieralo medzi panstvom beckovským 

na juhozápade a panstvom Košeckým, resp. Ilavským na severovýchode. V jeho oblasti 
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pôsobenia sa však nachádzalo taktiež mnoho dedín zemianskych, preto tvorilo nesúvislý 

celok
784

.  Dominantná časť panstva sa nachádzala na ľavej strane rieky Váh, menšia časť na 

náprotivnej strane bola rozdelená medzi majetkami zemianskych rodín a panstva hradu Súča. 

Viacero dedín ležalo taktiež v povodí rieky Bebravy, rozmiestnené v priľahlom okolí 

Jastrabského sedla.  

Na základe vymenovávanie jeho majetkov z roku 1439
785

, k jeho príslušenstvu na 

považskej strane v pol. 15. stor. patrilo mesto Trenčín, mestečko Ilava a dediny Horná 

Drietoma, Rybáre, Orechové, Zlatovce, Zahunye
786

, Mníchova Lehota, Bierovce, Prejta, 

Rozvadze, Dubnica, Beluša, Veľké Stankovce, Kubrá, Selec, Kubrica, Teplice, Turná, 

Soblahov, Chrisesice
787

 a Závada. Na tzv. Trenčianskom Záhorí ležali dediny Veľké 

Chlievany, Dubodiel, Svinná, Horňany, Bobot, Jastrabie, Veľká a Malá Hradná a zaniknuté 

dediny Bobotská Lehota a Hatnacenci. Mierny úbytok dedín je badateľný pri vymenovávaní 

v roku 1493, kedy sa stretávame iba s dvojicou nových pričlenených dedín Pečeňany 

a Cimenná, ležiacich v povodí rieky Bebrava
788

.  

 

Hrad a panstvo Súča. Podobne ako viaceré hrady, aj hrad Súča prešiel na konci 14. stor. 

za zásluhy do rúk Stibora zo Stiboríc a následne do rúk Žigmunda Luxemburského. Jeho žena 

Barbora Celjská posilnila zo strachu pred očakávanými husitskými vojenskými oddielmi 

podobne ako v neďalekom Trenčíne obranyschopnosť hradu, a to práve vyhĺbením vyššie 

spomenutej priekopy za pomoci banských majstrov, čo bola aj zároveň posledná doposiaľ 

známa stavebná úprava hradu
789

. 

 

Hrad Súča disponoval jedným z najmenších panstiev na území stredného Považia, čo 

sa rozlohy
790

 aj počtu sídliskových celkov týka. Jeho pôsobisko bolo v dolinách potoka 

Súčanka a rieky Vlára, tvoriacich spojnicu s územím Moravy
791

. V polovici 15. stor. do jeho 
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príslušenstva patrili dediny Nemšová, Dolná a Horná Súča, Hrabovka, Horné Sŕnie, Veľký 

Kolačín a zaniknutá dedina Súčanske Podhradie
792

. 

 

Hrad a panstvo Vršatec. Počas 15. stor., kedy hrad Vršatec menil pomerne často svojich 

majiteľov, došlo k výraznému zväčšeniu celkovej plochy hradného areálu, a to vybudovaním 

na pomery hradu rozľahlého štvorcového predhradia na nižšie položenej terase. Jeho plochu 

vymedzoval pomerne subtílny, iba 1 m hrubý obvodový múr, s výnimkou prístupovej strany 

hradu, kde jeho hrúbka dosahovala 1,7 m. Jeho priebeh dodnes naznačujú miestami výrazné 

sutinové násypy. Obranyschopnosť západnej strany predhradia bola zosilnená vybudovaním 

okrúhlej veže menších rozmerov a pravdepodobne renesančnou päťbokou baštou. Existenciu 

bašty chrániacej vstup do hradu pripomína zakončenie podlhovastej, azda obytnej budovy 

v severozápadnom cípe opevneného areálu. Vedľa nej bola ešte niekedy v priebehu 16. stor. 

vybudovaná masívna polkruhová bašta
793

. 

 

Vršatecké hradné panstvo tvorilo na sledovanom území najkompaktnejší celok, 

pozostávajúci z dedín ležiacich v troch susediacich horských dolinách
794

 a priľahlých 

dedinách pri vyústení dolín do údolia Váhu
795

.  

Oproti vymenovávaniu z roku 1439, kedy do jeho príslušenstva patrili dediny 

Krivoklát, Červený Kameň, Bohunice, Pruské, Výčapy, Tuchyňa, (Veľké) Mikušovce 

a Vršatské Podhradie, sa v roku 1470 stretávame aj s dedinami Malé Mikušovce a Teplá. 

V závere 15. stor. dosadil kráľ Matej Korvín do správcovskej funkcie rod Slopnayovcov, čím 

sa v podstate panstvo rozšírilo o rozptýlené majetky, v podobe dedín Dulov, Nová Ves, Veľká 

Chocholná, Lieskovec, Savčina, Zamarovce, Visolaje, Klobušice, Drietoma, Záblatie, 

Hrabovka a Vaska
796

.    

 

Hrad a panstvo Lednica. Stavebné úpravy hradu Lednica sa v sledovanom časovom 

úseku týkali už výhradne dovtedy murovanou architektúrou nepoznačenej južnej strany úpätia 
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skalného hrebeňa, resp. priestoru na vonkajšej strane do skaly vytesaného tunela. Priamo pred 

jeho vstupom bolo v 15. stor. vybudované pretiahnuté polkruhové predbránie, okolo ktorého 

bolo zrejme ešte v tom istom storočí vystavané trojuholníkové predhradie. To bolo 

v nasledujúcom storočí nanovo prebudované a spevnené opornými piliermi
797

.    

 

Lednické hradné panstvo tvorilo na prelome 15. a 16. stor. jeden z najrozľahlejších aj 

najpočetnejších celkov na sledovanom území
798

, s ťažiskom na strategicky dôležitej spojnici 

Považia s Moravou, situovanou v doline Bielej Vody, prameniacej v oblasti Lyského 

priesmyku
799

. 

Z vymenovávaní jeho príslušenstva v 70-tych rokoch 15. stor. je známe, že k jeho 

majetkom patrili mestečká Lednica a Púchov a dediny Zubák, Lysá, Dubková, Lúky, 

Mestečko, Dohňany, Bezdedov, Ihrište, Mostište, Zbora, Kátlina, Hoština, Upohlav, Okrut, 

Nimnica, Streženice, Horenice, Dolná a Horná Breznica, Lednické Rovne, Kvašov, Vydrná 

a Záriečie. Na začiatku 16. stor. sa medzi nimi objavujú ešte dediny Hôrka, Hrabovka, Vieska 

a Horovce
800

, čím lednické panstvo utvorilo takmer jednoliaty celok, s výnimkou 

zemianskych dedín Medné a Prečínska Lehota, situovaných v priestore južnej časti panstva.    

 

Hrad a panstvo Košeca. V prípade hradu Košeca
801

 nevieme rozoznať prípadné 

viacnásobné stavebné fázy, a to ako kvôli takmer úplnej absencii nadzemných murív, tak aj 

v dôsledku doposiaľ nerealizovaných systematických archeologických výskumov. 

 

Rozľahlé panstvo Košeckého hradu tvorilo takmer kompaktný celok, zaberajúci celú 

severovýchodnú časť južnej, resp. juhozápadnej polovice sledovanej časti Trenčianskej 

stolice
802

.  

Už v závere 14. stor. (1397) sa dozvedáme súčasti jeho príslušenstva, ktoré tvorili 

dediny Veľké a Malé Košecké Podhradie, Košeca, Nozdrovice, Tunežice, Podhorie, Hloža, 
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Dolný a Horný Moštenec, Ďurďové, Košecké Rovné, Kopec, Dolná a Horná Poruba, 

Savčina
803

, Mojtín a zaniknuté dediny Miszarov a Stremareka. V 2. pol. 15. stor. sa pri 

vymenovávaní popri novonadobudnutom štatúte mestečka Košeca stretávame s novými 

dedinami Dolné a Horné Kočkovce, Nosice, Milochov, Pružina, Horný a Dolný Lieskov 

a Zemianska Závada, ako aj zaniknutými dedinami Herbotin, Markušova Lehota, Závratie
804

 

a bližšie neznámym Sebedražím
805

.   

Mierny pokles počtu dedín sledujeme v závere 15. stor., sčasti doplnený novými 

dedinami Ladce, Podskalie a zaniknutou Paplehotou
806

. 

 

Hrad a panstvo Bystrica. Zrejme až za pôsobenia rodiny Podmanických bola na 

prístupovej strane Považského hradu vybudovaná polkruhová renesančná bašta, ktorá taktiež 

prevzala úlohu hradnej brány, čím došlo k zamurovaniu pôvodného vstupu. Statické 

preťaženie spôsobené neustálym zvyšovaním múrov na nestabilnom podloží najmä 

v severovýchodnej časti, vyriešili podobne ako na hrade Lednica vybudovaním oporných 

pilierov
807

. 

 

Rozľahlé panstvo Považského hradu sa rozprestieralo na pomyselnej hranici, 

rozdeľujúcej Trenčiansku stolicu na akúsi severnú a južnú, resp. severovýchodnú 

a juhozápadnú polovicu
808

.  

Po ojedinelých zmienkach v 14. stor. a na začiatku 15. stor.
809

 sa s ucelenejším 

zoznamom jeho príslušenstva dozvedáme zo zmienky z roku 1439, kedy k nemu patrí 

mestečko Považská Bystrica a dediny Mariková, Hliník, Štiavnik, Plevník, Domaniža, Orlové, 

Rašov, Malé Lednice, Považská Teplá, Praznov, Kátlina, Predmier, Hvozdnica, Vrtižer 

a zaniknutá Krebrenova Lehota. V roku 1458 sa k nim pridávajú dediny Považské Podhradie, 

Horné Podvažie, Vrchteplá a Kostelec. 
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 neskôr prešla do majetku rodiny Slopnayovcov a v podstate aj hradu Vršatec 
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 Najpočetnejšia zmienka pochádza z roku 1471, kedy sú mierne zredukované 

spomenuté majetky doplnené ešte o mestečko Predmier a dediny Dolné Podvažie, Veľká 

a Malá Udiča, Horné a Dolné Záskalie, Kňazova Lehota, Podmanín, Čelkova Lehota, 

Kardošova Vieska, Počarová, ako aj zaniknuté dediny Lehotka a Bugmallehota i majetky 

ležiace na území Rajca, dediny Fačkov a Malá Čierna.  

 

Hrad a panstvo Hričov. Jednou z obetí nedostatočnej obranyschopnosti proti palným 

zbraniam bol hrad Hričov, ktorý sa podarilo dobyť husitským vojskám. Po jeho oslobodení 

bola obrana hradu posilnená vybudovaním hranolovej bašty, ktorá sa začas stala súčasťou 

novovybudovaného paláca. V 1. pol. 16. stor. zabezpečili do skaly vytesanú prístupovú cestu 

vymurovaním úzkeho koridoru ukončeného hranolovou vežou, plniacou funkciu barbakanu. 

Ohradením južnej a východnej vonkajšej strany hradu vzniklo pomerne rozľahlé predhradie, 

ohraničené skalnými blokmi. Neskoršie úpravy v 2. pol. 16. stor. zmenili úplne pôvodný ráz 

horného a stredného hradu
810

. 

 

Príslušenstvo neveľkého hradného panstva Hričov, situovaného na ľavej strane rieky 

Váh
811

, sa po vyššie uvedenej zmienke z roku 1282 výrazne nezväčšilo, keďže v roku 1469 do 

jeho majetkov patrili okrem Dolného a Horného Hričova, Pekliny a Ovčiarska už len dediny 

Hričovské Podhradie, Hlboké, Paština Závada, Žilinská Lehota, Veľká Kotešová a Dlhé Pole. 

 

Hrad a panstvo Lietava. Nádvorie jadra hradu Lietava bolo pravdepodobne v 2. pol. 15. 

stor. vyplnené palácovou zástavbou, kedy bolo taktiež vybudované na tú dobu ukážkové 

predhradie, navrhnuté Pavlom Kinižim špeciálne na obranu proti palným zbraniam. 

Predhradie pozostávalo z hrubého múru vedúceho v tvare písmena L, v severovýchodnej 

a severozápadnej časti posilneného dvojicou mohutných obranných bášt a na južnej strane 

zakončeného mohutným vežovitým palácom, poniže ktorého sa tiahol nový vstup, 

prechádzajúci cez hranolovú bránovú vežu. Zrejme v tom istom čase vzniklo aj rozsiahle 

predbránie a došlo aj k vyhĺbeniu studne v prvom predhradí. Ešte v 1. pol. 16. stor. bol vstup 

premiestnený do chránenejšej severnej časti, medzi dvojicu mohutných bášt. Nefungujúcu 
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 PLAČEK – BÓNA 2007, 136-137 
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 mapa č. 5, vodorovné červené šrafovanie 
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bránovú vežu rozšírili o ďalšiu budovu, čím južná časť hradu nadobudla dojem samostatného 

bloku s vlastným vnútorným dvorom. Na východnej strane, priamo pod jadrom hradu bol ešte 

v tom čase vystavaný masívny dominantný bollwerk
812

. 

 

Hradné panstvo Lietava pozostávalo z dedín situovaných v západnej časti Žilinskej 

kotliny a niekoľkých dedín, ležiacich na území Rajca
813

.  

V závere 14. stor. do jeho príslušenstva spadali dediny Lietava, Lietavská Svinná, 

Kňazova Lehota, Babkov, Podhorie, Brezany, Hôrka, Bitarová, Ovčiarsko
814

, Závodie, 

Strážov, Lalinok, Divina, Divinka, Bánová, Trnové, Višňové, Mojšova Lúčka a Veľká Šuja 

s Ďurčinou, situované už v oblasti Rajca. V priebehu 2. pol. 15. stor. (1474)
 815

 sa 

s najvýraznejšími zmenami hraníc panstva stretávame práve v Rajci, kde k nemu pripadli 

nové dediny Stránske, Konská, Lesná, Jasenové, Zbyňov, Malá Čierna
816

 i mestečko Rajec, 

kým na považskej strane iba Chlmec, Žilinská Lehota
817

 a Bytčica. V závere 15. stor. (1496) 

sa ako jeho majetok uvádzajú taktiež Rajecké Telice
818

. 

 

Hrad a panstvo Budatín. Za pôsobenia šľachtica Juraja z Hatného na hrade Budatín v 1. 

pol. 15. stor. bola dovtedy prázdna plocha medzi severným obvodovým múrom a vežou 

vyplnená vybudovaním Ďalšieho obytného krídla. Zrejme ešte takisto Juraj dal opevniť 

severnú a západnú stranu rozľahlým predhradím, ktorého presný priebeh však kvôli 

novovekej výstavbe dodnes nepoznáme.  Počas 1. pol. 16. stor. bola vyplnená taktiež západná 

časť nádvoria a bol uzavretý pôvodný vstup v severovýchodnej časti. Nový vstup odvtedy 

viedol cez najjužnejšiu časť najstaršieho východného paláca
819

.  
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Panstvo Hradu Budatín zaberalo na strednom Považí len jeho nepatrnú časť, pričom 

jeho väčšia polovica sa nachádzala v riedko osídlenej oblasti Kysúc
820

. V 1. pol. 15. stor. 

(1438 – 1439) sa totiž na považskej strane nachádzali jeho majetky len v podobe dedín 

Budatín, Chlmec
821

, Vranie, Brodno, Zádubnie a akýsi Malý Budatín, kým na strane kysuckej 

tu patrilo mestečko Jačatín (Kysucké Nové Mesto) a dediny Dubie, Kysucký Lieskovec, 

Budatínska Lehota, Nesluša, Povina a Radoľa. Po nástupe rodu Hatňanských
822

 do funkcie 

správcov k jeho panstvu v podstate pripadli aj vzdialenejšie, juhozápadne situované majetky 

Svederník, Hatné, Prosné, Mariková, Klieština a Kátlina
823

.  

 

Hrad a panstvo Strečno. Jadro hradu Strečno bolo v 1. pol. 15. stor. predĺžené severným 

smerom vybudovaním paláca, ktorý bol zakončený kaplnkou. Na západnej strane vniklo nové 

dlhé prejazdné predhradie ukončené hranolovými vežami, v ktorom sa cesta zalamovala a 

popod vežu napájala na pôvodný vstup. Južná z dvojice veží bola prejazdná a slúžila takisto 

ako brána. Na mohutnú štítovú hradbu so strieľňami pre delá bol prebudovaný južný múr 

predhradia. Na prlome 15. a 16. stor. bola výraznejšie pozmenená obytná zložka, a to 

vybudovaním paláca vo východnej časti jadra a vtesnaním druhého paláca do priestoru 

južného predhradia. Zvýšené nároky majiteľov viedli k vyhĺbeniu studne na západnom 

nádvorí. Podobne ako na neďalekom hrade Lietava, aj tu Pavol Kiniži výrazným spôsobom 

zdokonalil obranu, a to vybudovaním dlhej parkánovej hradby na západnej strane hradu, 

doplnenej o trojicu bášt. Vďaka tejto hradbe sa hrad rozrástol i južným smerom, kde vzniklo 

pomerne rozľahlé vstupné nádvorie
824

. 

 

Panstvo hradu Strečno sa spočiatku sústredilo na ľavej strane rieky Váh, od 1. pol. 15. 

stor. sa však začalo rozpínať severným smerom
825

, najmä na úkor niekdajšieho rozsiahleho 

panstva Varín
826

. Kým ešte na konci 14. stor. (1397) sa dozvedáme o súčasti jeho majetku len 

v podobe mesta Žilina, v 1. pol. 15. stor. (1439) nám utvára obraz jeho rozsahu podrobné 

vymenovanie príslušenstva, do ktorého patrili okrem spomínaného mesta Žilina aj mestečko 
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Varín a dediny Strečno, Nededza, Teplička, Gbeľany, Zástranie, Ilové, Rosina, Višňové
827

, 

Turie, Tri Dvory, Porúbka, ako aj neznáma Gerova Lúčka
828

 a kysucké dediny Oškerda 

a Snežnica.  

V polovici 15. stor. sa jeho súčasťou načas stali aj rajecké dediny Stránska a Konská, 

patriace inak k príslušenstvu hradu Lietava. V závere 15. stor., resp. na začiatku 

nasledujúceho storočia sa stretávame s novými majetkami v podobe dedín, Mojš, Mojšova 

Lúčka
829

, Belá a načas aj dedín Stráňavy, Tižina a Krasňany, patriacich do príslušenstva 

Starého hradu.   

 

Hrad a panstvo Varín. K výraznejším stavebným zásahom prišlo taktiež v 2. pol. 15. stor. 

na Starom hrade, kedy jeho majitelia vyriešili otázku nedostatku obytných priestorov 

vybudovaním dlhého neskorogotického paláca, ktorý kopíroval okraj pomerne úzkeho, 

juhozápadným smerom klesajúceho hrebeňa, na ktorého ukončení bola upravená a následne 

opevnená skalná plošina. Obranyschopnosť hradu na prístupovej severovýchodnej strane 

zosilnili predbránim, nad ktorým bola neskôr ešte vybudovaná masívna bašta, pritisnutá 

k telesu veže
830

.  

 

 Panstvo Starého hradu, zvaného tiež Varín, zaberalo ešte v 1. pol. 14. stor. rozsiahle 

územie na pravej strane rieky Váh, vymedzené riekou Kysucou, akýmsi potokom Toruch, 

hranicami Poľska a územia Oravy a na východe až chotárnymi hranicami dediny Ľubochňa, 

ležiacej na rozmedzí Turca a Liptova
831

. Vymenovanie týchto hraníc tvorí súčasne aj priebeh 

hranice Varínskeho a Sučanského panstva
832

. 

 Výrazná redukcia územného rozsahu nastala ako po vytýčení pevných hraníc 

Trenčianskej stolice, tak aj po vybudovaní neďalekého hradu Strečno, ktorého panstvo sa 

postupne rozširovalo aj na pravý breh Váhu, neustále ukrajujúc z panstva Varín
833

. Na 

základe vymenovávaní príslušenstva Starého hradu v rokoch 1439 a 1469 sa dozvedáme, že 

                                                           
827
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v polovici 15. stor. ešte disponovalo majetkami Nezbudská Lúčka, Kotrčina Lúčka, Krasňany, 

Stráža, Tižina, Zástranie, Chlmec, Gbeľany, Teplička a Varín, kým na začiatku 16. stor. 

medzi jeho majetkami figuruje už len mestečko Varín a dediny Nezbudská Lúčka, Kotrčina 

Lúčka, Krasňany , Stráža a dvojica novonadobudnutých dedín Lysica a Snežnica, ležiaca na 

území Kysúc
834

.     

 

Hrad a panstvo Žilina. V dôsledku značného porušenia pôvodného terénu v priebehu 

novoveku nemáme zachytené žiadne ďalšie stopy opevnenia Žilinského hradu, s výnimkou 

základov vyššie spomenutej obytnej veže
835

.  

 

Taktiež sa nedozvedáme veľa ani o príslušenstve hradu, s výnimkou neurčitých 

zmienok o meste Žilina, kysuckej dedine Vadičov a rajeckej dedine Konská
836

.  

 

Hrad Súľov. Hrad Súľov, pozostávajúci na zač. 15. stor. iba z vyššie spomenutého jadra 

horného hradu, bol v nasledujúcom období rozšírený severným smerom a vymedzený 

obvodovými múrmi tak dosahoval celkovú plochu 65 x 10 – 25 m. Novovybudovaný dolný 

hrad bol zastavaný hospodárskymi i obytnými budovami a ukončený múrom spájajúcim 

ďalšie dva vysoké skalné útvary. Na východnom z nich stála azda ďalšia strážna veža, na 

ktorej existenciu poukazuje do skaly vytesané okno. Nad vstupom do horného hradu bola 

taktiež v tom čase vybudovaná oválna bašta
837

. 

 

Hrad zrejme plnil čisto súkromnú rezidenčnú funkciu, keďže sa nestretávame 

s bližšími zmienkami o jeho prípadnom panstve
838

, uvádzaného v odbornej literatúre
839

 

a zamieňaného s okolitými majetkami rodiny Súľovských, sídliacich práve v tom čase (15. 

stor.) na hrade
840

. 
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Hrad a panstvo Ilava. Prvýkrát sa s hradom Ilava, situovanom na okraji riečnej terasy, 

stretávame až v 2. štvrtine 15. stor., kedy sa v roku 1439 spomína pod názvom Leua
841

. Od tej 

doby prechádza rukami viacerých majiteľov
842

. 

Podobu pôvodného stredovekého hradu dodnes nepoznáme, najmä v dôsledku 

mladším výrazným stavebným úpravám
843

. Na aspoň jej približnú podobu poukazuje len 

grafická dokumentácia zo 17. stor.
844

, ktorá znázorňuje  štvorkrídlovú stavbu s átriom, tromi 

nárožnými baštami a pomerne širokou priekopou. Tá obklopuje celý hradný areál a k jej 

prekonaniu slúžil zrejme padací most. Zrejme až z mladšieho obdobia pochádza priestranné, 

obvodovo zastavané predhradie, vybudované na južnej a západnej strane od jadra hradu
845

.  

 

Do sklonku stredoveku predstavovalo nekompaktné panstvo hradu Ilava najmenší 

celok spomedzi hradných panstiev na strednom Považí
846

. V polovici 15. stor. (1447) 

disponuje niekdajšími majetkami Trenčianskeho hradu, mestečkami Ilava a Beluša a dedinou 

Prejta. V 2. pol. 15. stor. sa rozrástlo o dediny Iliavka (1472) a Podvažie (1473)
847

.  

 

Hrad Bytča. Zrejme na ochranu brodu cez rieku Váh bol pravdepodobne na začiatku 15. 

stor. vybudovaný vodný hrad Bytča. Písomnosti nám ho však uvádzajú až v roku 1454 pod 

názvom Fortalicium Piche
848

.  

 Podobne ako v Ilave, ani tu podobu hradu nepoznáme, navyše je zrejmá skutočnosť, že 

bol stredoveký hrad zbúraný od základov novým majiteľom Františkom Thurzom v 2. pol. 16. 

stor. a následne postavený nový renesančný kaštieľ
849

. Podľa R. Marsinu však na základe 

celého znenia vyššie uvedenej zmienky
850

, prichádza do úvahy možnosť, že vnútorný alebo 
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vonkajší obvodový múr kaštieľa stojí na základoch pôvodnej obvodovej hradby vymedzujúcej 

nádvorie stredovekého hradu, uprostred ktorého azda stála zrejme obytná veža
851

.  

 Pôvodný stredoveký hrad slúžil pravdepodobne čisto na strážne účely, keďže sa 

nestretávame so žiadnymi prípadnými zmienkami o jeho panstve, resp. majetkoch
852

. Tie sa 

spájajú až s neskorším renesančným kaštieľom, vybudovaným na jeho mieste.  

 

 

 Stavebné členenie spomínaných hradov je v danom časovom úseku už nejednotné, 

keďže museli rýchlo reagovať na vývoj obliehacích prostriedkov, čo neraz viedlo k zásadným 

zmenám celej dispozície
853

. Od 2. pol. 15. stor. prúdili do Uhorska ranorenesančné vplyvy 

z talianskeho prostredia, čo sa prejavilo najvýraznejšie vo výstavbe kastelov
854

. Ich vplyv 

výrazne zapôsobil na novostavbu kaštieľa v Bytči
855

, pričom nie je vylúčený ani vplyv pri 

vzniku pôvodného vodného hradu zo začiatku 15. stor. a zrejme značne ovplyvnená bola aj 

výstavba hradu Ilava. 
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6.4 DROBNÉ OPEVNENIA 

 

 Na rozdiel od predošlého časového úseku, kedy na sledovanom území popri veľkom 

počte kamenných hradov vzniklo aj niekoľko menších opevnených feudálnych sídel, tzv. 

tvrdzí, sledujeme taktiež v tomto smere v 15. – 1. pol. 16. stor. značný pokles, kedy do tejto 

kategórie môžeme zaradiť azda iba dodnes zachovanú kúriu (tvrdzu) v obci Kotešová, 

vybudovanú na konci 15. stor., disponujúcu aspoň základnými fortifikačnými prvkami.  

 V podstatne väčšej miere sa však stretávame ako s novovybudovanými vojenskými 

objektmi, tak so staršími, opäť využívanými opevneniami. Ich funkcia sa takmer výhradne 

pripisuje pôsobeniu husitských a bratríckych vojsk na danom území, či už vo forme nimi 

vybudovaných fortifikácii
856

, alebo vo forme refugiálnych útočísk, využívajúcich najmä 

relikty spomínaných starších opevnení. Archeologické nálezy dokladajúce danú situáciu 

evidujeme z vyššie spomenutých lokalít Dolná Mariková – Široká
857

, Dolný Lieskov – 

Skala
858

, Hatné – Hrádok II
859

 a Púchov – Skala
860

, ako aj z lokality Hatné – Hrádok.  

 

Kotešová – intravilán. Neďaleko vyústenia potoka Rovnianka do rieky Váh bola 

pravdepodobne v poslednej tretine 15. stor. v intraviláne dediny Kostolná Kotešová 

vybudovaná tvrdza
861

. Jej vznik však môžeme podľa nášho názoru klásť s rezervou aj do 

včasnejšieho obdobia, keďže najneskôr od roku 1469 figuruje Kostolná, resp. Veľká Kotešová 

už ako príslušenstvo hradu Hričov
862

 a jej vybudovanie môžeme azda pripísať skôr jednej zo 

starších šľachtických rodín vlastniacich dedinu pred týmto dátumom.     

 Pôvodne gotická stavba z 15. stor. bola čiastočne prestavaná počas nasledujúceho 16. 

stor. a výrazný stavebný zásah budova zaznamenala v 2. pol. 19. stor., kedy bola jej západná 

                                                           
856

 KLEIN – RUTTKAY – MARSINA 1993, 152 
857

 pozri s.54 ; využitie polohy taktiež v 15. stor. dokladajú najmä nepublikované romboidné hroty do kuší 

a železné projektily palných zbraní (R. Majský – ústna informácia) 
858

 pozri s. 55; opätovné, zrejme iba krátkodobé osídlenie lokality dokladajú fragmenty keramiky, datované do 

15. stor. (R. Majský – ústna informácia) 
859

 pozri s. 49; využitie polohy v 15. stor. dokladajú nálezy keramického materiálu 
860

 pozri s. 53; MAJSKÝ 2003, 85; využitie pôvodne ešte pravekej fortifikácie dokladajú najmä veľké železné 

hroty do kuší, datované do 15. – 16. stor., ako aj nález štíhleho klinca s krídlovou hlavicou, datovaný do 14. – 

15. stor. 
861

 SÚPIS II, 110 
862

 FEKETE-NAGY 1941, 139 



133 
 

polovica zbúraná a postavená nanovo s rovnými stropmi, nahradzujúcimi pôvodné valené 

klenby s krížovými lunetami a vytiahnutými hrebienkami.  

 Obdĺžnikový pôdorys tejto dvojpodlažnej tvrdze, dopĺňa na východnej strane kruhová 

nárožná veža a vystupujúci prístavok štvorcového pôdorysu
863

, na ktorých sú dodnes 

badateľné viaceré kľúčové strieľne. Na objekte sú taktiež zachované pôvodné renesančné 

okná
864

. Obdobnú stavebnú dispozíciu nachádzame napr. na Hornom zámku v českom 

Benešove nad Ploučnicí
865

.  

 

Zemianske Podhradie - Bašta. Na zrejmú prítomnosť a pôsobenie bratríckych 

vojenských oddielov v južnej časti sledovaného územia poukazuje existencia menšieho 

opevnenia v polohe Bašta, situovanej v katastri obce Zemianske Podhradie, priamo nad 

komunikáciou spájajúcou Považie s územím Moravy v neďaleko ležiacom hraničnom 

priesmyku Šance – Květná. Opevnenie leží medzi rozľahlým hradiskom z doby bronzovej 

v lokalite Hradištia na juhozápade a vyššie uvedeným opevnením na lokalite Martáková 

skala
866

, nachádzajúcim sa severovýchodne od danej fortifikácie. Popri fragmentoch na kruhu 

vytáčanej keramiky na využitie polohy v 15. stor. poukazujú najmä nálezy železných 

predmetov, zastúpených dvoma nožmi s nahor zakrivenou špicou, viacerými hrubokovanými 

hrotmi šípov, veľkým kľúčom, či viacerými klincami
867

. 

 Opevnenie bolo vybudované na vrcholovej plošine neveľkej kužeľovitej vyvýšeniny, 

pomerne dobre ukrytej medzi okolitými, podstatne vyššími a najmä mohutnejšími kopcami. 

Jeho jadro tvorí neveľká plošina v tvare pretiahnutého oválu, o rozmeroch 22 x 5 m a dlhšou 

osou orientovanou v smere juhovýchod – severozápad
868

. Na prístupnejšej severnej 

a západnej strane bola jeho obrana posilnená vyhĺbením priekopy, z ktorej pochádzajúca 

zemina bola použitá ešte na nasypanie neveľkého valu, najlepšie zachovaného v západnom 

cípe plošiny. Na južnej strane sa do obrannej línie pridáva strmý neschodný zráz, kým na 

východnej strane akýkoľvek náznak po opevnení absentuje
869

. Tento jav azda poukazuje na 

miesto pôvodného vstupu, ale nemožno taktiež vylúčiť možný jednoduchý fakt neúplného 
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opevnenia plochy, príznačného pre nepokojné časy spojené práve s pôsobením bratríckych 

vojsk.  

Ivanovce - Skala. Neďaleko sútoku Ivanovského potoka s riečkou Chocholnica sa v katastri 

obce Ivanovce, priamo na okraji Považského podolia vypína výrazne vyvýšená skala 

s charakteristickým červenkastým sfarbením, s miestnym názvom Bašta. Poloha, známa 

najmä ako opevnené sídlo nositeľov maďarovskej kultúry
870

, bola na svojej severnej 

a východnej strane značne porušená ťažbou kameňa počas výstavby cesty a železnice v roku 

1946. Z tejto viacnásobne osídlenej lokality pochádzajú ešte doklady využitia polohy 

nositeľmi bošáckej kultúry, ako aj vo včasnom
871

 i neskorom stredoveku, na čo poukazuje 

taktiež miestny názov Bašta
872

.  

 Rozľahlé rovné temeno vyvýšeniny, o rozmeroch 115 x 55 m a dlhšou osou 

orientovanou  v smere sever – juh
873

, vymedzujú po celom obvode strmé skalné zrázy, 

doplnené na spomínanej severnej a východnej strane o temer kolmé steny kameňolomu 

a prečnievajúce nad údolím Váhu až o dvadsať metrov. Súčasný prístup na lokalitu vedie cez 

riečnu terasu, obopínajúcu polohu po celej západnej strane. Značné poškodenie lokality počas 

ťažby kameňa, ako aj intenzívne poľnohospodárske využívanie plochy temena vyvýšeniny 

malo za následok elimináciu akýchkoľvek stôp po pravekom či stredovekom opevnení
874

. Tie 

boli zaznamenateľné ešte v polovici 20. stor., v podobe dvojitej priekopy a deštrukcie 

kamenného valu, prináležiacich nositeľom maďarovskej kultúry
875

, ako aj v pozostatkoch 

akéhosi stredovekého opevnenia v západnej časti plochy
876

. 

  

Hatné – Hrádok. Oproti vyššie spomínanej lokalite Hatné – Hrádok II, sa na ľavej strane 

Marikovského potoka vypína druhá skalná vyvýšenina, na rozdiel od svojho suseda len sčasti 

narušená počas ťažby kameňa. Strategicky výhodnú a výraznú vyvýšeninu s miestnym 

názvom Skala, v literatúre spomínanú pod názvom Hrádok, či Väčší Hrádok
877

, osídlili 

a opevnili už nositelia bádenskej kultúry v neskorej dobe kamennej
878

. Pred samotným 
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využitím polohy v neskorom stredoveku
879

 je jej osídlenie na základe archeologických 

nálezov doložené taktiež v mladšej dobe bronzovej, staršej dobe železnej i vo včasnom 

stredoveku
880

.   

 Pomerne rovné a rozľahlé, zrejme umelo upravované temeno skalnej vyvýšeniny je 

z troch strán veľmi výhodne prírodne chránené
881

. Na najprístupnejšej severovýchodnej strane 

bola ešte zrejme v neskorej dobe kamennej jeho obrana zosilnená nasypaním dodnes dobre 

viditeľného valu. Pod jeho telesom, 25 m dlhým a miestami 1, 5 m vysokým, sa tiahne 

prístupová cesta. Aj napriek značnému odťaženiu západnej a južnej časti skalnej vyvýšeniny 

kameňolomom, dosahuje pôvodne opevnená plocha do súčasnosti rozmerov 48 x 35 – 50m. 

Plocha nenesie žiadne badateľné stopy po prípadnej murovanej architektúre
882

.     

 

Kostolec - Kavčia. Archeologické nálezy predpovedajú taktiež využitie polohy Kavčia, 

v katastri obce Kostolec, pravdepodobne bratríckymi vojenskými oddielmi v 2. pol. 15. stor. 

Táto strategická poloha sa nachádza na podlhovastom skalnatom vrchu Kavčia (kóta 600), 

priamo pod ktorou prechádza komunikácia, vedúca cez Manínsku a Kostoleckú tiesňavu, 

spájajúca dolinu Považia s oblasťou Súľova, situovanou v doline uprostred Súľovských 

vrchov a tým pádom aj ďalej s územím Rajca. Na evidentné vojenské využitie nám taktiež 

poukazuje názov náprotivného vrchu Vojanok (kóta 562) ako aj sedla Baštiská, ležiaceho 

medzi spomenutými vrchmi. Priame archeologické dôkazy z 2. pol. 15. stor. sú zastúpené 

popri viacerých železných klincoch a visiacich zámkov najmä amatérskymi hľadačmi kovov 

objavené a zatiaľ nepublikované nálezy masívnych romboických hrotov do kuší a železných 

projektilov do palných zbraní
883

, príznačných najmä pre husitské a bratrícke vojenské oddiely, 

ktoré pôsobili taktiež na sledovanom území. 

Vzhľadom na absenciu akejkoľvek výraznejšej stopy po opevnení na dlhom a pomerne 

úzkom skalnom hrebeni Kavčej, je zrejmé, že bola jeho plocha využitá iba ako strážne 

stanovisko, disponujúce veľmi dobrým kruhovým výhľadom, s prípadnou drevenou 

pozorovateľnou. Vzhľadom na miesto nálezov a konfiguráciu terénu je pravdepodobné, že 

úloha osídlenej a jednoducho opevnenej plochy pripadla skôr na sedlo Baštiská s pomerne 
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veľkou zarovnanou plochou, kde môžeme predpokladať existenciu azda jednoduchým 

zemným násypom ohradeného tábora.      

 

Gbeľany – Hradisko. Na severnom okraji sledovaného územia, na rozhraní Považia 

a Kysúc, bola v polohe Hradisko (kóta 651,9), ležiacej v katastri obce Gbeľany, v polovici 15. 

stor. zrejme bratríckymi vojskami vybudovaná dvojica drevozemných opevnení, situovaných 

vo vzájomnej bezprostrednej blízkosti.   

 Pri budovaní väčšieho z dvojice opevnení, bola využitá staršia fortifikácia, pripisovaná 

nositeľom púchovskej kultúry
884

. Využitie polohy v neskorom stredoveku dokladá veľký 

počet fragmentov keramiky a železných predmetov, ako sú klince štvorcového prierezu, malá 

objímka, kramlička, časť podkovy, zlomok plochého kovania, či pomerne veľký klin a najmä 

nález striebornej mince Mateja Korvína z roku 1464
885

.  

 Staršie, opätovne využité opevnenie bolo vybudované na výraznej vyvýšenine 

oválneho tvaru
886

, tvoriacej najvyšší bod pomerne rozsiahleho temena vrchu Hradisko. Jeho 

plocha, s rozmermi max. 61 x 33 m sa rozširuje a klesá v smere severozápad – juhovýchod od 

najvyššie situovaného cípu v čele prístupu. Poloha disponuje z troch strán prírodnými 

strmými a ťažko schodnými zrázmi a na najprístupnejšej severozápadnej strane obranu 

zosilňovala dodnes slabo zachytiteľná priekopa. Náznak pôvodnej prístupovej cesty do 

opevneného areálu sa tiahne po západnom svahu vyvýšeniny, smerom k jej južnému 

ukončeniu
887

.     

 

 Približne 70 m severným smerom od väčšieho opevnenia sa tesne pred strmým 

ukončením temena vrchu nachádza opevnenie menšie, vybudované súbežne so svojim 

susedom v polovici 15. stor., avšak v tomto prípade od základov bez predchádzajúceho 

staršieho využitia polohy
888

. Tento časový úsek je archeologicky zastúpený takmer 

identickým keramickým materiálom, pochádzajúcim z väčšieho opevnenia
889

. 
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 Pomerne jednoducho prístupná poloha fortifikácie bola riešená vyhĺbením dodnes 

dobre viditeľnej priekopy okolo celej, zrejme umelo navŕšenej plošiny
890

. Na juhovýchodnej 

strane je priekopa prerušená zrejme pôvodnou prístupovou cestou. Na východnej strane ju 

ešte zosilňuje nízky násyp a na severnej strane plynulo prechádza do prudkého zrázu. Takmer 

obdĺžnikovú plochu opevnenia, s rozmermi 21,5 x 10 m ešte zo západnej, južnej a východnej 

strany obopína sčasti zachovaný nízky násyp
891

.      

  

 Súčasné využívanie obidvoch polôh v 2. pol. 15. stor. svedčí azda o akejsi 

východiskovej základni bratríckych vojsk, podnikajúcich do okolia lúpežné výpravy
892

. Do 

úvahy prichádza aj možnosť že menšie opevnenie tvorilo akési predsunuté opevnenie väčšej 

fortifikácie, najmä vzhľadom na jeho výhodnú polohu na prístupovej ceste
893

. Ani jedno zo 

spomenutých opevnení nenesie žiadne stopy po prípadnej murovanej architektúre. 

 

Strečno - Bašta. V prípade polohy Bašta
894

, situovanej na severnom ukončení hrebeňa, 

súbežného s hrebeňom hradným, predpokladáme možné vybudovanie opevnenia husitskými 

vojskami, s rezervou súvisiaceho zrejme s neúspešným obliehaním hradu Strečno v r. 1431 

alebo 1433/1434
895

. Z daného časového úseku pochádza pomerne veľký počet fragmentov 

keramického materiálu
896

, mazanica, zuhoľnatené trámy, kosti, či drobná podkova. Najmä 

tenkostenná na kruhu vytáčaná, zväčša zdobená keramika, zastúpená aj nálezom celého hrnca 

datuje hornú hranicu funkčnej existencie opevnenia do 16. stor., kedy sa aj vzhľadom na 

mocnú vrstvu spáleniska predpokladá jeho náhly zánik
897

.   

 Vyvýšenú oválnu plošinu, s rozmermi 12,8 x 11,8 m, oddeľuje od zvyšnej časti 

hrebeňa 6m široká a 2 m hlboká priekopa
898

. Z ostatných troch strán lemuje pätu vyvýšeniny 

slabo badateľný zemný násyp, prechádzajúci na východnej a západnej strane do strmých 

neschodných zrázov a na strane severnej do taktiež strmého, lomom sčasti narušeného 

zakončenia skalného hrebeňa. Podobne ako pri menšom opevnení v Gbeľanoch, ani 
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opevnenie na Bašte nenesie žiadne stopy po staršom využití polohy, ako aj po prípadnej 

murovanej architektúre
899

.    

 Z uvedených prípadov vyplýva, že s výnimkou hradov Ilava a Bytča a s rezervou aj 

tvrdze v intraviláne obce Kotešová, absentuje v závere stredoveku akékoľvek posilnenie už 

pomerne bohatej pohraničnej línie novými, či už väčšími alebo drobnými fortifikáciami. Ako 

napr. v prípade lokalít Zemianske Podhradie – Bašta, Dolná Mariková – Široká, Kostolec – 

Kavčia, či Gbeľany – Hradisko súviseli fortifikácie zrejme ako akési východiskové body pre 

bratrícke oddiely, pôsobiace aj na sledovanom území, či v prípade lokality Strečno – Bašta 

dokonca s priamou aktivitou včasnejších husitov, pri predpokladanom obliehaní hradu 

Strečno. S ich vojenskou aktivitou spájame taktiež s rezervou staršie stredoveké opevnenia na 

lokalitách Horné Sŕnie – Ostrá Hora
900

 a Turie – Hrádek
901

, ktorých funkčný zánik sa na 

základe archeologických nálezov datuje práve do priebehu 15. stor. Pomerne často sa 

stretávame taktiež so zrejmým refugiálnym využitím starších opevnení.    
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7. ZANIKNUTÉ DEDINY 

  

Zánik sídlisk bol v stredoveku, ako aj počas iných období všeobecným javom, a to 

časovo aj priestorovo veľmi diferencovaným. Na samotný zánik taktiež spolupôsobili viaceré 

činitele, len vo výnimočných prípadoch bol dôvodom iba jeden.  

Medzi hlavné príčiny zanikania dedín v stredovekom Uhorsku patrili hospodársko-

spoločenské činitele
902

. Podobný názor panuje aj na susednej Morave, kde sa vo vrcholnom 

stredoveku ako hlavná príčina uvádza vývoj miest a celkové zmeny v štruktúre osídlenia a v 

neskorom stredoveku za to zodpovedajú predovšetkým zmeny v celkovej hospodárskej 

a sociálnej situácii, spôsobené najmä úbytkom obyvateľstva, hospodárskym podnikaním 

šľachty a reorganizáciou jej panstiev
903

. Vzhľadom na stav bádania v otázke zaniknutých 

stredovekých dedín na území stredného Považia sa podstatné informácie dozvedáme takmer 

spravidla prostredníctvom písomných prameňov, vychádzajúc najmä z podrobnej práce 

maďarského historika Antal-a Fekete-Nagy-a, zaoberajúca sa výhradne stredovekou 

Trenčianskou župou a skúmajúca jej mestá, dediny, hrady, ako aj šľachtické rody
904

. V danom 

regióne sa totiž dodnes archeologicky jasne nepotvrdila lokalizácia dediny doloženej 

v písomných prameňoch.     

Podľa Uličného výskumu v Šariši
905

 môžeme tento jav rozdeliť do troch hlavných 

skupín. V prvom prípade dochádza k zániku sídliska aj ako správnej jednotky, kedy v chotári 

danej obce nenasleduje vznik ďalšieho sídelného útvaru. V druhom prípade prichádza len 

k presťahovaniu sídliska na iné miesto, spravidla v pôvodnom katastri, kedy si ponecháva 

svoj správny štatút. Do tretej kategórie patria prípady, pri ktorých dochádza k spojeniu alebo 

zlúčeniu sídelnej jednotky s inou dedinou alebo mestom. 

 Dôležitým faktorom pri sledovaní zaniknutých dedín je aj prípadný pokles populácie, 

spôsobený najmä epidémiami, vojnami, či nepriaznivými prírodnými činiteľmi, intenzívne 

sťažujúcimi málo trvácne stavby na dedinských sídliskách . V opačnom prípade sa stretávame 

so zmenou polohy, spôsobenou sťahovaním, prípadne útekom z pôdy
906

. 

                                                           
902

 HABOVŠTIAK 1985, 242 
903

 NEKUDA 1961; MĚŘINSKÝ 1982, 133-134 
904

 FEKETE-NAGY 1941 
905

 ULIČNÝ 1981 
906

 HABOVŠTIAK 1985, 242 
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7.1 ZÁNIK SÍDLISKA AKO SPRÁVNEJ JEDNOTKY 

 

Do tejto skupiny zaraďujeme dediny, ktorých existenciu v období stredoveku máme 

síce zachytenú v písomných prameňoch, ich osud však ešte v stredoveku, prípadne novoveku 

končí. Pri ich lokalizovaní sa stretávame s rôznymi prípadmi, pohybujúcich sa od takmer 

úplnej presnosti udania polohy až po polohy bližšie neurčiteľné. Vo svetlejších prípadoch, 

výhradne však pri dedinách prežívajúcich do novoveku, nám pri bádaní značnú pomoc 

poskytuje súbor uhorských vojenských máp, vyhotovovaných od 2. pol. 18 stor. do 2. pol. 19. 

stor.
907

 Aj v prípade, že sa dediny nedožívajú novoveku, vieme ich aspoň približnú polohu 

určiť na základe katastrálnych názvov, prípadne aj s pomocou archeologických nálezov
908

. Vo 

veľkej miere sa však stretávame aj s dedinami, ktorých lokalizáciu nevieme určiť na základe 

písomných prameňov ani približne, prípadne je okruh zúžený na menšiu oblasť, prinajlepšom 

na kataster ešte jestvujúcej, resp. bližšie známej obce
909

.     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
907

 http://geo.enviroportal.sk/map-client/ ; 1. vojenské mapovanie bolo vyhotovené medzi rokmi 1764-1787, 2. 

vojenské mapovanie 1810-1869 a 3. vojenské mapovanie 1875-1884 
908

 mapa č. 1-3 
909

 FEKETE-NAGY 1941 

http://geo.enviroportal.sk/map-client/
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7.1.1 ZNÁME ALEBO BLIŽŠIE LOKALIZOVANÉ SÍDELNÉ JEDNOTKY 

 

 Najväčší počet úspešne alebo aspoň bližšie lokalizovaných zaniknutých dedín sa 

nachádza v bližšom okolí mesta Trenčín. Do jeho dnešného správneho územia patrí aj 

zaniknutá obec Bobrovníky
910

, ktorej názov môžeme s rezervou dávať do súvisu so 

služobníckym osadným názvom bebrovnici, ktorými sa označovali strážcovia vôd s výskytom 

bobrov alebo aj lovci bobrov
911

. Obec sa nachádzala v juhozápadnej časti dnešného mesta 

Trenčín, cca 1,5 km juhozápadne od obce Nozdrkovce, v súčasnosti jednej z priľahlých častí 

mesta. Do súčasnosti sa zachovalo miestne pomenovanie Bobrovník/Bobrovníky a poslednou 

pamiatkou na niekdajšiu pomerne početne zaľudnenú obec je dvojica trvale neobývaných 

domov a ruina ďalšieho. Na základe orientácie dvojice fragmentov ciest vieme presnejšie 

určiť, že zachovaná časť tvorí približný stred niekdajšej obce, vyobrazenej na mape z 2. pol. 

18. stor
912

. Na mape je severne od zachovanej časti jasne rozpoznateľný pôdorys zaniknutého 

majera, ktorého základy sú podľa informácií jednej z posledných žijúcich obyvateľov obce 

dodnes vyorávané. Citeľný pokles obyvateľstva nastal v 19. stor.
913

 a o jeho takmer úplný 

zánik sa zaslúžilo ostreľovanie nemeckých vojsk počas 2. svetovej vojny. V stredoveku 

patrila viacerým zemianskym rodinám
914

.  

 

 Na druhej strane rieky Váh nám existenciu zaniknutej dediny Zahunye
915

 približuje 

miestny názov Zoheinanus, vyobrazený na mape z 2. pol. 18. stor. severozápadne od dediny 

Zlatovce
916

, dnešnej mestskej časti Trenčína. Pri juhozápadnom úpätí vrchu Nad vinohradmi 

(kóta 304) sú na pravom brehu nepomenovaného potoka vyobrazené dva domy, tesne pred 

jeho vyústením do údolia Váhu. V jedinej zmienke z 1. pol. 15. stor. sa uvádza ako 

príslušenstvo hradu Trenčín a jeho poloha sa spája práve s dedinou Zlatovce, aj keď sa 

predpokladá medzi ňou a dedinou Mníchova Lehota
917

. 

                                                           
910

 tamže, 99; VSOS III, 180, 184; prvá písomná zmienka o obci Bobrovníky pochádza z roku 1358 (Hodaz) 
911

 KRAJČOVIČ 1965, 210;KUČERA 1974, 369, 373; KRAJČOVIČ 2005, 187 
912

 obr. 57 
913

 ŠIŠMIŠ 1993, 237 
914

 FEKETE-NAGY 1941, 100 
915

 FEKETE-NAGY 1941, 209; jediná písomná zmienka o obci Zahunye pochádza z roku 1439 (Poss. seu villa 

Zahunye) 
916

 obr. 58 
917

 tamže 
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 Práve na základe tejto uvedenej polohy a až príliš nápadne podobnému názvu 

Záhumnie prichádza do úvahy taktiež stredoveké sídlisko, sčasti preskúmané v roku 2002 pri 

stavbe obchodného domu  Tesco
918

. Lokalita sa nachádza v katastri trenčianskej mestskej 

časti Biskupice, v severovýchodnom susedstve ďalšej mestskej časti Belá, situovaná približne 

v strede na spomínanej priamke Zlatovce – Mníchova Lehota. Na základe analýzy materiálu 

je evidentné, že k zániku sídliska došlo už v priebehu 13. stor.
919

. Nemôžeme však vylúčiť 

prípadnú zmenu polohy alebo aj zachovanie časti dediny, nepreskúmanej plošne v plnom 

rozsahu, či jej zlúčenie s neďalekou dedinou Belá a zachovanie len prostredníctvom 

chotárneho názvu.  

 

 V katastri ďalšej pričlenenej obce k mestu Trenčín, Opatovej nad Váhom, môžeme na 

základe ústnej tradície a zachovanému fragmentu murovanej architektúry predpokladať 

zaniknutú obec Hrachové
920

. Lokalita sa nachádza v lesoch Opatovskej doliny cca 4 km 

juhovýchodne od stredu obce
921

, neďaleko prítoku nepomenovaného pravobrežného potôčika 

do Opatovského potoka
922

. Podľa ústnej tradície sa jedná o dedinu Stará Opatová a tvorí už po 

dlhé generácie akési tradičné vychádzkové miesto obyvateľov Opatovej nad Váhom. Písomné 

pramene takéto tvrdenie nevylučujú, keďže obec Hrachové je doložená v rokoch 1324-

1358
923

, kým obec Opatová až v roku 1424
924

.  V takomto prípade by sa jednalo o prípadné 

presídlenie obyvateľov z vyššie, v horách situovanej obce do príhodnejšej polohy v údolí 

Váhu. Na pravdepodobnejšie stotožnenie s dedinou Hrachové nám poukazuje aj rovnomenný 

názov chotára obce Petrovej Lehoty, nachádzajúci sa neďaleko archeologickej lokality.   

 V literatúre sa lokalita vyskytuje pod oboma názvami, avšak len v stručnom spojení 

s murovanou architektúrou
925

. Podľa T. Nešporovej sa tu nachádzala stredoveká dedina 

s románskym jednoloďovým kostolom, datovaná do 12.-13. stor.
926

. Stavba má rozmery 

17,5m x 9m s dlhšou osou orientovanou JZ  - SV. Obojstranne lícované múry z lomového 

kameňa spájaného vápennou maltou, takmer úplne ukryté v zásypoch sutiny dosahujú hrúbku 

                                                           
918

 CHEBEN 2003, 65; pozri s. 24 
919

 tamže 66 
920

 FEKETE-NAGY 1941, 127; prvá písomná zmienka o obci Hrachové pochádza z roku 1324 (Poss. Hraho) 
921

 obr. 59 
922

 ČERNÝ 1082, 253; na existenciu prípadných plužín súvisiacich s dedinským osídlením môže poukazovať aj 

dvojica lúčnych enkláv, situovaných v užšom okolí danej lokality 
923

 tamže 
924

 tamže, 95-96 
925

 BIALEKOVÁ 1989, 400 
926

 tamže, 401 
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1 m a výšku cca 1,5 m. Existenciu sakrálnej stavby však popiera 1 m hrubá neprerušená 

murovaná priečka, rozdeľujúca stavbu na väčšiu juhozápadnú a menšiu severovýchodnú časť, 

uvádzanú ako pravouhlá apsida. Nedochádza ani k zúženiu apsidovej časti, príznačnému 

pri románskych kostoloch
927

 iba k stenčeniu múrov na cca 70 cm. Taktiež celá južná strana, 

spravidla slúžiaca ako vstupná časť sa nachádza nad veľmi ťažko schodným strmým skalným 

zrázom. Vzhľadom na konfiguráciu sutiny sa dá vstup predpokladať na severnej, resp. 

severozápadnej strane. Zo severnej a západnej strany obklopuje stavbu neveľká rovná terasa 

ústiaca v strmé zrázy. Vstup do areálu je pozdĺž severného nárožia stavby, ktorý nižšie 

obklopuje fragment násypu, zrejme menšieho valu. Na základe uvedených poznatkov sa môže 

podľa autora jednať aj o akési menšie šľachtické sídlo, tzv. tvrdzu
928

, toľko rozšírenú na 

území neďalekej Českej Republiky
929

. Presnejšie závery by však priniesol až systematický 

archeologický výskum. 

Datovanie možnej zaniknutej dediny do 12.-13. stor. taktiež nepodporujú písomné 

zdroje, uvádzajúce ju iba v krátkom časovom úseku v 14. stor. Obec bola majetkom rodu 

Šimoň, avšak robil si na ňu nárok aj skalský opát. Tu sa stretávame aj s rozdielnou zmienkou 

o situovaní Hrachového medzi obce Dobrá a Suché potoky. Dedina údajne rýchlo spustla 

a pohltil ju kataster Dobrej
930

, do ktorého lokalita ešte v pol. 20. stor. aj naozaj patrila.     

 

 V susednej Dobrianskej doline sa nachádza lokalita Suché potoky, vzdialená od obce 

Dobrá
931

 cca 2,5 km juhovýchodne. Na existenciu stredovekej dediny, doloženej v 14.-16. 

stor.
932

 nám poukazujú najmä chotárne názvy „Suché potoky“ a „Nad Suchými potokmi“ na 

a nad sútokom dvoch ramien Dobrianskeho potoka. Dedina susedila s obcou Dobrá a spolu 

s ňou a dedinou Hrachové patrila zemianskej rodine Šimoň
933

. 

 Na jestvovanie stredovekej obce v tejto lokalite poukazuje aj zrejmá prítomnosť 

stredovekých rolí
934

, dnes situovaných v hlbokom lese
935

. Role sa tiahnu v najmenej piatich 

lánoch kolmo od severného ramena potoka pozdĺžne s už úplným Dobrianskym potokom. 

                                                           
927

 HABOVŠTIAK 1985, 162 
928

 pozri s. 99 
929

 SVOBODA 2005 
930

 pozri pozn. 920 
931

 dnes Trenčianska Teplá – časť Dobrá 
932

 FEKETE-NAGY 1941, 191-192; prvá písomná zmienka o obci Suché potoky pochádza z roku 1321 (Poss. 

Swhapathok) 
933

 tamže 192, 356; spolu s týmito tromi dedinami im patrila taktiež obec Vaska (dnes súčasť Slávnice)  
934

 ČERNÝ 1975a, 91-93; ČERNÝ 1975b, 99;  
935

 obr. 60 
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Lány sa tiahnu so šírkou 10-15 m v dĺžke až viac ako 100 m. Výrazné rozdiely v jednotlivých 

úrovniach sú spôsobené pomerne strmým južným svahom Ostrého vrchu (kóta 468). 

V priestore medzi rolami a severným ramenom potoka na osídlenie takisto poukazuje 

povrchový výskyt drobných fragmentov stredovekej keramiky. 

 

 Na druhej strane Váhu, cca 8 km juhozápadne od Trenčína nám písomné pramene 

udávajú približnú polohu zaniknutej zemianskej dediny Nežetice 
936

, lokalizovanej medzi 

dediny Adamovce
937

 a Velčice 
938

. V katastri tejto zemianskej dediny, doloženej od druhej 

pol. 14. stor. až do sklonku stredoveku vznikla dedina Adamovce
939

 a jej polohu môžeme 

situovať pravdepodobne do okolia v súčasnosti nepoužívaného cintorína nachádzajúceho sa 

severne od štátnej cesty spájajúcej obce Chocholná – Velčice a Adamovské Kochanovce. 

Necelý kilometer juhozápadne od tohto miesta sa nachádza ďalší zemiansky cintorín, 

dokladajúci niekdajšiu samostatnú obec Trebin
940

, pričlenenú v novoveku k Adamovským 

Kochanovciam. 

 

 V susedstve hradu Súča, nachádzajúceho sa 8 km severne od mesta Trenčín, nám 

jediná písomná zmienka z 1. pol. 15. stor. dokladá podhradskú dedinu Váralya
941

, s voľným 

prekladom Súčanské Podhradie.  Spolu s Dolnou a Hornou Súčou, Horným Sŕním, 

Kolačínom, Hrabovkou a Nemšovou patrila v roku 1439 k majetku hradu Súča.
942

 Jej 

lokalizáciu môžeme predpokladať v najtesnejšej blízkosti samotného hradu, vzhľadom na 

konfiguráciu terénu zrejme na niektorý miernejší úsek východného svahu priamo pod 

hradným bralom. Jej prípadnú polohu na rovnom zasekanom skalnom úseku hrebeňa Krasínu, 

priamo pred hradným návrším dokladajú nálezy sídliskovej keramiky z 12. – 14. stor.
943

  

 

                                                           
936

 FEKETE-NAGY 1941, 162; prvá písomná zmienka o obci Nežetice pochádza z roku 1388 (Poss. Nesete) 
937

 dnes Adamovské Kochanovce – časť Adamovce 
938

 dnes Chocholná - Velčice – časť Velčice 
939

 VSOS I, 107 
940

 pozri s. 153 
941

 FEKETE-NAGY 1941, 202; jediná písomná zmienka o obci Súčanské Podhradie pochádza z roku 1439 

(Poss. seu villa Waralya) 
942

 tamže, 79 
943

 NEŠPOROVÁ 1989, 386 
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 Najstaršou zaniknutou dedinou patriacou do tejto skupiny je dedina Zabreg, doložená 

taktiež jediným písomným údajom už tesne po pol. 13. stor.
944

. Z listiny sa dozvedáme akurát 

to, že bola súčasťou trenčianskeho panstva a nachádzala sa v miestach niekde medzi Dulovom 

a Tuchyňou, ležiacich cca 5 km severne od mesta Ilava. Najpravdepodobnejším miestom 

existencie dediny je v tom prípade priestor, kde štátna cesta z Pruského do Púchova pretína 

spolu so železničnou traťou Tovársky potok, ústiaci do údolia Váhu v obci Tuchyňa.  

 

 Písomné pramene uvádzajú viacero zaniknutých dedín v dnes ľudoprázdnom okolí 

obce Mojtín. Popri dedinách Miszaro/Omsár
945

, Radotina
946

, Stremareka
947

, Sebedražie
948

 

ponúka potencionálne presnejšiu lokalizáciu iba obec Závratie
949

, pričom do úvahy 

prichádzajú dve možné polohy. V prvom, pravdepodobnejšom prípade nám môže napomôcť 

prírodný útvar zvaný Belušské vráta, ktorými si cez horu vymyl cestu Slatinský potok, keďže 

takýto útvar dostal svoje pomenovanie nepochybne už dávno pred novovekom. Po prechode 

cez Belušské vráta smerom na Mojtín sa ponúkajú viaceré vhodné polohy pre založenie 

dediny, najmä na sútokoch jednotlivých potokov a potôčikov.  

V druhom prípade nám napomáha chotárny názov Prievrat na severozápadnom úpätí 

vrchu Stupičie severovýchodne od Veľkého Košeckého Podhradia a najmä názov Za 

Pre(d)vratom na mape z 2. pol. 18. stor. na druhej strane tohto vrchu
950

. Pravdivosť tohto 

tvrdenia evokuje aj zmienka z roku 1473 o dedine Predwratha, figurujúca medzi 

príslušenstvom hradu Košeca
951

. Pozostatkom existencie stredovekej dediny môže byť 

v tomto prípade azda roztratené osídlenie známe pod názvom Mráznica v tej samej polohe
952

.  

Obec sa spomína v 2. pol. 15. stor. taktiež ako príslušenstvo hradu Košeca
953

.   

 

                                                           
944

 FEKETE-NAGY 1941, 209; VSOS III, 202; jediná písomná zmienka o obci Zabreg pochádza z roku 1259 

(Terra castrensium ad Zabreg) 
945

 FEKETE-NAGY 1941, 155, 166; zrejme ide o jednu a tú istú dedinu, prvá písomná zmienka o obci Miszaro 

pochádza z roku 1397 (Poss. Zarow), prvá písomná zmienka o obci Omsár pochádza z roku 1473 (Poss. Omsar) 
946

 FEKETE-NAGY 1941, 178; VSOS II, 267; prvá písomná zmienka o obci Radotina pochádza z roku 1272 

(Via ad Radotina) 
947

 FEKETE-NAGY 1941,183; prvá písomná zmienka o obci Stremareka pochádza z roku 1397 (Poss. 

Stremareka) 
948

 FEKETE-NAGY 1941, 183; prvá písomná zmienka o obci Sebedražie pochádza z roku 1462 (Poss. 

Zebedrwse) 
949

 FEKETE-NAGY 1941, 213; prvá písomná zmienka o obci Závratie pochádza z roku 1462 (Poss. Zawrathye) 
950

 obr. 61 
951

 pozri s. 123  
952

 obr. 62 
953

 tamže 



146 
 

 V neďalekej Strednianskej doline, nám zaniknutú stredovekú dedinu Stredná
954

 

dodnes pripomína dvojica osád – Dolná a Horná Stredná. Obe ležia na Strednianskom potoku, 

12 a 14 km juhovýchodne od mesta Ilava. V písomnostiach je doložená len v 2. pol. 15. stor. 

ako príslušenstvo hradu Košeca, hraničiace s Košeckým Rovným
955

. Práve medzi Košeckým 

Rovným a osadou Dolná Stredná je dodnes badateľný pomerne dlhý úsek veľmi dobre 

rozpoznateľného újazdu
956

, spájajúceho pravdepodobne tieto dva sídelné celky. Vzhľadom na 

túto skutočnosť spolu s vhodnejšou geografickou polohou je pravdepodobnejšie, že 

stredoveká dedina Stredná ležala v mieste dnešnej osady Dolná Stredná, resp. v jej priľahlom 

okolí. 

  

Potencionálnu zhodu so zaniknutou obcou Wylchye
957

, neskôr pravdepodobne 

premenovanou na Paplehota
958

 môžeme predpokladať so sídliskom v lokalite  

Nozdrovice – Tehelňa
959

 situovanej severne od intravilánu tejto miestnej časti obce Košeca, 

ležiacej priamo pod úpätím kopca Hradište.  V 2. pol. 15. stor. sa totiž prostredníctvom jednej 

zmienky dozvedáme o spornej existencii hradu Wylchnov
960

. Ten sa dáva do súvisu práve 

s neskôr zmienenou zaniknutou dedinou Paplehota, ktorá sa už ako stratený statok vymenúva 

medzi susedné Tunežice a dediny Dolný a Horný Lieskov, čím by s rezervou do úvahy 

pripadala aj možná zhoda hradu práve s tunajším opevnením na Hradišti
961

. 

 

V katastri obce Visolaje, cca 4 km severovýchodne od obce Beluša sa nachádza osada 

Markov Laz. Ten svojim názvom ponúka možnosť, že jeho pôvod pochádza zo stredovekej 

dediny Markušova Lehota
962

, doloženej v 2.pol. 15. stor. až do sklonku stredoveku ako 

príslušenstvo hradu Košeca
963

.  

                                                           
954

 FEKETE-NAGY 1941, 190; prvá písomná zmienka o obci Stredná pochádza z roku 1462 (Poss. Ztredna) 
955

 tamže; VSOS II, 60 
956

 obr. 74 
957

 FEKETE-NAGY 1941, 206; prvá písomná zmienka o obci Wylchye pochádza z roku 1462 (Poss. Wilchye, 

Wylchye),  
958

 FEKETE-NAGY 1941, 166; prvá písomná zmienka o obci Paplehota pochádza z roku 1496 (Paplehotha aliter 

Welchna) 
959

 BIALEKOVÁ 1992, 80; z úpätia Hradišťa sú doložené fragmenty keramiky z 9. a 11. – 13. stor.; pozri s. 36 
960

 FEKETE-NAGY 1941, 83; zmienka o hrade Wylchnow pochádza z roku 1462 (Castellum  Wylchnow) 
961

 pozri s. 47 
962

 FEKETE-NAGY 1941, 151; prvá písomná zmienka o obci Markušova Lehota pochádza z roku 1467 (Poss. 

Markusowelehoth) 
963

 tamže, 152; VSOS II, 431 
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 V tom istom katastri, na križovatke považskej a tzv. pružinskej cesty sa na mierne 

vyvýšenom hrebeni nachádza archeologickým výskumom zachytená viacnásobne osídlená 

lokalita Zákľuky
964

. Po lužickej a púchovskej kultúre je tu doložená aj zrejmá osada z 11. – 

13. stor.
965

, o ktorej predpokladáme, že by sa mohlo jednať o zaniknutú zemiansku dedinu 

Keňuk
966

, na základe písomností lokalizovanú práve do okolia Visolajov a Sverepca
967

 

 

 So stredovekou dedinou Ugrice
968

 sa v literatúre spája lokalita Na medzi
969

 v katastri 

obce Jasenica, v mieste prechodu pravobežnej považskej hradskej cesty horami do obce 

Udiča. Medzi vrchmi Hradište a Vrádište tu bolo zachytené sídlisko, keramikou datované do 

13. stor.
970

. Nemôžeme však vylúčiť ani prípadnú zhodu s dnešnou miestnou časťou obce 

Udiča – Uhry, ležiacej na druhej strane sedla Klapy. 

  

 Taktiež v severnej časti sledovaného územia stredného Považia sa stretávame so 

zaniknutými stredovekými dedinami, ktorých zmienky nás vedia nasmerovať na určenie 

aspoň bližšej približnej polohy. Všetky tri sa nachádzajú v dlhých dolinách pohoria Javorníky, 

tiahnucich sa až po slovensko-českú štátnu hranicu. Prvá zaniknutá dedina sa nachádza 

v doline štiavnického potoka, približne 6 km západne od mesta Bytča a nesie meno 

Krebrenova Lehota
971

.  Podľa zmienok z 2. a 3. štvrtiny 15. stor. patrila k príslušenstvu 

bystrického panstva a mala sa nachádzať v hustom lese medzi dedinami Hvozdnica 

a Štiavnik
972

. Aj napriek absencii výskytu daného mena v katastrálnych názvoch môžeme jej 

polohu predpokladať na území dnešnej časti obce Štiavnik – Višňové, resp. v jej priľahlom 

okolí. 

 

                                                           
964

 KUJOVSKÝ – VLKOLÍNSKA 2000, 115; pozri s. 32 
965

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 60; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 96 
966

 FEKETE-NAGY 1941, 132; VSOS III, 270; prvá písomná zmienka o obci Keňuk pochádza z roku 1396 

(Poss. Kenyuk) 
967

 tamže 
968

 FEKETE-NAGY 1941, 200;jedin á písomná zmienka o obci Ugric pochádza z roku 1500 (Poss. Vgritz), kde 

sa poloha tejto zemianskej dediny situuje medzi bystrickým panstvom a dedinou Súľov  
969

 BIALEKOVÁ 1992, 80 
970

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 67; MORAVČÍK 1980a, 16 
971

 FEKETE-NAGY 1941, 141; VSOS III, 138; prvá písomná zmienka o obci Krebrenova Lehota pochádza 

z roku 1339 (Poss. Krebranowalotha), v ktorej sa spomína zmena zákupného richtára Petra Fodora 
972

 tamže, 142 
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 Ďalšia spomínaná zaniknutá dedina nesie názov Kriváč
973

 a ležala cca 6 km 

severozápadne od mesta Bytča, v doline potoka Rovnianka. Poloha tejto zemianskej dediny 

doloženej v 15. a na zač. 16. stor. sa uvádza v priestore medzi dedinami Kotešová a Veľké 

Rovné
974

. K jej aspoň približnej lokalizácii nám napomáha miestny názov Podkrivacs na 

vojenskej mape z 2. pol. 18. stor.
975

, z ktorého sa dodnes zachoval chotárny názov Podkriváč, 

patriaci územiu okolo horárne vedľa cesty medzi uvedenými dedinami. Na základe uvedených 

poznatkov môžeme zrejme lokalizovať stredovekú dedinu do tohto priestoru, pričom sa jej 

názov zmenil na súčasný Podkriváč, vyplývajúc zo svojej polohy pod západným úpätím vrchu 

nesúcim meno Kriváč. 

 V susedstve dediny Veľké Rovné sa spolu s dedinou Podkriváč uvádza v 15. stor. aj 

zaniknutá dedina Rimanovice
976

, ktorej ani približnú polohu však nevieme určiť kvôli 

nedostatku informácií. 

 

 Z vedľajšej, západne ležiacej doliny potoka Dlhopoľka máme zmienku o zaniknutej 

dedine Lacková, hraničiacej v 1. pol. 14. stor. s dedinou Dlhé Pole
977

.  Z dôvodu  absencie 

bližších zmienok o polohe i prípadných chotárnych názvov, nám jej poloha zostáva neznáma. 

Jedinou pamiatkou na niekdajšiu dedinu je tak azda pomerne častý výskyt priezviska Lacko 

v obci Dlhé Pole.  

 

 V žilinskej kotline sa stretávame iba s jedným známym prípadom zaniknutej dediny 

Potochan, ktorej zánik nastal ešte v 1. pol. 14. stor. Spomína sa v spojení s dedinami Varín 

a Krasňany, ktoré po ich zničení mali nanovo okrem svojich starých hraníc vystavať taktiež 

na jej území
978

, čo nám aspoň približne prezrádza jej polohu. 

                                                           
973

 FEKETE-NAGY 1941, 142; VSOS III, 249; prvá písomná zmienka o obci Kriváč pochádza z roku 1437 

(Poss. Krywacz); dedina sa v písomnostiach vyskytuje aj v 14. stor., v tomto prípade sa však jedná len o falošné 

diplomy 
974

 tamže 
975

 obr. 63 
976

 FEKETE-NAGY 1941, 180; VSOS III, 249; prvá písomná zmienka o obci Rimanovice pochádza z roku 1408 

(Poss. Rymanowicz) 
977

 FEKETE-NAGY 1941, 144; jediná písomná zmienka o obci Lacková pochádza z roku 1320 (Villa 

Ladzkonis); VSOS I, 322 
978

 BEŇKO 1985, 22 



149 
 

 Do neskoršieho katastra obce Varín sa rozplynul aj pôvodný chotár zaniknutej obce 

Rozbehy, spomínanej na začiatku 16. stor. medzi príslušenstvom hradu Budatín
979

. Jej polohu 

nám takmer presne určuje rovnomenný názov časti chotára obce Varín, situovaný južne od 

intravilánu
980

.    

 

 Možnú existenciu zaniknutej stredovekej dediny môžeme dávať s veľkou rezervou do 

súvisu aj s archeologickou lokalitou „zemník Trbotské“, ležiacou v severnej časti katastra 

obce Beckov. Z dnes už vyťaženej vyvýšeniny pochádzajú fragmenty keramiky, datované do 

rozpätia 13. – 16. stor.
981

. Na túto možnosť poukazuje zmienka o dedine Terbok
982

, 

figurujúcej v roku 1477 medzi príslušenstvom hradu Beckov, a to niekde v širokom priestore 

medzi dedinami Kšinná a Melčice
983

. A. Fekete-Nagy ju stotožňuje s obcou Trebichava, 

susediacou síce s obcou Kšinná, jej teoretický názov „Terbok“ sa však nápadne odlišuje od 

skorších aj neskorších zmienok, približujúcich sa väčšmi podobe dnešného názvu
984

. Spájanie 

so spomínanou archeologickou lokalitou nevylučuje ani dané vymenovávanie majetkov hradu 

Beckov, keďže sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obce Melčice, i keď na opačnej strane 

Váhu. V prípade pravdivosti tohto tvrdenia môžeme v danom priestore predpokladať azda aj 

brod cez rieku Váh. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
979

 FEKETE-NAGY 1941, 180-181, jediná písomná zmienka o obci Rozbehy pochádza z roku 1510 (Poss. 

Rozbehow) 
980

 BEŇKO 1985, 26 
981

 STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1985b, 223 
982

 LUKAČKA 2006, 32 
983

 FEKETE-NAGY 1941, 66; dedina Terbok sa však neuvádza medzi bývalými majetkami hradu Uhrovec, 

pripadnutými v roku 1439 hradu Beckov  
984

 FEKETE-NAGY 1941, 196 
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7.1.2 BLIŽŠIE NELOKALIZOVATEĽNÉ SÍDELNÉ JEDNOTKY 

 

 Popri zaniknutých dedinách, pri ktorých sa nám podarilo určiť aspoň ich približnú 

polohu sa na sledovanom území vyskytuje taktiež pomerne veľké množstvo bližšie 

nelokalizovateľných sídelných celkov. Aj vďaka početnosti zaznamenaných písomností zo 

včasnejšieho 12. a 13. stor. sa väčšia časť dedín patriacich do tejto skupiny vyskytuje v južnej 

časti stredného Považia, v Trenčianskej a Ilavskej kotline. 

 V spojitosti s hradom Beckov, resp. na južnom okraji sledovaného územia 

zachytávame údaje o zaniknutých dedinách Malá Ves
985

, Krásna Lúka
986

, Skribazovice
987

 

a Wetislou
988

.  

 V priestore ležiacom juhovýchodne od Trenčína, kadiaľ prechádzala diaľková cesta 

cez Jastrabské sedlo ďalej na Nitriansko, máme zmienky o dedinách Chrisesice
989

 a 

Višňové
990

. Do južnej časti trenčianskeho regiónu môžeme veľmi opatrne zaradiť aj dvojicu 

dedín Bazeta
991

 a Jordán
992

 s veľmi skromnými indikáciami. 

 Severne od Trenčína, v Ilavskej kotline sa stretávame s dedinami Garna
993

, Gezte
994

, 

Lehôtka I
995

 Milóc
996

, Nades
997

, Packovec
998

 a Žakovce
999

 v jej južnej časti a dedinou 

                                                           
985

 FEKETE-NAGY 1941, 132; jediná písomná zmienka o obci Malá Ves pochádza z roku 1462 (Villa utraque 

Kisfalw), kde sa uvádzajú 2 statky ako príslušenstvo hradu Beckov 
986

 FEKETE-NAGY 1941, 140-141; prvá písomná zmienka o obci Krásna Lúka pochádza z roku 1357 (Villa 

Kraznaluch) ako majetok rodu Csaltic v južnej časti župy 
987

 FEKETE-NAGY 1941, 182-183; jediná písomná zmienka o obci Skribazovice pochádza z roku 1502 (Pred. 

parva Skribazovicz), kde vystupuje ako zemianska dedina, ležiaca južne od mesta Trenčín pri Váhu 
988

 FEKETE-NAGY 1941, 205; prvá písomná zmienka o obci Wetislou pochádza z roku 1243 (Villa Wetislou), 

kde sa uvádza ako sídlo vznešených trenčianskych jobagiónov, patriaceho zrejme do beckovského panstva 
989

 FEKETE-NAGY 1941, 106; jediná písomná zmienka o obci Chrisesice pochádza z roku 1439 (Poss. seu villa 

Chrischicze) a jej poloha sa predpokladá v okolí Soblahova alebo Bobota (Bobot leží mimo sledovaného územia) 
990

 FEKETE-NAGY 1941, 206; prvá písomná zmienka o obci Višňové pochádza z roku 1269 (Terra Wisnio), zo 

zmienok sa dozvedáme, že jej kataster hraničil s dedinami Turná (Trenč. Turná), Mitice (Trenč. Mitice) 

a Trenčianskym biskupstvom, z čoho je jej poloha uvádzaná do okolia Soblahova. Pri vytyčovaní hraníc sa 

uvádza taktiež sporný hrad Pepard (tamže, 76) 
991

 FEKETE-NAGY 1941, 96; jediná písomná zmienka o obci Bazeta pochádza z roku 1208 (Terra Bazeta), 

odkiaľ sa dozvedáme len spoločnú hranicu s Trenčianskym biskupstvom 
992

 FEKETE-NAGY 1941, 130; jediná písomná zmienka o obci Jordán pochádza z roku 1356 (Poss. Jordan), kde 

figuruje ako už zaniknutá zemianska dedina v susedstve Zamrovských majetkov 
993

 FEKETE-NAGY 1941, 118; jediná písomná zmienka o obci Garna pochádza z roku 1271 (Terra Guarna), kde 

sa píše o zemianskej dedine ležiacej zrejme v okolí Dubnice (Dubnica nad Váhom) 
994

 FEKETE-NAGY 1941, 119; jediná písomná zmienka o obci Gezte pochádza z roku 1238 (Terra Gezte), kde 

vystupuje ako súčasť trenčianskeho panstva a predpokladá sa niekde v okolí Skalky (Skalka nad Váhom) 
995

 FEKETE-NAGY 1941, 146; prvá písomná zmienka o obci Lehôtka I pochádza z roku 1426 (Poss.Lehothka) 

a ako zemianska dedina vystupuje až do sklonku stredoveku v spojení s Lieskovcom a Ruskovcami (Ruskovce 

ležia mimo skúmanej oblasti) 
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Endred
1000

 v časti severnej. V bližšom okolí Trenčianskych Teplíc ležali dediny Lačnov
1001

 

a Suchá
1002

.  

 V okolí Považskej Bystrice máme zmienky o zaniknutých dedinách Bood
1003

, 

Hrbotín
1004

a Lehôtka II
1005

. V severne ležiacich častiach župy sa počet známych zaniknutých 

dedín prudko znižuje, keď v okolí mesta Bytča sú známe len dediny Roháč
1006

 a Teplá
1007

 

a v okolí Žiliny taktiež len dediny Lúčka
1008

 a Trebotzotnice
1009

.  

 Medzi spomenutými dedinami sa vyskytujú aj také, ktorých polohu nevieme bližšie 

určiť a zmienky o nich sa obmedzujú len na veľmi strohé, v tomto hľadaní nedostačujúce 

údaje. Patria sem dediny Bulk
1010

, Detk
1011

, Kisfalu
1012

, Lezko
1013

 a Svitava
1014

.  

                                                                                                                                                                                     
996

 FEKETE-NAGY 1941, 154; VSOS III, 16; prvá písomná zmienka o obci Milóc pochádza z roku 1229 (Villa 

Myleuch), kde sa jej poloha uvádza medzi Bohunicami a moravskou hranicou, avšak v listine z roku 1461 ako 

zaniknutá medzi Pominovcom a Slávnicou 
997

 FEKETE-NAGY 1941, 159; jediná písomná zmienka o obci Nades pochádza z roku 1355 (Villa Nades), 

odkiaľ sa dozvedáme, že zrejme hraničila s Omšením a ležala v okolí Dubnice (Dubnica nad Váhom) 
998

 FEKETE-NAGY 1941, 167; jediná písomná zmienka o obci Packovec pochádza z roku 1500 (Poss. 

Paczkouecz), kde sa spomína zemianska dedina ležiaca zrejme v okolí hradu Vršatec 
999

 FEKETE-NAGY 1941,  209; dve písomné zmienky o zemianskej obci Žakovce pochádzajú z rokov 1516 

a 1517 (Poss.Zakowcze/Pred. Zakawgye), kde sa uvádza ako spustnutá dedina v okolí Klobušíc (Ilava – časť 

Klobušice)  
1000

 FEKETE-NAGY 1941, 117; prvá písomná zmienka o obci Endred pochádza z roku 1269 (Endred), ako 

zemianska dedina sa spomína ešte v závere 15. stor. a jej poloha sa predpokladá v okolí Horoviec alebo Pečeniad 

(Pečeňady ležia mimo skúmané územie)  
1001

 FEKETE-NAGY 1941, 144; jediná písomná zmienka o obci Lačnov pochádza z roku 1355 (Villa Lachnow), 

kde sa spomína v okolí Trenčianskych Teplíc  
1002

 FEKETE-NAGY 1941, 191; jediná písomná zmienka o obci Suchá pochádza z roku 1355 (Villa castri 

Trenchin Zuha), kde sa uvádza ako príslušenstvo trenčianskeho panstva, s polohou medzi Omšením a Bobotom 

(Bobot leží mimo sledované územie) 
1003

 FEKETE-NAGY 1941, 100; prvá písomná zmienka o obci Bood pochádza z roku 1345 (Bood), ktorá nám 

prezrádza iba jej polohu v okolí Považskej Bystrice  
1004

 FEKETE-NAGY 1941, 122-123; prvá písomná zmienka o obci Hrbotín pochádza z roku 1408 (Poss. 

Horborthyn), kde sa uvádza ako príslušenstvo hradu Košeca, s polohou v okolí Nosíc a Milochova; VSOS II, 

431 
1005

 FEKETE-NAGY 1941, 145; jediná písomná zmienka o obci Lehôtka II pochádza z roku 1471 (Poss. 

Lehothka), kde vystupuje ako príslušenstvo bystrického panstva a jej poloha sa predpokladá medzi Považskou 

Teplou a Kostolcom 
1006

 FEKETE-NAGY 1941, 180;jedin á písomná zmienka o obci  Roháč pochádza už z roku 1193 (Rohach) 

a dozvedáme sa z nej informáciu, že po zániku sa jej kataster rozpustil do katastra dediny Súľov 
1007

 FEKETE-NAGY 1941, 194; jediná písomná zmienka o obci Teplá pochádza z roku 1351 (Villa Thopla), 

odkiaľ sa dozvedáme, len jej polohu v okolí Kotešovej 
1008

 FEKETE-NAGY 1941, 148; prvá písomná zmienka o obci Lúčka pochádza z roku 1468 (Poss. Lwchka), 

vystupuje ako príslušenstvo hradu Strečno, s polohou medzi Gbeľanmi a Rosinou; nie je vylúčené že sa jedná aj 

o Mojšovú Lúčku 
1009

 FEKETE-NAGY 1941, 196; jediná písomná zmienka o obci Trebotzotnice pochádza z roku 1504 (Poss. 

Trebotzotnicze), kde vystupuje ako zemianska dedina; môže sa však jednať o omyl z 18. stor. v spojení 

s budatínskym panstvom 
1010

 FEKETE-NAGY 1941, 105; jediná písomná zmienka o zemianskej obci Bulk pochádza z roku 1508 (Poss. 

Bwlk), v ktorej sa jej poloha predpokladá v okolí Váhu 
1011

 FEKETE-NAGY 1941, 108; jediná písomná zmienka o zemianskej obci Detk pochádza z roku 1484 (Poss. 

Felsodeth) a tiež z nej vyplýva len poloha pozdĺž Váhu 
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7.1.3 ZÁNIK SPÔSOBENÝ PRESÍDLENÍM OBYVATEĽSTVA 

 

 O dedinách zaniknutých z dôvodu presídlenia obyvateľstva, zväčša do geograficky 

príhodnejších polôh máme zo sledovaného územia takéto vedomosti len v troch prípadoch, aj 

to však až v mladšom novoveku. Prvým prípadom je známa zaniknutá zemianska dedina 

Pominovec
1015

, ktorej existenciu dodnes dokladá zachovaný románsky jednoloďový 

emporový kostolík sv. Jána Krstiteľa
1016

, stojaci spolu so zvyškom cintorína v strede polí, cca 

1 km severovýchodne od obce Slávnica. K jej presídleniu došlo zrejme v 2. pol. 18. stor. 

z dôvodu povodní
1017

 do novovybudovanej obce Sedmerovec, ležiacej cca 1,5 km vyššie na 

potoku, pretekajúcom cez obe sídelné jednotky. V roku 1828 sa tu uvádzajú už len 3 obývané 

domy
1018

. Vzhľadom na dané skutočnosti však zrejme nemožno hovoriť o úplnom zániku 

dediny ako správneho celku, aj keď nová dedina vznikla v inej polohe a pod iným menom. 

Do tejto skupiny zaniknutých dedín patrí aj dvojica dedín Lieskovec
1019

 a Okrut
1020

, 

ktorých zánik bol spôsobený stavebnou činnosťou 20. stor. a ich obyvatelia boli presídlený do 

Dubnice nad Váhom a Prejtej (Lieskovec) a Udiče (Okrut). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
1012

 FEKETE-NAGY 1941, 132; jediná písomná zmienka o zemianskej obci Kisfalu pochádza z roku 1500 

(Poss. Kysfalw), kde sa v nej uvádzajú majetky rodu Slopnayovcov 
1013

 FEKETE-NAGY 1941, 146; jediná písomná zmienka o zemianskej obci Lezko pochádza z roku 1464 (Poss. 

Lezko) a je bez bližších údajov o svojej polohe 
1014

 FEKETE-NAGY 1941, 194; prvá písomná zmienka o zemianskej obci Svitava pochádza z roku 1367 (Poss. 

Szvituva) a jej pravdepodobná poloha pri Váhu je doplnená údajom o susedstve s majetkami rodu Zamarovských 

a Slopnayovcov 
1015

 FEKETE-NAGY 1941, 171; prvá písomná zmienka o obci Pominovec pochádza z roku 1229 (Villa Pomnen) 
1016

 pozri s. 60 
1017

 KUŽELA 2009, 4 
1018

 VSOS III, 16 
1019

 FEKETE-NAGY 1941, 147-148; VSOS I, 359; prvá písomná zmienka o zemianskej obci Lieskovec 

pochádza z roku 1271 (Terra Lyzko), v 40. rokoch 20. stor. ustúpila budovaniu zbrojárenských závodov;  
1020

 FEKETE-NAGY 1941, 164-165; VSOS III, 215; prvá písomná zmienka o obci Okrut pochádza z roku 1408 

(Poss. Okruth), vystupovala ako príslušenstvo hradu Lednica, v roku 1955 bola zatopená Nosickou priehradou 
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7.2 ZÁNIK DEDINY Z DÔVODU ZLÚČENIA S INOU SÍDLISKOVOU 

JEDNOTKOU 

 

 Viaceré v stredoveku samostatné sídelné jednotky stratili svoj názov zlúčením sa 

s inou dedinou alebo mestom, v tejto podkapitole sa však budeme venovať len tým, ktorých 

názov už nefiguruje ani ako časť obce a v literatúre sa taktiež neraz považujú za zaniknuté
1021

. 

V nejednom prípade dokonca zmizli z povedomia súčasnej generácie obyvateľov. Pri ich 

presnej lokalizácii vychádzame z prvého vojenského mapovania z 2. pol. 18. stor., keďže 

k zlúčeniu každej z nich došlo až v mladšom novoveku. 

 K terajšej obci Melčice – Lieskové, resp. k jej časti Zemianske Lieskové, bola v roku 

1914 pripojená obec Žabokreky. Táto zemianska dedina sa na poli dejín objavuje v závere 15. 

stor.
1022

. Nachádzala sa v severovýchodnom susedstve obce Zemianske Lieskové na pravej 

strane cesty do dnešných Adamovských Kochanoviec. Práve v ich katastri nachádzame ďalšiu 

zaniknutú dedinu s menom Trebin, pričlenenú v novoveku k miestnej časti Adamovce. Ako 

samostatná dedina sa v písomnostiach vyskytuje od 2. pol. 15. stor.
 1023

 a jej polohu nám 

prezrádza dodnes zachovalý zemiansky cintorín, vyobrazený na spomínanej mape 

(Trepnin)
1024

. Dedina sa nachádzala v severnom susedstve Adamoviec, na ľavej strane cesty 

vedúcej do dnešnej obce Chocholná – Velčice. Dodnes sa v povedomí obyvateľov zachoval 

miestny názov Trebieň. 

 Dve z tejto skupiny dedín sa nachádzajú v katastroch obcí, v súčasnosti pričlenených 

k mestu Trenčín. V mestskej časti Záblatie sa stretávame s ulicou Rybáre, pripomínajúcou 

rovnomennú pôvodne samostatnú obec, doloženú už na začiatku 13. stor.
1025

. Podľa názvu 

išlo o služobnícku osadu, patriacu k Trenčianskemu hradu
1026

. V 1. pol. 15. stor. boli ich 

vlastníkmi drobní šľachtici, ktorých kúriu vypálili v roku 1431 husitské oddiely
1027

. V roku 

1913 bola pričlenená k susednému Záblatiu a v podstate tvorí jeho západnú časť. Druhá 

                                                           
1021

 napr. FEKETE-NAGY 1941; VSOS 
1022

 FEKETE-NAGY 1941, 214; VSOS I, 107; prvá písomná zmienka o obci Žabokreky pochádza z roku 1478 

(Sabokregh) 
1023

 FEKETE-NAGY 1941, 196; VSOS I, 107; prvá písomná zmienka o obci Trebin pochádza z roku 1467 (Poss. 

Trebin) 
1024

 obr. 64 
1025

 FEKETE-NAGY 1941, 179; VSOS III, 328; prvá písomná zmienka o obci Rybáre pochádza z roku 1208 

(Villa Ribnic) 
1026

 ŠIŠMIŠ 1993, 251 
1027

 VARSIK 1965, 83 
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dedina, pričlenená k Zlatovciam v roku 1952, nesie meno Hanzlíková
1028

. Ako zemianska 

dedina vystupuje od 2. pol. 14. stor.
1029

 a ležala juhozápadne od Zlatoviec
1030

. Jej existenciu 

nám pripomína Hanzlíkovská ulica prechádzajúca v miestach pôvodnej dediny. 

 Miestna časť Nemšovej, Ľuborča, vznikla spojením dvoch pôvodne samostatných obcí 

v roku 1890. Jej severnú časť tvorí niekdajšia zemianska dedina Dvorec, doložená od 1. pol. 

15. stor.
1031

.  

Západnú časť neďalekej obce Bolešov tvorí pôvodná obec Piechov, pričlenená v roku 

1943
1032

. Zmienky o nej sa vyskytujú od zač. 15. stor., kedy väčšia časť patrila Skalskému 

opátstvu a menšia časť šľachte
1033

.  

 V juhozápadnej časti obce Slavnica, ležiacej cca 4 km západne od Ilavy, figurovala do 

pol. 19. stor. samostatná obec Vaska. Ako zemianska obec vystupuje od 1. pol. 14 stor.
1034

.  

 Niekdajšiu samostatnú obec Výčapy
1035

 pohltilo neďaleké rozrastajúce sa mestečko 

Pruské. Pôvodne zemianska obec, doložená už v pol. 13. stor. neskôr prešla do príslušenstva 

hradu Vršatec
1036

. Nachádzala sa v okolí renesančného kaštieľa, na ľavej strane Podhradského 

potoka.  

Taktiež so susedným Dulovom bola v 19. stor. zlúčená obec Nová Ves
1037

. Táto 

zemianska dedina z 2. pol. 14. stor. tvorí v podstate juhozápadnú polovicu dnešného Dulova. 

 Prakticky severnú polovicu mestečka Lednické Rovné tvorí niekdajšia zemianska 

dedina, nesúca názov Prečínska Lehota
1038

. Jej prvé zmienky evidujeme od zač. 15. stor. tiež 

pod menom Ithalka. 

                                                           
1028

 ŠIŠMIŠ 1993, 250 
1029

 FEKETE-NAGY 1941, 120-121, 140; VSOS III, 357; prvá písomná zmienka o obci Hanzlíková pochádza 

z roku 1366 (Vorbka) 
1030

 obr. 65 
1031

 FEKETE-NAGY 1941, 116; VSOS II, 195-196; prvá písomná zmienka o obci Dvorec pochádza z roku 1435 

(Dworecz) 
1032

 VSOS I, 180 
1033

 FEKETE-NAGY 1941, 168; prvá písomná zmienka o obci Piechov pochádza z roku 1414 (Iurati de 

Piechow) 
1034

 FEKETE-NAGY 1941, 202;VSOS III, 47; prvá písomná zmienka o obci Vaska pochádza z roku 1324 (Poss. 

Wyschen) 
1035

 VSOS II, 462 
1036

 FEKETE-NAGY 1941, 205-206; prvá písomná zmienka o obci Výčapy pochádza z roku 1243 (Terra 

Wychap) 
1037

 FEKETE-NAGY 1941, 200; VSOS I, 367; prvá písomná zmienka o obci Nová Ves pochádza z roku 1388 

(Poss. Wyfalu) 
1038

 FEKETE-NAGY 1941, 146; VSOS II, 137; prvá písomná zmienka o obci Prečínska Lehota pochádza z roku 

1413 (Poss. Lehothka); Ithalka vystupuje od roku 1465 (Poss. Ithalka) 
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 Ďalšia zaniknutá dedina sa nachádza v archeologicky veľmi príťažlivej doline 

Marikovského potoka a nesie meno Kobárovce
1039

. Jediná zmienka o tejto zemianskej dedine 

pochádza už z 1. pol. 14. stor., kde sa spomína v spojitosti s dedinou Hatné 
1040

. Túto zmienku 

podporuje aj konkrétny výrez z máp z 2. pol. 18. stor., kde sa medzi obcami Hatné a Dolná 

Mariková vyskytuje osamotené označenie sakrálnej stavby nesúcej názov „Kudera“
1041

. 

V súčasnosti pod názvom Kobárovce rozumieme časť dediny v okolí kostola sv. Jozefa, 

ležiaceho v bezprostrednej blízkosti ľavo-brežného hatňanského hrádku. O jej pričlenení 

k obci Hatné však chýbajú akékoľvek bližšie informácie, z čoho sa dá usudzovať, že dedina 

ako sídlisko ešte v priebehu stredoveku zanikla, pričom si okolie sakrálnej stavby ponechalo 

svoj miestny názov. Ten bol pri postupnom dosídlovaní opäť prevzatý a vzťahuje sa tak aj na 

priľahlú časť obce.  

Približne v strede medzi mestami Považská Bystrica a Bytča leží obec Maršová – 

Rašov. Jej juhozápadnú okrajovú časť tvorí pôvodne samostatná obec Urbanov, pričlenená 

koncom 19. stor. k Rašovu
1042

. Spomedzi trojice dedín je podľa všetkého najstaršia, keďže sa 

spomína už v 2. pol. 13. stor., kým ostatné dve až v 1. pol. 15 stor. Taktiež sa po celú dobu 

udržala v rukách drobnej šľachty, na rozdiel od svojich dvoch susedov, patriacich od začiatku 

do bystrického panstva
1043

. 

Južne od mesta Žilina, na hlavnej ceste do Rajca sa nachádza obec Lietavská Lúčka. 

Jej východnú časť, situovanú na pravom brehu rieky Rajčanka, tvorí niekdajšia samostatná 

dedina Ílové. Vznikla zrejme v 1. pol. 15. stor. a patrila k príslušenstvu hradu Strečno
1044

.  

Približne 6 km na juhovýchod od Lietavskej Lúčky sa nachádza obec Turie. Jej 

súčasťou je už úplne pohltená pôvodne zemianska dedina Tri Dvory, doložená od prvej 

štvrtiny 15. stor.
1045

. 

  

 

                                                           
1039

 FEKETE-NAGY 1941, 143; jediná písomná zmienka o obci Kobárovce pochádza z roku 1321 (Poss. 

Kuberee) 
1040

 tamže 
1041

 obr. 66 
1042

 VSOS II, 232; prvá písomná zmienka o obci Urbanov pochádza z roku 1269 (Urbano) 
1043

 FEKETE-NAGY 1941, 201 
1044

 FEKETE-NAGY 1941, 128; VSOS II, 158; prvá písomná zmienka o obci Ílové pochádza z roku 1439 (Poss. 

seu villa Ilowe) 
1045

 FEKETE-NAGY 1941, 196-197; prvá písomná zmienka o obci Tri Dvory pochádza z roku 1416 (De tribus 

curiis) 
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7.3 ZHRNUTIE 

Z daných údajov vyplýva, že k zanikaniu dedín na sledovanom území dochádzalo 

počas celého obdobia stredoveku, zreteľne nie však v každom kratšom časovom úseku 

rovnako. Nutno poznamenať, že sídelné celky, ktoré disponujú len jedinou písomnou 

zmienkou, nie sú v danom bádaní veľmi smerodajné
1046

, počtom však zapadajú do časových 

úsekov pomerne bohatých na zaniknuté dediny ako aj do úsekov chudobnejších. Takisto nie je 

pravidlom, že posledná písomná zmienka dokladá presný zánik daného sídelného celku, 

keďže nám však chýbajú bližšie informácie zdôvodňujúce zánik spomínaných dedín, budeme 

z nich pri celkovej analýze vychádzať.  

V priebehu 12. a prvej pol. 13. stor. sa so zaniknutými dedinami stretávame len 

výnimočne (3 prípady
1047

), čo však v prvom rade nepochybne súvisí s výrazne menším 

zdrojom písomných údajov. Výskyt takýchto prípadov však najmä vzhľadom na nájazd 

tatárskych oddielov do oblasti situovanej južne od mesta Trenčín
1048

, tu podľa všetkého 

musíme predpokladať. Práve touto udalosťou mohol byť spôsobený zánik dvoch dedín 

v oblasti Trenčianska (Bazeta, Gezte), ktoré sa posledný, resp. jediný krát spomínajú v 1. pol. 

13. stor.
1049

   

Po miernom zvýšení počtu zaniknutých dedín v 3. štvrtine 13. stor. (3 prípady
1050

) 

prichádza akýsi hiát trvajúci od poslednej štvrtiny 13. stor. do pol. 14. stor. (takisto 3 

prípady
1051

), spôsobený zrejme zlatou dobou v celkovej sídliskovej štruktúre za čias Matúša 

Čáka Trenčianskeho. Ten v 1. štvrtine 14. stor. zakladal mnohé nové dediny na svojich 

pozemkoch, ktorých obyvateľov dopĺňal presťahovaním neraz celých dedín z vyplienených 

a vypálených majetkov svojich nepriateľov, najmä z oblasti ostrihomského, resp. nitrianskeho 

arcibiskupstva
1052

. 

Toto tvrdenie podporuje aj fakt, že v nasledujúcej 3. štvrtine 14. stor. sa stretávame až 

so 6 prípadmi
1053

 zaniknutých dedín, z ktorých 5 je práve v širšom okolí mesta Trenčín. 

Môžeme sa domnievať, že vo viacerých prípadoch išlo o akési narýchlo založené dediny, 

                                                           
1046

 HABOVŠTIAK 1985, 231 
1047

 dediny Bazeta, Gezte a Roháč 
1048

KLEIN – RUTTKAY – MARSINA 1993, 125, 145; MARSINA – MAREK 2008,14; tatárske oddiely tu po 

porážke pri Legnici prenikli pravdepodobne Hrozenkovským priesmykom do Uhorska 
1049

 pozri s. 150 
1050

 dediny Zábreh, Garna, Vetiszló 
1051

 dediny Kobárovce, Lacková a Višňové 
1052

 KRISTÓ 1973 
1053

 dediny Hrachové, Jordán, Lačnov, Nades, Suchá a Teplá 
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ktorých obyvatelia po rozpade tzv. Matúšovho kráľovstva v novozaložených obciach zrejme 

dlho nevydržali a presťahovali sa do geograficky príhodnejších oblastí
1054

. Ukážkovým 

príkladom je zaniknutá dedina Hrachové v blízkosti Trenčína, prvýkrát  spomínaná v r. 1324 

a poslednú zmienku o nej máme z roku 1358. Spolu so susednou spustnutou dedinou Suché 

Potoky
1055

 bola podľa všetkého založená v spomínanom období a obe figurovali ako majetky 

rodiny Šimoň, pôvodom práve z Tekovskej stolice, ktorých pôsobenie v oblasti Trenčianska 

prvýkrát zaznamenávame práve v roku 1321
1056

.  

 Nasledujúcich 50 rokov, od poslednej štvrtiny 14. stor. do prvej štvrtiny 15. stor. sa 

vyznačuje opäť malým počtom výskytu zániku dedín, keďže nachádzame zmienky len 

o dvoch
1057

. V tomto časovom úseku sa však s takýmto malým počtom stretávame 

v sledovanom období naposledy. 

V 2. štvrtine 15. stor. sa ich počet nápadne zdvíha (4 prípady
1058

), čo môžeme s 

rezervou pripísať aj pôsobeniu husitského hnutia i v tomto regióne. V tomto tvrdení sa 

môžeme oprieť o zmienku týkajúcu sa roku 1431, kedy husitské oddiely vypálili zemiansku 

kúriu v dedine Rybáre
1059

. Takisto všetky štyri spomenuté dediny totiž ležali v širšom okolí 

Rybár
1060

.  

 S pôsobením následného hnutia bratríkov môžeme uvažovať pri príčinách zanikania 

sídliskových celkov v 3. štvrtine 15. stor. Oblasť výskytu postihnutých dedín sa v tomto 

časovom úseku posúva hore tokom Váhu, do priestoru medzi mestami Ilava a Bytča (5 

prípadov
1061

). V súvise s touto oblasťou máme dokonca aj archeologicky doložené bratrícke 

pevnôstky (Dolná Mariková – Široká
1062

, Gbeľany – Hradisko
1063

), čo potvrdzuje ich 

pôsobenie aj na strednom Považí.  

 V poslednej štvrtine 15. stor. predpokladáme zánik štyroch ďalších dedín
1064

, opäť 

s prevahou v južnej časti sledovaného územia. Pri týchto dedinách však spolu s dedinami 

z nasledujúceho obdobia sklonku stredoveku treba predpokladať ich potencionálne zmienky 

                                                           
1054

 dediny Hrachové, Lačnov, Nades a Suchá podľa známych údajov ležali v dovtedy nie moc osídlených 

hornatejších oblastiach Strážovských vrchov, všetky sa predpokladajú v okolí dnešných Trenčianskych Teplíc 
1055

 pozri s. 143 
1056

 FEKETE-NAGY 1941, 356 
1057

 dediny Keňuk a Bodic 
1058

 dediny Zahunye, Súčanské Podhradie, Krásna Lúka, Chrisesice 
1059

 VARSIK 1965, 83 
1060

 pozri s. 153  
1061

 dediny Krebrenova Lehota, Endréd, Lehotka II, Lezko a Milóc 
1062

 pozri s. 54 
1063

 pozri s. 136 
1064

 dediny Detk, Malá Ves, Stredná a Závratie 
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aj z včasného novoveku, aj keď sme sa s nimi pri našom bádaní nestretli. Ako dôvod zániku 

dedín v tomto období sa v rámci Uhorska uvádzajú aj vnútorné feudálne rozbroje
1065

. Do 

posledného časového úseku spadá spolu až 15 dedín
1066

. 

 

Pustinný kvocient. Pri prepočítaní výsledkov prostredníctvom tzv. pustinného kvocientu
1067

 

sme pristúpili k dvom meraniam, odlišujúc posledný spomínaný časový úsek (1. štvrtina 16. 

stor.). Celkový počet dedín na sledovanom území sa vyšplhal na číslo 291, z čoho 45 tvorili 

dediny zaniknuté. 

 Pri prvom meraní sme v kategórii zaniknutých dedín počítali s číslom 30, pričom sme 

nebrali do úvahy dediny z posledného časového úseku. Dosiahli sme tak výsledok takmer 

15,5%.  

Pri meraní druhom sme už do úvahy brali všetky vyššie spomenuté, v stredoveku 

zaniknuté dediny (45), čím sme dosiahli výsledok 10,3%, zodpovedajúci ostatným uhorským 

župám
1068

. 
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 HABOVŠTIAK 1985, 244 
1066

 dediny Bulk, Hrbotín, Kisfalu, Kriváč, Lehotka I, Lúčka, Markovec, Packovec, Rozbehy, Skribaczovicz, 

Suché Potoky, Svitava, Trebotzontice, Ugric a Žakovce  
1067

 POHLENDT 1950, In: HABOVŠTIAK 1985, 232 
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 HABOVŠTIAK 1985, 231 
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8. KOMUNIKAČNÁ SIEŤ 

 

 Cestná sieť na území stredného Považia si v podstate zachovala svoj ráz až do 

súčasnosti
1069

, s evidentnou výnimkou najmä vo forme sprejazdnenia veľmi ťažko schodných 

úsekov a taktiež takmer úplného zaniknutia podaktorých ciest, ktoré na základe viacerých 

faktorov plnili zjavne úlohu pomerne hojne využívaných komunikácií, prechádzajúcich 

zložitejšími horskými úsekmi. 

 V tak strategicky i komunikačne exponovaných oblastiach, akým územie stredného 

Považia v rámci Uhorského kráľovstva nepochybne bolo, bývali spravidla na ochranu 

pohraničia zriadené krajinské brány, chránené zásekmi uprostred hustých lesov
1070

. Aj kvôli 

ambíciám českých panovníkov o opätovné ovládnutie územia dnešného západného 

Slovenska, bola z tohto pohľadu najdôkladnejšie zabezpečená práve nami sledovaná línia 

západných hraníc
1071

. 

 

Hlavná pravobežná považská komunikácia (A1) na základe písomne  či archeologicky 

doloženej siete osídlenia kopírovala v južnej časti sledovaného územia zväčša okraj riečnej 

terasy, tvoriacej pomerne husto osídlenú líniu dedín. V prípade rozvodnenia rieky Váh 

v úzkom priestore tzv. Beckovskej brány prichádza do úvahy využitie vedľajšej cesty (A1a) 

stúpajúcej z trhovej osady Štvrtok do priestoru archeologicky i architektonicky zaujímavej 

dediny Haluzice
1072

 a pokračujúcej ďalej skrz Bošácu do Moravského Lieskového a následne 

do okolia dnešného Nového Mesta nad Váhom.  

V priestore tzv. Trenčianskej brány kopírovala hlavná komunikácia (A1), vzhľadom 

na osídlenie chotára Skalky nad Váhom, zrejme úpätie pomerne rozľahlého vrchu Skalka 

priamo popri rieke. V prípade povodní bola cesta azda presmerovaná cez nenáročne schodné 

sedlo na západnej strane vrchu (A1c), a pokračovala tesne pod opevnením na polohe 
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 ŽUDEL 1984, 137; HUNKA – RUTTKAY 1998, 295; PODOLAN 2003, 21-44; P. Podolan vo svojom 

príspevku rieši komunikačnú situáciu v mladšej a neskorej dobe bronzovej a dobe halštatskej. Z jeho zistení je 

evidentné, že sa stredoveká komunikačná sieť formovala už od najstarších období doloženého osídlenia 

sledovaného územia 
1070

 ŠÍDA 2005, 589 
1071

 KLEIN 1978, 19; HANULIAK 1998c, 237 
1072

 pozri s. 45 
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Chocheľ
1073

. V tomto priestore nachádzame dvojicu dedín Istebník a Zamarovce, ktorých 

názvy nám poukazujú na prípadný súvis s danou komunikáciou
1074

, resp. brodom
1075

. 

Priblíženie zrejmej trasy jej priebehu nám s rezervou ponúka taktiež dedina Újazd
1076

, ležiaca 

taktiež v tomto užšom okolí mesta Trenčín.   

Paralelne od hlavného ťahu (A1) medzi mestečkami Pruské a Púchov prebiehala 

pravdepodobne taktiež vedľajšia cesta spájajúca navzájom dediny situované hlbšie v dolinách 

(A1d), ako aj tvoriaca spojnicu s mestečkom, resp. hradom Lednica. Vedľa najsevernejšieho, 

donedávna využívaného úseku medzi dedinami Horná Breznica a Hrabovka sa vypína 

pôvodne azda opevnená, doposiaľ nepublikovaná lokalita zo včasného novoveku
1077

, 

situovaná na východnom výbežku vrchu Keblie (kóta 545). Vzhľadom na geografickú danosť 

terénu sa tu naskytuje taktiež možnosť priebehu hlavnej považskej komunikácie (A1), 

s využitím bočnej trasy medzi dedinami Medné a Streženice.    

V priestore výrazného zúženia doliny, resp. dnešnej Nosickej priehrady, bola podľa 

vymenovávania dedín prislúchajúcim Lednickému panstvu
1078

, trasa (A1) vedúca z mestečka 

Púchov presmerovaná cez dediny Nimnica a Upohlav, resp. Udiču. Odtiaľ pokračovala 

podobne skrz archeologicky bohato osídlený priestor sedla medzi spomínanou Udičou 

a Jasenicou. Paralelne s touto trasou viedla taktiež cesta cez dediny Mostište, resp. Hoštiná a 

dedinu Klieština (A1e), slúžiaca najmä na skrátenie úseku z doliny rieky Biela Voda (C1), 

resp. doliny Marikovského potoka (C2) a doposiaľ zachovanú v reliktoch. V doline 

Hoštinského potoka sa stretávame s dvojicou dedín, ktorých názov naznačuje priamy súvis 

s v týchto miestach prebiehajúcou komunikáciou. Názov obce Hoštiná
1079

 napovedá 

prítomnosť možného ubytovacieho zariadenia (resp. miestnosť pre prijímanie hostí)
1080

, 

s ktorým azda priamo súvisí akýsi hráč na hudobné nástroje (resp. spevák, zabávač)
1081

, 

odvodený z názvu nižšie položenej susednej dediny Ihrište
1082

.    

                                                           
1073

 pozri s. 57 
1074

 pozri s. 19 
1075

 SLIVKA 1998, 267; M. Slivka tu poukazuje na existenciu ubytovacích zariadení, resp. hostincov 

v bezprostrednej blízkosti brodov či mostov 
1076

 FEKETE-NAGY 1941, 206; prvá písomná zmienka o obci Újazd pochádza z roku 1244 (Terra Vyezd); 

KRAJČOVIČ 2005, 214; autor význam slova „újazd“ spája taktiež so zaisťovaním a kontrolou hraníc chotára 

podľa súdneho nariadenia 
1077

 P. Schreiber – ústna informácia 
1078

 FEKETE-NAGY 1941, 72 
1079

 FEKETE-NAGY 1941, 125; prvá písomná zmienka o obci Hoštiná pochádza z roku 1471 (Poss. Hoschyna) 
1080

 KRAJČOVIČ 2005, 201; odvodené od slova hostiť 
1081

 KRAJČOVIČ 2005, 167-168 
1082

 FEKETE-NAGY 1941, 128; prvá písomná zmienka o obci Ihrište pochádza z roku 1471 (Poss. Ihrzysche) 
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Od Jasenice, resp. Podvažia prechádzala hlavná pravobrežná považská cesta (A1) 

zrejme po okraji riečnej terasy až po sútok Váhu s riekou Kysucou, kde pokračovala jej 

prekročením cez brod v okolí  hradu Budatín
1083

 (brod č. 7). Ďalej viedla podhorím Kysuckej 

vrchoviny až k ďalšiemu brodu (brod č. 8), nachádzajúcom sa v blízkosti Starého hradu, resp. 

hradu Strečno
1084

. Od neho viedla hlavná komunikácia v oblasti Domašinského meandra 

pravdepodobne iba po ľavom brehu rieky Váh (A2).  

 

Paralelne so spomínanou pravobežnou komunikáciou, prebiehala hlavná považská 

cesta taktiež po ľavom brehu Váhu (A2). V dôsledku zložitejšieho terénu, neposkytujúceho 

totožné vhodné podmienky na osídlenie, sa v najjužnejšej časti tejto strany rieky stretávame 

s výrazným nepomerom sídelných celkov. V zúženej časti kopírovala cesta od Beckova úpätie 

svahov Považského Inovca a v rozšírenej časti Trenčianskej kotliny viedla cez líniu dedín, 

situovaných neďaleko rieky. V užšom okolí mesta Trenčín predpokladáme na základe 

písomných zmienok existenciu riečneho brodu
1085

 (brod č. 2), umožňujúceho priame 

prepojenie oboch hlavných ťahov. V samotnom širšom priestore mesta Trenčín môžeme azda 

predpokladať akýsi systém zátarás, určujúcich priebeh cesty v teréne porastenom pichľavými 

trnkami, pestovanými azda plánovite na daný účel
1086

. 

Severným smerom od mesta Trenčín kopírovala daná komunikácia (A2) dlhú líniu 

sídlisk, situovaných, podobne ako na náprotivnej strane, na riečnej terase Váhu. A takisto ako 

na pravej strane aj tu bola v najužšej časti toku Váhu zvolená alternatívna trasa, odkláňajúca 

sa pri mestečku Beluša do nevysokých pahorkov, tvoriacich výbežky Strážovských vrchov, 

v smere Visolaje – Sverepec – Považská Bystrica. Ďalej pokračovala v dlhšom prevedení 

(A2) krajom riečnej terasy skrz mesto Žilina zrejme až k hradu Strečno. Pomocou tamojšieho 

brodu sa na ňu azda napájala pravobežná trasa komunikácie (A1), ktorej terén neumožňoval 

pokračovanie po pravom brehu. Do úvahy taktiež prichádza možné odklonenie cesty 

kopírujúcej prelom Váhu cez horské priesmyky Malej Fatry, počnúc v doline pod hradom 

                                                           
1083

 FIALA – IZAKOVIČOVÁ – MARSINA 1965, 99; MARSINA 1984, 97; KRAJČOVIČ 2005, 85; R. 

Krajčovič poukazuje na existenciu brodu v miestach sútoku Kysuce a Váhu taktiež vychádzajúc z názvu 

susednej obce Brodno 
1084

 MARSINA 1984, 97; KLEIN 1985, 120 
1085

 MARSINA 1984, 97; KLEIN 1985, 120 
1086

 KRAJČOVIČ 2005, 156; autor od trniek odvodzuje taktiež samotný názov mesta Trenčín. Z druhej strany 

rieky Váh predpokladá ochranu prístupu do širšieho priestoru mesta pomocou bahnitého terénu, doloženého 

názvom obce Záblatie. 
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Strečno a pokračujúc hore tokom potoka Javorina k sedlu Rakytie
1087

, odkiaľ cesta klesala 

zrejme východnými svahmi vrchu Grúň (kóta 1101).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1087

 JANURA 2007, 19; T. Janura uvádza aj dodnes využívanú pôvodnú úvozovú cestu, ktorou prebieha značená 

turistická trasa (obec Strečno – sedlo Rakytie, pozn. autor) 
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8.1 POHRANIČNÉ KOMUNIKÁCIE 

 

V najjužnejšej časti sledovaného územia tvorila spojnicu s územím Moravy
1088

 

pravdepodobne dvojica paralelne sa tiahnucich ciest, prebiehajúcich susednými dolinami 

potoka Klanečnica
1089

 (B1) a potoka Bošáčka
1090

 (B2). Na významnejšiu funkciu hraničného 

prechodu nám archeologické nálezy poukazujú práve na úsek označený ako B2. Neďaleko 

samotného hraničného prechodu tu bol situovaný jeden z najstarších fortifikačných bodov na 

sledovanom území, a to na lokalite Zemianske Podhradie – Martáková skala
1091

. V jej tesnej 

blízkosti bolo v polohe Bašta v priebehu 15. stor. taktiež vybudované zrejme bratrícke 

opevnenie
1092

, s možnosťou priameho kontrolovania danej komunikácie. V širšom okolí 

vyústenia potoka Bošáčka sa v blízkosti hradu Beckov taktiež predpokladá existencia 

písomne doloženého brodu (brod č. 1). Komunikáciu B1 pravdepodobne využili husitské 

vojská v r. 1428 pri spiatočnej ceste do Čiech
1093

.   

Azda všeobecne najakceptovateľnejším hraničným prechodom v oblasti tzv. 

Trenčianska je Hrozenkovský priesmyk
1094

, situovaný v doline potoka Drietomica (B3), 

s priamym pokračovaním komunikácie do strategického východomoravského mesta Uherský 

Brod
1095

. Na jeho význam poukazuje aj prítomnosť opevnenia z 12. – 13. stor., nachádzajúcim 

sa na lokalite Drietoma – Ostrá Hôrka
1096

. V prípade pokračovania do okolia mesta Trenčín 

bola pravdepodobne využívaná kratšia alternatíva medzi dedinami Drietoma a Rybáre (A1b), 

ktorej relikty sú dodnes voľne postrehnuteľné v teréne.  

Prítomnosť kamenného hradu Súča
1097

 ako aj prijateľný schodný terén poukazuje na 

potencionálnu existenciu komunikácie, vedúcej na Moravu cez dolinu potoka Súčanka (B4), 

a to cez mladšiu osadu Vlčí vrch do moravskej dediny Žitková. Druhú alternatívu cesty (B4a) 

nám ponúka najmä prítomnosť včasnonovovekého opevnenia na hlavnom hrebeni Bielych 

                                                           
1088

 obr. 67, 68 
1089

 KOHOUTEK 1995, 7 
1090

 ZEMEK 1972, 30 
1091

 pozri s. 52  
1092

 pozri s. 133 
1093

 KLEIN – RUTTKAY – MARSINA 1993, 166 
1094

 ZEMEK 1972, 30; SLIVKA 1998, obr. 1 
1095

 KOHOUTEK 1996, 373 
1096

 pozri s. 53 
1097

 pozri s. 86 
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Karpát, situovaného medzi miestnou časťou Hornej Súče – Trnávka a moravskou dedinou 

Šanov
1098

, resp. mestečkom Slavičín. 

V súčasnosti najprijateľnejšiu spojnicu evidujeme pozdĺž toku rieky Vlára
1099

 (B5), 

prameniacej na území Moravy. V jej prospech poukazuje prítomnosť zaniknutej tvrdze 

v polohe Horné Sŕnie – Ostrá hora, ako aj zmienka o husitoch v obci Horné Sŕnie z roku 

1431
1100

, ponúkajúca možnosť lokalizovania jednej z ciest ich príchodu do priestoru 

stredného Považia
1101

. Medzi poslednými dvoma menovanými cestami (B4 a B5) sa nachádza 

obec Trenčianska Závada
1102

, ktorej názov poukazuje na prítomnosť prirodzenej alebo umelo 

vytvorenej prekážky, vyskytujúcej sa pri priechode cesty do strategického priestoru
1103

. 

V tomto konkrétnom prípade môžeme azda za túto prekážku považovať líniu hustých, ťažko 

prechodných lesov, tiahnucich sa pravdepodobne v širokom páse medzi spomínanými 

hraničnými prechodmi.   

Do popredia sa zato dostáva náročnejšia horská alternatíva cesty, vedúca popod hrad 

Vršatec a cez relatívne schodné horské chrbty do priestoru moravského hradu Brumov
1104

 

(B6). Na jej význam poukazuje na uhorskej strane najmä intenzívne osídlený priestor 

pomerne exponovaných Vršatských brál počas celého obdobia stredoveku
1105

. Dohady o 

vyťažení hraničných prechodov v okolí Vlárskeho priesmyku v minulosti sa však doposiaľ 

medzi autormi pomerne výrazne líšia
1106

. 

Možnými, geograficky nenáročnými ekvivalentmi horských prechodov sú aj dolina 

Tovarského potoka (B7) a dolina potoka Lednica (B8). Na priebeh cesty B8 poukazuje okrem 

prítomnosti kamenného hradu, podobne ako pri neďalekých Vršatských bralách takmer 

intenzívne osídlenie priestoru Lednického brala v období stredoveku
1107

. V prípade cesty B7 

                                                           
1098

 opevnenie neďaleko kóty Bašta v katastri obce Šanov (Zlínsky kraj); opevnenie sa síce nachádza na južnej 

(slovenskej) strane horského masívu, jeho zjavné orientovanie voči „uhorskej“ strane, ako aj jeho formálna 

poloha v Českej republike dokladá jeho jednoznačný moravský, resp. český pôvod   
1099

 ZEMEK 1972, 35 
1100

 pozri s. 100 
1101

 KLEIN – RUTTKAY – MARSINA 1993, 151-152 
1102

 FEKETE-NAGY 1941, 212; prvá písomná zmienka o obci Trenčianska Závada pochádza z roku 1493 (Poss 

Zawad) 
1103

 KRAJČOVIČ 2005, 151 
1104

 BOLINA – CENDELÍN 2011, 100-101, 107, obr. 14; autori tu podrobne uvádzajú výskyt a priebeh 

jednotlivých do dnes zachovaných reliktov sledovanej komunikácie (R36-R40)    
1105

 pozri s. 36, 87 
1106

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1962, 129; A. Petrovský-Šichman pokladá za kľúčový hraničný prechod 

komunikáciu vedenú Vlárskym priesmykom a za náročný a menej významný prechod považuje horskú cestu cez 

Vršatské bralá. Novšia štúdia P. Bolinu a D. Cendelína (2011) nám zasa ponúka opačný názor, založený najmä 

na bezpečnosti putujúcich, využívaním prehľadných nezalesnených horských chrbtov. Tohto názoru sa drží vo 

svojom príspevku aj B. Klein (1978, 22). 
1107

 pozri s. 88 
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nám na jej význam poukazuje samotný názov potoka, odvodeného od slova tovar, priamo 

súvisiacim s obchodom
1108

. 

Na základe vymenovávania majetkov lednického panstva prichádza do úvahy taktiež 

skracujúci úsek cesty medzi Lednickými Rovňami a oblasťou Lyského priesmyku, a to skrz 

dediny Horná Breznica, Zubák a Mestečko, resp. Záriečie (B9). Využívanie spomínaných 

hraničných priesmykov predpokladá aj A. Petrovský-Šichman, pričom ich považuje za menej 

významné
1109

.  

 

Jeden z najdôležitejších hraničných prechodov bol situovaný v Lyskom priesmyku, ku 

ktorému sa tiahla komunikácia pozdĺž rieky Biela Voda (C1), na rozhraní Bielych Karpát 

a pohoria Javorníky. Na jeho dôležitosť poukazuje viacero, ako archeologických a 

architektonických, tak aj toponymických dokladov
1110

. Na možnú prítomnosť kočovných 

stepných etník v počiatkoch existencie v rámci Uhorského kráľovstva, usídlených v tomto 

priestore na ochranu danej komunikácie nám poukazuje názov obce Streženice
1111

 pri sútoku 

Bielej Vody a Váhu a azda aj osady Sieklovci neďaleko spomínaného priesmyku
1112

, či 

možnej prítomnosti zástupcov etnika Pečenehov v dedine Ihrište
1113

. Na ochranu jednak 

križovatky komunikácií a jednak zrejmého brodu cez rieku Váh (brod č. 4) tu zrejme slúžila 

pôvodne obytná veža
1114

, vybudovaná v jeho blízkosti v historickom centre Púchova. 

Pravdepodobne na premostenie miestneho potoka na trase medzi dedinami Zbora 

a Hoštiná
1115

 poukazuje názov dediny Mostište.  

Značný význam mala podľa nás aj možná komunikácia prebiehajúca popri 

Marikovskom potoku (C2). Na prípadné usadenie kočovných etník nás tu nabáda názov osady 

Šikovci
1116

, situovanej pomerne hlboko v doline. V jej dolnej časti sa nachádza dvojica 

opevnení z 12. – 13. stor., a to na lokalitách Dolná Mariková – Široká
1117

 a Hatné – Hrádok 

                                                           
1108

 KRAJČOVIČ 2005, 199 
1109

 PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1962, 129; za menej významné považuje komunikácie prechádzajúce dedinami 

Krivoklát, Kvašov a Zubák  
1110

 obr. 69 
1111

 KRAJČOVIČ 2005, 84 
1112

 pozri s. 20 
1113

 pozri s. 20 
1114

 pozri s. 103 
1115

 FEKETE-NAGY 1941, 72; priebeh miestnej komunikácie je zrejmý na základe vymenovávanie 

príslušenstva hradu Lednica 
1116

 pozri s. 69 
1117

 pozri s. 54 
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II
1118

.  Z nepokojného časového úseku 15. stor. pochádza aj dvojica zrejmých refúgií na 

oboch hatnianskych Hrádkoch
1119

 ako aj akási možná východisková základňa bratríckych 

vojenských oddielov, vybudovaná na staršom opevnení na spomínanej Širokej. 

Najvýznamnejším, doposiaľ nepublikovaným nálezom, dokladujúcim značný význam doliny 

už pred začlenením do Uhorského kráľovstva, sú kovové nálezy blatnicko – mikulčického 

horizontu, pochádzajúcich takisto zo Širokej
1120

.  

Vychádzajúc aj z neustáleho rozvoja Bytče, ktorej bol v priebehu 14. stor. udelený 

štatút mestečka, môžeme v doline Kolárovického potoka predpokladať existenciu 

komunikácie spájajúcej oblasť Bytče s územím Sliezska, resp. Moravy (C3), vedúcej do 

priestoru Makovského priesmyku, plniaceho v súčasnosti úlohu jedného 

z najfrekventovanejších hraničných prechodov. Na juh od mestečka Bytča predpokladáme 

taktiež existenciu brodu cez rieku Váh.   

 

Hrad Budatín
1121

, spolu so Žilinským hradom strážili významnú strategickú križovatku 

považskej cesty (A1, A2) a cesty vedúcej oblasťou Kysúc do Sliezska cez významný 

Jablunkovský priesmyk
1122

, resp. do Poľska
1123

 (D1). Cesta sa tiahla pravdepodobne popri 

ľavom brehu rieky Kysuca, predierajúcej sa na územie Kysúc viacerými spôsobmi cez tzv. 

Kysuckú bránu
1124

, situovanú medzi vrchmi Brodňanka (kóta 720) a Rochovice (640). 

Neďaleko vyústenia rieky do Váhu sa v spojitosti s hradom Budatín spomína v písomných 

prameňoch aj brod cez rieku Váh
1125

 (brod č. 7).    

Na alternatívny prechod do oblasti Kysúc cez dolinu potoka Kotrčiná (D2) poukazuje 

popri schodnom teréne aj dvojica, podľa všetkého bratríckych opevnení, situovaných na 

polohe Hradisko, v katastri obce Gbeľany
1126

, slúžiacich azda ako východisková základňa do 

priľahlého a iste aj širšieho okolia. 

                                                           
1118

 pozri s. 49 
1119

 pozri s. 134 
1120

 R. Majský – ústna informácia 
1121

 KRAJČOVIČ 2005, 85; R. Krajčovič považuje už samotný názov Budatín za doklad prítomnosti strážneho 

objektu, a to odvodením od staršieho slova  „buděti“, s významom „starať sa, bdieť“ 
1122

 ZEMEK 1972, 29; HANULIAK 1998c, 237 
1123

 KLEIN 1985, 119 
1124

 MORAVEC 1996, 23 
1125

 MARSINA 1984, 97 
1126

 pozri s. 136 
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Priame prepojenie stredného Považia s oblasťou Oravy zabezpečovala komunikácia 

prebiehajúca popri riečke Varínka (D3). Na zrejmé, akési strážne stanovisko zabezpečujúce 

jej ochranu nám poukazuje ako názov obce Stráža, ležiaca na jej dolnom toku, tak aj poloha 

Hrádek, nachádzajúca sa východne od danej obce
1127

. Význam cestnej križovatky v priestore 

mestečka Varín vyzdvihuje aj prítomnosť archeologicky doloženého dechtárskeho 

zariadenia
1128

, ktorého produkt bol mimo iného potrebný aj na mazanie kolies
1129

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1127

 M. Slivka – ústna informácia 
1128

 pozri s. 33 
1129

 KLEIN 1978, 30 
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8.2 VNÚTROŠTÁTNE KOMUNIKÁCIE 

 

Priebeh jednej z trás diaľkovej obchodnej cesty medzi Prahou a Budapešťou sa 

predpokladá práve aj v oblasti tzv. Trenčianska, pričom išlo o najkratšiu možnú komunikačnú 

spojnicu medzi českou Prahou a uhorským Ostrihomom
1130

. Kým južná vetva tejto cesty 

zrejme prechádzala jedným z najjužnejších priesmykov stredného Považia (B1, B2), 

smerujúcich k brodu v blízkosti hradu Beckov (brod č. 1), severná vetva prechádzala 

priesmykmi, smerujúcimi priamo k mestu Trenčín (B3, B4), pri ktorom prechádzali cez rieku 

Váh písomne doloženým brodom
1131

 (brod č. 2).  

Po využití  južnejšieho z brodov je najpravdepodobnejšie jej pokračovanie dole tokom 

Váhu po jeho ľavej strane (A2) k mestu Hlohovec a následne k Nitre. Pri prechádzaní 

bezprostredného okolia Trenčína
1132

 sa ako vhodná, kratšia alternatíva ponúkala možnosť 

prechodu na územie hornej Nitry
1133

 skrz Jastrabský priesmyk (E1), situovaný na rozhraní 

pohorí Považský Inovec a Strážovské vrchy.   V sledovanom priestore autor predpokladá 

sústavu strážnych signalizačných bodov, doloženú ako toponomickými (poloha Stráža 

v katastri obce Mníchová Lehota; názov obce Trenčianska Turná
1134

), tak aj zatiaľ 

sporadickými, doposiaľ nepublikovanými archeologickými nálezmi
1135

.  

Pomerne včasná existencia sakrálnej stavby v obci Soblahov
1136

 ponúka taktiež 

možnosť využitia neďalekého sedla Lúčky (cca 520 m.n.v.), prepájajúce nenáročným 

spôsobom dolinu Soblahovského potoka s dolinou Svitavského potoka, resp. potoka 

Trenčianka na strane tzv. Trenčianskeho Záhoria (E1a). Na jej možný význam poukazuje 

zasvätenie kostola sv. Mikulášovi, ktorého patrocínium sa spája s ochranou pútnikov 

a cestujúcich
1137

. 

 

                                                           
1130

 ZEMEK 1972, 30; podľa M. Zemka smerovala cesta z Prahy na Olomouc, Uherský Brod a následne 

k priesmykom Bielych Karpát 
1131

 MARSINA 1984, 97 
1132

 mapa č. 6 
1133

 povodie Bebravy, politicky patriace k územiu Trenčianskej župy, tvorilo pravobrežný prítok rieky Nitra  
1134

 FEKETE-NAGY 1941, 198; obec Trenčianska Turná sa prvýkrát uvádza v roku 1269 pod názvom „villa 

Tornoua“   
1135

 autor zaznamenáva doklady tejto signalizačnej sústavy v priestore približne medzi mestami Trenčín 

a Bánovce nad Bebravou 
1136

 pozri s. 106 
1137

 SLIVKA 1998, 269; SLIVKA 2006, 161 
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So spomenutým Záhorím, resp. povodím rieky Bebravy spájala južnú oblasť Ilavskej 

kotliny pravdepodobne aj cesta vedúca z Trenčianskej Teplej popri toku riečky Tepličky, 

s odbočkou hore tokom nepomenovaného potoka, prameniaceho pod sedlom Machnáč. Na 

priebeh staršej komunikácie tu poukazujú viaceré doklady pravekého osídlenia
1138

, pričom z 

pravekej lokality Čertova skala
1139

 pochádzajú badateľné stopy dokladajúce azda 

nedokončenú výstavbu stredovekého opevnenia
1140

. Vzhľadom na absenciu známych 

stredovekých sídliskových celkov v širšom okolí sedla Machnáč
1141

, tu na spomínanej 

komunikácii môžeme azda predpokladať existenciu dvojice zaniknutých dedín Suchá 

a Lačnov, ktorých lokalizácia sa predpokladá v okolí obce Trenčianske Teplice
1142

.  

Známe historické i archeologické doklady stredovekého osídlenia poukazujú na 

zrejmejší priebeh, na tento účel slúžiacej komunikácie, cez dolinu Opatovského potoka na 

považskej strane
1143

 a dolinu potoka Petrovka na strane záhorskej (E2a). Toto tvrdenie 

dokladá ako existencia dedín Opatová a Petrova Lehota
1144

, tak aj prítomnosť zaniknutej 

murovanej architektúry (tvrdze) a zrejme aj dediny, približne v polovici ich vzájomnej 

vzdialenosti
1145

. Jej priebeh predpokladá aj T. Nešporová, ktorá sa odvoláva taktiež na polohu 

Stráža, situovanú nad vyústením Opatovského potoka do údolia Váhu
1146

.  

 

Vzhľadom na pomerne skorú existenciu sakrálnej stavby, prípadne akéhosi 

šľachtického dvorca  v dedine Omšenie
1147

, môžeme predpokladať taktiež komunikáciu 

prebiehajúcu pozdĺž celého horného toku riečky Teplička (E3). Na jej hornom toku bola 

v polovici 14. stor. založená dedina Dolná Poruba a v jej susedstve, na hornom toku 

susedného Porubského potoka Horná Poruba. Jeho dolinou môžeme predpokladať priebeh 

paralelnej cesty (E4), ktorá sa s cestou E3 spája v sedle pod výrazným dominantným kopcom 

Homôľka (kóta 907), situovanom na rozmedzí povodia Váhu a rieky Nitra, resp. jej 

pravobrežného prítoku Nitrica. Na prípadnú existenciu signalizačnej sústavy v doline 

                                                           
1138

najmä  hradiská z doby bronzovej Čvirigovec a Čertova skala v katastri obce Trenčianske Teplice 
1139

 NEŠPOROVÁ 2003, 105; laténske opevnenie, využité zrejme aj vo včasnom stredoveku 
1140

 M. Matejka, P. Gutek – ústna informácia; vychádzajú tak najmä z prítomnosti nedokončenej šijovej 

priekopy, rozdeľujúcej praveké hradisko približne na dve polovice; obr. 71 
1141

 VSOS III, 179; obec Trenčianske Teplice sa spomína až v roku 1598 
1142

 pozri s. 151 
1143

 obr. 70 
1144

 FEKETE-NAGY 1941, 167-168; prvá písomná zmienka o obci Petrova Lehota pochádza z roku 1346 (Terra 

Petri filii Pauli nobolis de Dyuek, qeu vocatar Lyhota Petri) 
1145

 pozri s. 99 
1146

 NEŠPOROVÁ 2000, 200; NEŠPOROVÁ 2003, 107-108; z polohy Stráža pochádza nález zahrotenej 

železnej skoby a plochej kónickej ocieľky s okom, datované do obdobia stredoveku 
1147

 pozri s. 60 
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Porubského potoka poukazuje na jeho dolnom toku výrazný dominantný, veľmi ťažko 

prístupný vrch Sokol (kóta 651), disponujúcim priamym vizuálnym kontaktom s neďalekým 

hradom Košeca
1148

.    

 

Dolina susedného Podhradského potoka disponuje pomerne bohatými dokladmi 

stredovekého osídlenia, od čoho sa odvíja bez pochýb taktiež existencia priebehu hojne 

využívanej komunikácie (E5). Názov strategicky situovanej dediny Zliechov
1149

. ležiacej na 

rozhraní povodí riek Váh, Rajčianka aj Nitra, môže taktiež poukazovať na prípadnú 

prítomnosť strážneho objektu v dedine, resp. jej chotári
1150

. Obidve posledne spomenuté 

doliny vyúsťujú do údolia Váhu v miestach predpokladaného brodu (brod. č. 3). 

Relikt komunikácie, spájajúcej Košecké Rovné so zaniknutou dedinou Stredná
1151

, 

ležiacou v bočnej doline Strednianskeho potoka, je dodnes zachovaný v podobe výrazného 

újazdu
1152

, sledovateľného takmer po celej dĺžke vzájomnej vzdialenosti (E5c). 

Od mestečka Beluša sa pravdepodobne tiahla cesta spájajúca oblasť prelomu Váhu 

v mieste dnešnej Nosickej priehrady s danou komunikáciou E5, cez dedinu Mojtín, situovanú 

v rozľahlom, minimálne osídlenom horskom pásme (E5a). Na jej trase však môžeme 

predpokladať viacero zaniknutých dedín, ktoré A. Fekete-Nagy lokalizuje práve do okolia 

Mojtína
1153

.   

Taktiež osídlenie z 11.-12. stor. v polohe Laz pod Malenicou
1154

 poukazuje zrejme na 

vzájomné prepojenie cesty E5a s dolinou potoka Pružinka, pozdĺž toku Slopnianskeho potoka 

(E5b). 

 

Archeologické doklady pomerne včasného osídlenia exponovanej časti Považia 

v intraviláne dediny Briestenné
1155

 akiste svedčia o priebehu ďalšej z radu komunikácií, 

tvoriacich spojnicu medzi údolím Váhu a oblasťou Rajca, resp. Hornej Nitry (E6). Na jej 

význam poukazuje aj kostol v dedine Domaniža, zasvätený Sv. Mikulášovi, ktorého 

                                                           
1148

 obr. 72 
1149

 FEKETE-NAGY 1941, 213-214; obec Zliechov sa prvýkrát spomína v roku 1272 (terra Zlieho) 
1150

 M. Slivka – ústna informácia; pôvod názvu Zliechov môžeme odvodzovať od slova „sliediť“  
1151

 pozri s. 146 
1152

 obr 74 
1153

 pozri s. 145 
1154

 pozri s. 28 
1155

 pozri s. 35 
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patrocínium M. Slivka spája práve s patronátom cestujúcich a pútnikov
1156

. Prítomnosť 

akýchsi zásekov, resp. prírodných alebo umelo vytvorených prekážok
1157

 môžeme 

predpokladať vychádzajúc z názvu dediny Tŕstie
1158

, situovanej pred výrazným zúžením 

doliny medzi vrchmi s príznačnými názvami, Stráž (kóta 685) a Trudovač (kóta 560). Na 

existenciu horského priechodu medzi dedinou Pružina a Čičmanmi (E6a), ležiacimi na 

hornom toku rieky Rajčianky poukazujú viaceré chotárne názvy, ako napríklad poloha 

Hrádek, sedlá Pod Hrádkom a Samostrel (kóta 760), či vrchy Sokolie (kóta 1032) a Strážov 

(kóta 1213).   

 

Spomínaná obec Briestenné leží takmer priamo v sedle medzi povodiami riečky 

Pružinka a riečky Domanižanka, dolinou ktorej prechádza najpohodlnejšia trasa spájajúca 

územie Rajca s južnejšou časťou stredného Považia (E7, resp. E6/7a). Zo sedla viedla na 

základe vymenovávania majetkov hradu Bystrica
1159

 taktiež kratšia horská cesta medzi 

dedinou Kňazova Lehota
1160

 a rajeckou dedinou Fačkov, spadajúcou ešte do jeho panstva 

(E6/7b). 

Na alternatívu cesty E7, prechádzajúcu Dolným aj Horným Moštencom a Zemianskou 

Závadou, resp. Počarovou, poukazuje názov vrchu Úvoz (kóta 688), ležiacim na rozhraní ich 

katastrov (E7a). Samotný názov obce Zemianska Závada
1161

 nám azda poukazuje na 

prítomnosť akejsi prirodzenej alebo umelo vytvorenej prekážky
1162

, súvisiacej pravdepodobne 

s niektorou z miestnych komunikácií.   

 

Na prvý dojem neprechodnou a uzavretou oblasťou Súľovských skál, resp. dolinou 

potoka Hradnianka, prechádzalo pravdepodobne viacero ciest, spájajúcich sa v priestore 

intravilánu obce Hradná a ústiacich na územie Rajca (E8) cez asi najprechodnejšie sedlo 

Patúch medzi vrchmi Kečka (kóta 822) a Žibrid (867). Z oblasti okolo mestečka Bytča, resp. 

brodu č. 6, viedla k spomínanej križovatke cesta popri toku potoka Hradné
1163

 (E8a), z okolia 
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 SLIVKA 1998, 269; SLIVKA 2006, 161 
1157

 KRAJČOVIČ 2005, 157; možná prítomnosť zátarás tvorených vyššou vodnou trávou 
1158

 FEKETE-NAGY 1941, 158; prvá písomná zmienka o obci Tŕstie pochádza z roku 1330 (Poss. Nadasd) 
1159

 FEKETE-NAGY 1941, 64 
1160

 dnes Domaniža – časť Domanižanská Lehota 
1161

 FEKETE-NAGY 1941, 212; prvá písomná zmienka o obci Zemianska Závada pochádza z roku 1429 (Poss. 

Zawada) 
1162

 KRAJČOVIČ 2005, 151 
1163

 na jej zabezpečenie bol zrejme v 14. stor. vybudovaný hrad Súľov; pozri s. 91 
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Považskej Bystrice a brodu č. 5 zasa cesta prechádzajúca archeologicky zaujímavým úsekom 

Manínskej a Kostoleckej tiesňavy
1164

 (E8b). Priame prepojenie tejto križovatky s cestou E7 

ponúkala zrejme vedľajšia komunikácia tiahnuca sa pozdĺž potoka Bodnianka (E8c), ústiaca 

do potoka Domanižanka v obci Prečín.  

V priestore medzi vyústeniami ciest E6/7 a E8 bolo v závere 13. stor. na rajeckej 

strane, v polohe Jasenové – Hradisko, vybudované stredoveké opevnenie, v literatúre 

stotožňované s hradom Rajec
1165

. 

 

Výraznú skratku medzi územím Bytče a južnou oblasťou mesta Žilina akiste 

predstavovala komunikácia prechádzajúca popod hrad Hričov líniou dedín Hričovské 

Podhradie, Paština Závada, Peklina, Bitarová, Hôrky a Bánová, resp. Závodie (E9)
1166

. 

Archeologické nálezy z intravilánu obce Ovčiarsko
1167

 poukazujú azda taktiež na priebeh 

paralelnej cesty E9a, priamo spájajúcej dediny Horný Hričov a Bitarová. Podobne ako pri 

neďalekej Zemianskej Závade aj názov dediny Paština Závada
1168

 nám ponúka možnosť 

predpokladania akejsi prirodzenej alebo umelo vytvorenej prekážky na zabezpečenie danej 

komunikácie
1169

. 

 

Z križovatky hlavnej považskej komunikácie (A1, A2) a cesty vedúcej do Sliezska 

a Poľska (D1), situovanej pri brode pod hradom Budatín (brod. č. 7), vychádzala južným 

smerom, proti toku Rajčianky, najpohodlnejšia cesta spájajúca stredné Považie s územím 

Rajca (E10). Aj na jej zabezpečenie bol v priebehu 2. pol. 13. stor. nad bočnými dolinami 

vybudovaný hrad Lietava
1170

 a priamo nad vyústením Rajčianky do Žilinskej kotliny stálo 

ďalšie stredoveké opevnenie v polohe Turie – Hrádek
1171

.  

Podrobné rozpracovanie stredovekých ciest, prechádzajúcich územím dnešného mesta 

Žilina predostrel T. Janura vo svojom príspevku, v ktorom vyzdvihuje dôležitosť miestnej 

križovatky. Jednotlivé trasy pomenúva názvami považská cesta (mapa č. 4, A2), staršia 

                                                           
1164

 v priestore Kostoleckej tiesňavy je taktiež doložené zrejme bratrícke opevnenie z 15. stor.; pozri s. 135 
1165

 PLAČEK – BÓNA 2007,  249-250 
1166

 obr. 73 
1167

 pozri s. 71 
1168

 FEKETE-NAGY 1941, 213; prvá písomná zmienka o obci Paština Závada pochádza z roku 1469 (Poss. 

Zawadka) 
1169

 KRAJČOVIČ 2005, 151 
1170

 pozri s. 92 
1171

 pozri s. 101 
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a mladšia košická cesta (A1 a A2), cesta na Rajec (E10), sliezska cesta (D1) a okružná cesta 

obiehajúca okolo mestského opevnenia, navzájom spájajúca spomenuté komunikácie
1172

. 

Takisto uvádza existenciu dreveného mosta cez rieku Váh, prvýkrát spomenutého v r. 1499, 

ktorý bol však často dôvodom sporov, keďže ho opakovane odnášala rieka pri jej 

rozvodnení
1173

.    
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9. ZÁVER 

 

Sídliskový obraz osídlenia územia stredného Považia sa nám v dobe po jeho začlenení 

do Uhorského kráľovstva na prelome 11. a 12. stor. vytvára iba v čiastkovej podobe, čo je 

odôvodnené hlavne malým výskytom písomných prameňov, ako aj doposiaľ nízkym stavom 

archeologického bádania. Známe sídelné celky zväčša neprekročili výškovú hranicu 300 m, 

osídlenie vyšších polôh je len výnimočne doložené archeologickými nálezmi. Pri zakladaní 

sídlisk dominovali rovinné polohy a to najmä na terasách vodných tokov. Osídlenie horských 

dolín sa len výnimočne koncentruje popri diaľkových komunikáciách.    

Zo sledovaného územia pochádza viacero archeologických dokladov, poukazujúcich 

na opúšťanie roztrúsených osád v chotároch a následnej kumulácii obyvateľstva okolo centier 

dnešných obcí, príznačnej pre pol. 13. stor. Z niekoľkých známych poznatkov pôdorysného 

usporiadania objektov archeologicky preskúmaných lokalít môžeme s rezervou hovoriť 

o prevládajúcom kompaktnom osídlení vidieckych sídlisk, častejšie zastúpenom nad 

rozptýleným osídlením pozostávajúcim z niekoľkých usadlostí. Spomedzi všetkých nám 

známych sídelných celkov do pol. 13. stor. sa svojim charakterom ponášal na mesto iba 

Trenčín.  

Stretávame sa tu taktiež s viac či menej presvedčivými dokladmi o prítomnosti 

cudzích kočovných etník orientálneho pôvodu, uhorskými kráľmi usídľovaných 

v pohraničných oblastiach z dôvodu zabezpečenia územia a hraníc, najmä bezprostredne po 

začlenení do Uhorského kráľovstva.  

 

 Z obdobia spred tatárskeho vpádu tu máme takmer s istotou doložený hrad, resp. 

donjon v Trenčíne, ktorý od začlenenia do Uhorského kráľovstva plnil úlohu hlavného sídla 

Trenčianskeho komitátu. Na základe západných analógii môžeme do tohto obdobia s rezervou 

zaradiť aj hrady s donjonovou dispozíciou v Žiline a Budatíne a z archeologického hľadiska 

zrejme aj hrad Beckov s dispozíciou plášťovou.    

 Sústavu hradov v tomto časovom úseku dopĺňali viaceré drobné fortifikácie, budované 

tak ako hrady v strategicky najdôležitejších a komunikačne najfrekventovanejších miestach. 

S výnimkou sporného opevnenia v intraviláne obce Varín, ponášajúceho sa svojou 

dispozíciou so značnou rezervou na zástupcu opevneného sídla typu „motte“, patrili všetky 

tieto fortifikácie do na Slovensku všeobecne akceptovanej kategórie výšinných hrádkov bez 

umelo navýšenej polohy. Ich výhodné ostrožné situovanie redukovalo nutnosť výstavby 
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opevnenia len na najdostupnejšej, zväčša prístupovej strane a jedine fortifikácia nad obcou 

Selec vykazuje známky celoobvodového ohradenia násypom. Vo viacerých prípadoch je 

zrejmé využitie starších, najmä v praveku opevnených polôh. 

 Z malého počtu v tej dobe doložených sakrálnych stavieb poukazuje prítomnosť 

empor na prípadný šľachtický pôvod kostolov v Haluziciach a zaniknutej dedine Pominovec, 

ako aj v prípade rotundy na Trenčianskom hrade. Zo zachovaných dispozícií presbytérií 

prevláda polkruhová apsida, v jednom prípade apsida podkovovitá. 

 

 Po ničivom tatárskom vpáde v roku 1242 vznikla potreba obnoviť osídlenie 

v spustošených krajoch, v rámci stredného Považia v jeho južnej časti. Hlavnou príčinou 

osídľovacieho procesu však bolo skultivovanie dovtedy poľnohospodársky nevyužitej 

a zväčša zalesnenej plochy, prevažne v hornatých častiach krajiny.  

 Utváranie sídlisk sa z pôvodných  nížin a nižšie položených kotlín presunulo taktiež 

do kotlín stredného výškového stupňa a postupne aj do vysoko položených kotlín. V dôsledku 

geografickej danosti terénu však osídľovanie na nami sledovanom území v podstate 

neprekročilo výškovú hranicu 500 m. Danosť terénu tu taktiež takmer výhradne predurčovala 

na rovinnú alebo dolinnú polohu sídelných celkov. Spomedzi plánovito zakladaných dedín tu 

počas tzv. nemeckej kolonizácie prevládali popri radových najmä dediny s reťazovým, resp. 

voľným reťazovým pôdorysom. 

 Tzv. nemecká kolonizácia bola najbadateľnejšia v severných častiach stredného 

Považia, najmä v širšom okolí mesta Žilina, podľa ktorého dostal aj pomenovanie ekvivalent 

nemeckého práva – tzv. žilinské právo. Žilinský patriciát sa zaoberal rozsiahlou lokátorskou 

činnosťou a už za výdatnej pomoci Matúša Čáka na začiatku 14. stor. a neskôr i uhorských 

kráľov, vkladali svoj kapitál do dosídľovania starších dedín založených na zvykovom práve, 

resp. do zakladania nových dedín na dedinskom zákupnom práve. Táto činnosť výrazne 

prispela k posilneniu a rozšíreniu osídlenia v priľahlej časti Trenčianskej stolice. Od 2. pol. 

14. stor. bola Žilina taktiež odvolacím právnym strediskom pre niekoľko desiatok 

novozaložených, resp. znovu osídlených dedín.  

    Nemecká kolonizácia urýchlila taktiež mestotvorný proces na starších domácich 

základoch. Do kategórie miest vzniknutých do konca 14. stor. zaraďujeme s určitosťou 

Trenčín a Žilinu a s rezervou aj Beckov. Štatút mestečiek v tom čase získali dediny Ilava, 
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Beluša, Považská Bystrica, Bytča a Varín. Spolu tak vytvorili pozdĺž rieky Váh sieť 

mestských sídlisk, dosiahnuteľných takmer z  každého vidieckeho sídla za jednodňovú 

spiatočnú cestu. 

 

 Včasnejšiu pohraničnú líniu strážnych hrádkov a drobných feudálnych sídel nahradila 

podľa príkladu Trenčianskeho hradu najneskôr do začiatku 14. stor. dômyselná línia 

kamenných hradov, situovaných po obidvoch stranách rieky Váh. V danom časovom úseku sa 

stretávame s novými dispozičnými riešeniami hradov, najmä s bergfritovou a výnimočne aj 

palácovou dispozíciou. Stredné Považie, charakteristické svojimi najrozmanitejšími 

vápencovými skalnými útvarmi poskytlo podklady pre vznik taktiež niekoľkých hradov, 

vhodných na zaradenie do špecifickej kategórie skalných hradov.   

 Drobné feudálne sídla, vybudované od 2. pol. 13. stor. do 14. stor. na sledovanom 

území, disponovali podobne ako hrady takmer v každom prípade murovanou architektúrou. 

Vo viacerých prípadoch sa nám tu ponúka možné zaradenie týchto opevnených sídel do 

kategórie tvrdzí, takmer vôbec nepoužívanej medzi slovenskými bádateľmi. V dvoch 

prípadoch sa stretávame so zrejmou prítomnosťou obranných stavieb v bezprostrednej 

blízkosti brodov cez rieku Váh.  

 Novovybudované hrady spolu s hradmi staršími a danými drobnými fortifikáciami tak 

v 2. pol. 13. stor. – 14. stor. vytvorili dômyselnú sieť pohraničných opevnení, akiste 

zo signalizačného hľadiska ešte doplnenú o tzv. hlásky, situované najmä na výrazných a 

strategicky umiestnených miestach. 

 Všeobecným výrazným nárastom počtu sakrálnych stavieb v tomto časovom úseku sa 

taktiež na území stredného Považia vytvorila pomerne hustá sieť kostolov, pokrývajúca pri 10 

km spádových okruhoch takmer každý súdobý sídelný celok. Z pôdorysného hľadiska sa 

uplatňovali najmä väčšie a priestrannejšie polygonálne presbytériá a asi pri polovici kostolov 

sa stretávame s predstavanou kamennou vežou, príznačnou najmä pre kostoly v dedinách 

založených, resp. znovuzaložených na zákupnom práve. Zvyšok kostolov tak na základe 

nákladnej výstavby kamennej veže, disponoval pravdepodobne iba s vežičkou drevenou. 

 

Územie Trenčianskej stolice, z veľkej časti reprezentovanej územím stredného 

Považia, zaznamenalo v priebehu 15. stor. jeden z najväčších prírastkov trvácnych sídel 
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spomedzi ostatných stolíc na dnešnom území Slovenska, kedy nachádzame sídliskový celok 

už takmer v každej spomedzi mnohých, prevažne hlbokých horských dolín. K dovtedajšej 

skupine mestských sídlisk pribudli do sklonku stredoveku už len dediny Košeca a Púchov, 

nadobudnutím štatútu mestečka.  

Sledované územie tvorilo v rámci Uhorského kráľovstva na základe svojej 

exponovanej polohy jednu z najneskorších oblastí zasiahnutých tzv. valašskou kolonizáciou, 

keďže už v 14. stor. zaujímali valasi rozsiahle časti Uhorska. Prvých zástupcov tu máme 

doložených až pomerne neskoro, v 2. pol. 15. stor. v dedine Belá v strečnianskom hradnom 

panstve, pričom ešte v priebehu 15. stor. sa predpokladá ich ďalšie rozšírenie smerom na 

západ. 

Okrem spomínaného nárastu počtu sídelných celkov sa v sledovanom časovom úseku 

stretávame aj s ich početným zanikaním, súvisiacich pravdepodobne najmä s pôsobením 

husitských a neskôr aj bratríckych vojenských oddielov na sledovanom území.  

Celkový počet zaniknutých dedín vo všetkých sledovaných časových úsekoch a ich 

pomer k celkovému osídleniu zodpovedá tomuto javu v ostatných župách Uhorského 

kráľovstva.    

 

Prudký a náhly vývoj palných zbraní, súvisiaci na dnešnom území Slovenska 

s pôsobením práve husitských vojenských oddielov v 1. pol. 15. stor., prinútil vlastníkov 

hradov k vybudovaniu nových účelových obranných prvkov. Stavebné členenie spomínaných 

hradov je v danom časovom úseku už nejednotné, keďže pri prestavbách došlo neraz 

k zásadným zmenám celej dispozície. Okrem novovybudovaných hradov Ilava a Bytča sa už 

v sledovanom časovom úseku v podstate nestretávame s ďalším článkom, doplňujúcim 

pohraničnú líniu fortifikácií. 

  V podstatne väčšej miere sa však stretávame s novovybudovanými vojenskými 

objektmi a staršími, opäť využívanými opevneniami. Ich funkcia sa takmer výhradne pripisuje 

taktiež  pôsobeniu husitských a bratríckych vojsk, či už vo forme nimi vybudovaných 

fortifikácii, alebo vo forme refugialnych útočísk, využívajúcich najmä relikty starších, 

prevažne pravekých opevnení. 
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Pôvodná stredoveká cestná sieť si na území stredného Považia v podstate zachovala 

svoj ráz až do súčasnosti. Evidentnú výnimku tvorí najmä sprejazdnenie veľmi ťažko 

schodných úsekov a taktiež takmer úplný zánik podaktorých ciest, ktoré na základe viacerých 

faktorov plnili úlohu pomerne hojne využívaných komunikácií, prechádzajúcich zložitejšími 

horskými úsekmi. Vzájomné prepojenie stredného Považia s územím Moravy poskytovali 

skrz dobre zabezpečenú pohraničnú líniu najmä priesmyky Bielych Karpát a v menšej miere 

ťažšie priechodné priesmyky Javorníkov. Priame prepojenie s Poľskom a Sliezskom 

umožňovala komunikácia vedúca oblasťou Kysúc, ústiaca na sledované územie pri hrade 

Budatín, resp. meste Žilina. Komunikácie prechádzajúce pozdĺž toku Váhu a pohorím 

Strážovské vrchy tvorili spojnice s ďalšími územiami Uhorského kráľovstva.  

 

Naša práca mala za úlohu vytvoriť čo najvernejší obraz osídlenia územia stredného 

Považia od jeho úplného začlenenia do Uhorského kráľovstva na prelome 11. a 12. stor. do 

sklonku stredoveku. Absencia výsledkov niektorých kľúčových otázok týkajúcich sa 

problematiky stredovekého osídlenia spočíva najmä v nedostatočnom stave archeologického 

bádania, príznačnom pre väčšinovú časť dnešného územia Slovenska, ako aj v doposiaľ 

relatívne malom počte známych písomných prameňov, vyžadujúcich taktiež nevyhnutnú 

spoluprácu zo strany historikov.   
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11. KATALÓGOVÁ ČASŤ 

 

Katalógová časť je delená na základe typu sídelnej jednotky do troch základných 

kategórií, je radená abecedne podľa obcí, s príslušným číslom lokality, pod ktorým je uvedená 

taktiež v mapových podkladoch.    

Pri jednotlivých obciach je vyjadrené ich súčasné územnosprávne členenie, ako aj ich 

majetkové pomery v sledovanom časovom úseku stredoveku. Údaje každej obce dopĺňa 

informácia o prvej písomnej zmienke, v prípade známych archeologických lokalít v katastri aj 

presné pomenovanie, resp. situovanie polohy. Každú takúto lokalitu dopĺňa základná 

interpretácia spolu s jej chronologickým zaradením.  

V prípade mestkých sídel uvádzame taktiež prvé zmienky o sídle ako meste, resp. 

mestečku, dokladajúce ich povýšenia zo štatútu dedín. 

Pri fortifikáciach uvádzame taktiež presnú polohu a základné usporiadanie do 

jednotlivých typov opevnení, spolu s chrologickými ohraničeniami ich funkčnosti. Všetky 

lokality z katalógovej časti sú doplnené o odkaz na známu literatúru.  
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11.1 VIDIECKE SÍDLISKÁ 

 

 

Adamovce (1), (okr. Trenčín – dnes Adamovské Kochanovce) 

 - Poss. Adamfalua (1402), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov  

- FEKETE-NAGY 1941, 94-95 

  

Babkov (2), (okr. Žilina; dnes Lietavská Svinná - Babkov) 

 - Poss. Babuk (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov  

- FEKETE-NAGY 1941, 96 

  

Bánová (3), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Bánová)  

 - Predium bani (1208), príslušenstvo panstva Lietava 

 - poloha Pod Strážou – ojedinelý nález (15. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 96; ŠEDO 1977c, 265; 

  

Bazeta (zaniknutá)  

 - Terra Bazeta (1208), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 96 

 

Beckov (4), (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

 - Blundix (1208), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Beckov 

 - poloha Pažitné / Sady a Nivy – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - poloha zemník Trbotské – sídlisko? (13.-16.stor.) 

 - poloha Úzke – sídlisko? (15. stor.) 

 - poloha Za Skalicami / Daranech cípec – ojedinelý nález (16. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 86-87; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1984, 199-208; 

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1985a, 223-224; HANULIAK – KUJOVSKÝ 1998b, 73-74; 

SAMUEL 2001, 171; CHEBEN – BIELICH 2006, 105-106; VARSIK – HANULIAK – 

KOVÁR 2006, 204-211 

 

Belá (5), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Belá) 

 - Bela (1208), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 97 

 

Belá (6), (okr. Žilina) 

 - Poss. Bela (1378), príslušenstvo panstva Strečno 

 - poloha Belianska dolina – ojedinelý nález (9.-13. stor.) 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 97; MORAVČÍK 1983, 168-172; MORAVČÍK 1991, 13-14 

 

Beluša (7), (okr. Púchov) 

 - Terra Belus (1330), zemianska dedina 

 - poloha Pri Konopnom potoku – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - poloha Rašov – refúgium? (15. stor.) 

 - intravilán – románsky kostolík (pol. 13. stor.)   

- FEKETE-NAGY 1941, 85; VLKOLÍNSKA 2000, 185; VLKOLÍNSKA 2001, 213; 

MAJSKÝ 2003, 84-87; VLKOLÍNSKA 2007; 23-107 

 

Beňov (8), (okres Bytča; dnes Bytča – časť Beňov) 

 - Poss. Benew (1448), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 98 

 

Bezdedov (9), (okr. Púchov; dnes Púchov – časť Vieska – Bezdedov) 

 - Poss. Bezdyedow (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 98 

 

Biskupice (10), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Biskupice) 

 - Predium ante castrum de Trincin (1208), príslušenstvo Nitrianskeho biskupstva 

 - poloha Záhumnie – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 178; CHEBEN 2003, 65-67; CHEBEN 2006, 102-104;  

 

Bitarová (11), (okr. Žilina) 

 - Poss. Bytherfolua (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov  

- FEKETE-NAGY 1941, 98 

 

Bobrovníky (12), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Bobrovníky) 

 - Hodaz (1358), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 99-100 

 

Bodic (zaniknutá)  

 - Bood (1345), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 100 

 

Bodina (14), (okr. Považská Bystrica) 

 - Bodowhylhota (1430), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 



201 
 

 - FEKETE-NAGY 1941, 105 

 

Bohunice (15), (okr. Ilava) 

 - Terra Bohwnycz (1229), príslušenstvo panstva Vršatec 

 - intravilán – ojedinelý nález (15. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 100-101; VLKOLÍNSKA 2000, 185 

 

Bolešov (16), (okr. Ilava) 

 - Villa Bolleso (1379), zemianska dedina 

 - poloha Kopanica – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - poloha V ohradách – sídlisko (12.-13. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 102; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 53; MORAVČÍK 1980, 15; 

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 75 

 

Borčice (17), (okr. Ilava) 

 - Villa Bork (1238), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 102-103 

 

Bošáca (18), (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

 - Hospes de Bosach (1380), príslušenstvo panstva Beckov 

 - poloha Pod novou horou – Balážová (dnes Nová Bošáca) – ojedinelý nález (12.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 103; NEŠPOROVÁ 1989, 397   

 

Brezany (19), (okr. Žilina) 

 - Poss. Berzen (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 103-104 

 

Briestenné (20), (okr. Ilava, v 19. stor. zlúčená s obcou Košeca) 

- Bresten (1493), zemianska dedina 

- bez archeologických nálezov 

- FEKETE-NAGY 1941, 104 

 

Briestenné (21), (okr. Považská Bystrica; dnes Pružina – časť Briestenné) 

 - poloha Mukovec – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 91-92 

 

Brodno (22), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Brodno) 

- Poss. Budno (1438), príslušenstvo panstva Budatín 

- poloha Sedlište – sídlisko (14.-15. stor.) 

- poloha Panská zem – ojedinelý nález (stredovek) 
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- FEKETE-NAGY 1941, 104-105; MORAVČÍK 1983, 170; MORAVČÍK 1991, 12, 23; 

BENEDIKOVÁ 2001, 44 

 

Budatín (23), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Budatín) 

 - Budacin (1321), príslušenstvo panstva Budatín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 105 

 

Bulk (zaniknutá) 

 - Poss. Bwlk (1508), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 105 

 

Bytčica (24), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Bytčica) 

 - Advocatus de Bytrzycz (1409), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 98 

 

Čelkova Lehota (25), (okr. Považská Bystrica) 

 - Celko (1339), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 107 

 

Červený Kameň (26), (okr. Ilava) 

 - Poss. seu villa Wereskew (1439), príslušenstvo panstva Vršatec 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 204 

 

Detk (zaniknutá) 

 - Poss. Felsodeth (1484), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 108 

 

Divina (27), (okr. Žilina) 

 - Nova plantatio in Divina (1325), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov  

 - FEKETE-NAGY 1941, 110 

 

Divinka (28), (okr. Žilina) 

 - Poss. Dywyne, Kysdywyne (1393), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 110 
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Dlhé Pole (29), (okr. Žilina) 

 - Longus campus (1320), príslušenstvo panstva Hričov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 110 

 

Dobrá (30), (okr. Trenčín; dnes Trenčianska Teplá – časť Dobrá) 

 - Villa Dobran (1113), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 110-111; SEDLÁK 2008, 53; 

 

Dohňany (31), (okr. Púchov) 

 - Poss. Dohnanye (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 111 

 

Dolná Mariková (32), (okr. Považská Bystrica; dnes Dolná Mariková)  

 - Poss. Kethlehatha (1321), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 151 

 

Dolná Poruba (33), (okr. Trenčín) 

 - Villa Poruba (1355), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

  - FEKETE-NAGY 1941, 172 

 

Dolná Súča (34), (okr. Trenčín) 

 - Suchan (1208), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Súča 

 - poloha Krasín – sídlisko (12.-14. stor.)  

 - FEKETE-NAGY 1941, 191; NEŠPOROVÁ 1989, 386 

 

Dolné Kočkovce (35), (okr. Púchov; dnes Beluša – časť Dolné Kočkovce) 

 - Hetlek, Hoczak (1332-1337), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

  - poloha Rybníky – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - poloha Močiarne – sídlisko (12. – 13. stor.) 

 - poloha Medzipotočie – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 135-136; MORAVČÍK 1976, 13; BIALEKOVÁ 1992, 94 

 

Dolné Podvažie (36), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Podvažie) 

 - Pouasa (1378), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 171 

 

Dolné Záskalie (37), (okr. Považská Bystrica)  
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- Chonkakwmegye, Chukakeumegye (1379), zemianska dedina / príslušenstvo panstva 

Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 139-140 

 

Dolný Hričov (38), (okr. Žilina) 

 - Terra Hyrychou (1254), príslušenstvo panstva Hričov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 127 

 

Dolný Lieskov (39), (okr. Považská Bystrica) 

 - Maior villa Lyzkocz (1327), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 148 

 

Dolný Moštenec (40), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Dolný Moštenec) 

 - Poss. Mosenech et alter Mosenech (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 157-158 

 

Domaniža (41), (okr. Považská Bystrica) 

 - Sacerdos de Domanysa (1268), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - poloha Vŕšky – sídlisko? (13.-15. stor.) 

 - intravilán – ojedinelý nález (13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 111-112; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 77 

 

Drienové (42), (okr. Považská Bystrica; dnes Plevník – Drienové) 

 - Poss. Drenow (1458), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 112-113 

 

Drietoma (43), (okr. Trenčín) 

 - Felsewdrithama (1439), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 113 

 

Dubková (44), (okr. Púchov; dnes Lazy pod Makytou – časť Dubková) 

 - Poss. Dwbkowalehotha (1475), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 114 

 

Dubnica (45), (okr. Ilava) 

 - Terra Dubnicze (1193), príslušenstvo panstva Trenčín 
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 - poloha Kvášovec / Predkvášovec – sídlisko (11.-13. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 114; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 53; STAŠŠÍKOVÁ-

ŠTUKOVSKÁ 1992, 75 

 

Dulov (46), (okr. Ilava) 

 - Terra Dulow (1259), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 114-115 

 

Dvorec (47), (okr. Trenčín; v závere 19. stor. zlúčená s obcou Ľuborča) 

 - Dworecz (1435), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 116 

 

Ďurďové (48), (okr. Považská Bystrica) 

- Via de Harohauia seu de terra abbatis de Sckala (1338); zemianska dedina / príslušenstvo 

panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 119 

 

Endréd (zaniknutá) 

 - Endred (1269), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 117 

 

Garna (zaniknutá)  

 - Terra Guarna (1271), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 118 

 

Gbeľany (49), (okr. Žilina) 

 - Villa Belene (1434), príslušenstvo panstva Strečno 

 - poloha Prostredný lán – sídlisko (14. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 118-119; MORAVČÍK 1970, 5-10; MORAVČÍK 1983, 168-172; 

ŠEDO 1983, 236-239;  

 

Gerovalucska (zaniknutá)  

 - Poss. seu villa Gerowalwchka (1439), príslušenstvo panstva Strečno 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 119 

 

Geszte (zaniknutá)  

 - Terra Gezte (1238), príslušenstvo panstva Trenčín 
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 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 119 

 

Haluzice (50), (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

 - Villa Halhozycz (1477), príslušenstvo panstva Beckov 

 - poloha Pod Hájnicou – sídlisko (12.-13. a 15. stor.) 

               – románsky kostol (12. stor.)     

- FEKETE-NAGY 1941, 120; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1984, 199-208; 

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1985b, 220-222 

 

Hanzlíková (51), (okr. Trenčín; v roku 1918 zlúčená s obcou Zlatovce 1918) 

 - Vorbka (1366) / Hanzlik (1410), zemianska dedina 

 - intravilán - ojedinelý nález (15.-1. pol. 16. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 120-121, 204; NEŠPOROVÁ 1982a, 197 

 

Hatné (52), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Hathna (1321), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 121 

 

Herbotin (zaniknutá)  

 - Poss. Horborthyn (1408), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 122-123 

 

Hliník (53), (okr. Bytča; dnes Bytča – časť Hliník nad Váhom) 

 - Poss. seu villa Hlinyk (1439), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - poloha Kúty – sídlisko (stredovek)  

 - FEKETE-NAGY 1941, 123; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1961, 154 

 

Hlboká (54), (okr. Bytča; dnes Hlboká nad Váhom) 

 - Poss. Holoboka (1347), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Hričov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 124 

 

Hloža (55), (okr. Púchov; dnes Beluša – časť Hloža) 

 - Poss. Glose (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 123 

 

Horenice (56), (okr. Púchov; dnes Lednické Rovne – časť Horenice) 

 - Poss. Horenycze (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 124 

 

Hôrka (57), (okr. Púchov; dnes Lednické Rovne – časť Horenická Hôrka) 

 - Kemenehorka (1408), príslušenstvo panstva Lednica 

 - poloha Horepotočie – sídlisko (13. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 124; MORAVČÍK 1976, 24; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 

83 

 

Hôrky (58), (okr. Žilina) 

 - Poss. Crasnahorka (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 140 

 

Horná Mariková (59), (okr. Považská Bystrica; dnes Horná Mariková)  

 - Poss. Kethlehatha (1321), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 151 

 

Horná Poruba (60), (okr. Ilava, dnes Horná Poruba) 

 - Poss. Kisporoba, Nagporoba (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

- bez archeologických nálezov 

  - FEKETE-NAGY 1941, 172 

 

Horná Súča (61), (okr. Trenčín) 

 - Poss. seu villa Puztasucha, Naghsucha (1439), príslušenstvo panstva Súča 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 191 

 

Horné Kočkovce (62), (okr. Púchov; dnes Púchov – časť Horné Kočkovce) 

 - Poss. Alsowhochk. Felsewhochk. Felsehochk (1407), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 135-136 

 

Horné Podvažie (63), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Podvažie) 

 - Poss. Felsewpodwase (1458), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 171 

 

Horné Sŕnie (64), (okr. Trenčín) 

 - Poss. seu villa Zerny (1439), príslušenstvo panstva Súča 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 184 

 



208 
 

Horné Záskalie (65), (okr. Považská Bystrica)  

 - Poss. Felsewkewmegy, Alsokewmegy (1379), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 139-140 

 

Horný Hričov (66), (okr. Žilina) 

 - Villa inferior Herichou, superior Herichou (1282); príslušenstvo panstva Hričov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 127 

 

Horný Lieskov (67), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. duo Leszkouecz (1330), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 148 

 

Horný Moštenec (68), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Horný Moštenec) 

 - Poss. Felseumosonoch. Alsomosonoch (1415), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - poloha Temné – refúgium? (15. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 157-158; MORAVČÍK 1995b, 97-98 

 

Horovce (69), (okr. Púchov) 

 - Villa Gown (1259), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 125; MORAVČÍK 1985a, 162-165; 

 

Hoština (70), (okr. Púchov) 

 - Poss. Hoschyna (1471), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 125 

 

Hrabové (71), (okr. Bytča; dnes Bytča – časť Hrabové) 

 - Poss. Harabowa (1347), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 125-126 

 

Hrabovka (72), (okr. Trenčín)  

 - Poss. Hraboka (1423), príslušenstvo panstva Súča 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 126 

 

Hrabovka (73), (okr. Púchov; dnes Púchov – časť Hrabovka) 

 - Poss. Hraboka (1388), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Lednica 

 - poloha Brezie – sídlisko / refúgium (14.-15. stor.) 
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 - poloha Medzivŕšie I – ojedinelý nález (14.-15. stor.) 

 - poloha Medzivŕšie II – ojedinelý nález (16. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 126; MAJSKÝ 2003, 85 

 

Hradná (74), (okr. Bytča; dnes Súľov – Hradná) 

 - Poss. Hradna (1408), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 126-127 

 

Hrachové (75), (zaniknutá dedina; okr. Trenčín) 

 - Poss. Hraho (1324), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 127 

 

Hričovské Podhradie (76), (okr. Žilina) 

 - Poss. Waralya (1469), príslušenstvo panstva Hričov 

 - poloha Hrad – sídlisko (12.-13. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 202; ŠEDO 1977a, 262-263; HANULIAK 1992, 189; MORAVČÍK 

1995, 96-97 

 

Hvozdnica (77), (okr. Bytča) 

 - Terra Hoznucza (1250), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 127 

 

Chlmec (78), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Považský Chlmec) 

 - Poss. Hlumecz (1438), príslušenstvo panstva Budatín / Varín / Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 124 

 

Chrisesice (zaniknutá)  

 - Poss. seu villa Chrischicze (1439), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - poloha neznáma  

 - FEKETE-NAGY 1941, 106 

 

Ihrište (79), (okr. Púchov; dnes Púchov – časť Ihrište) 

 - Poss. Ihrzysche (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 128 

 

Ilava (80), (okr. Ilava) 

 - Leua (1332-1337), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov  



210 
 

 - FEKETE-NAGY 1941, 87 

 

Iliavka (81), (okr. Ilava; dnes Ilava – časť Iliavka) 

 - Poss. Ilewka (1388), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 128 

 

Ilové (82), (okr. Žilina; dnes Lietavská Lúčka – časť Ilové) 

 - Poss. seu villa Ilowe (1439), príslušenstvo panstva Strečno 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 128 

 

Istebník (83), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Istebník) 

 - Stipnic (1208), príslušenstvo Nitrianskeho biskupstva 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 128 

 

Ivanovce (84), (okr. Trenčín) 

 - Villa Iwanolcz (1477), príslušenstvo panstva Beckov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 128; NEŠPOROVÁ 1991a, 69-70;   

 

Jablonové (85), (okr. Bytča) 

 - Poss. Jablonowa (1400), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 128-129 

 

Jasenica (86), (okr. Považská Bystrica) 

 - Jezencha (1269), zemianska dedina / príslušenstvo Nitrianskeho biskupstva 

 - poloha na Medzi – sídlisko (13. stor.?) 

- FEKETE-NAGY 1941, 129-130; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 67; MORAVČÍK 1980, 

16 

 

Jordan (zaniknutá) 

 - Poss. Jordan (1356), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 130 

 

Kameničany (87), (okr. Ilava)  

 - Terra vacua Kemenchen (1193), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Trenčín 

 - poloha Luže – sídlisko (13.-16. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 130-131; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 76 
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Kardošova Vieska (88), (okr. Považská Bystrica; dnes Domaniža – časť Kardošova Vieska) 

 - Poss. Wazka (1471), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 202-203 

 

Kátlina (89), (okr. Považská Bystrica; dnes Dolná Mariková – časť Kátlina) 

 - Poss. Kathlyna (1438), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 131 

 

Kenyuk (zaniknutá)  

 - Poss. Kenyuk (1396), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 132 

 

Kisfalu (zaniknutá)  

 - Poss. Kysfalw (1500), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 132 

 

Klieština (90), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Klystyna (1408), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 133 

 

Klobušice (91), (okr. Ilava; dnes Ilava – časť Klobušice) 

 - Villa Clobuchycz (1229), zemianska dedina 

 - poloha „pri JRD“ – ojedinelý nález (11.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 133-135, STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 79 

 

Kľúčové (92), (okr. Trenčín; dnes Nemšová – časť Kľúčové) 

 - Villa Kluchov (1328), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 135 

 

Kňazova Lehota (93), (okr. Považská Bystrica; dnes Domaniža – časť Domanižská Lehota) 

 - Poss. Knezwolhotha (1471), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 135 

 

Kochanovce (95), (okr. Trenčín; dnes Adamovské Kochanovce) 

 - Poss. Kohan (1394), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 136-137 

 

Kolárovice (96), (okr. Bytča) 

 - Poss. Kolarovice vulgariter Henrici villa (1393), príslušenstvo panstva Hričov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 137 

 

Kopec (97), (okr. Ilava; dnes Košecké Podhradie – časť Kopec) 

 - Poss. Kopech (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 138 

 

Kostelec (98), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Kostolech (1430), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 138 

 

Kostolná (99), (okr. Trenčín) 

 - Fluvius Drethoma (1244), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 113 

 

Košeca (100), (okr. Ilava) 

 - Costa (1332-1337), príslušenstvo panstva Košeca  

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 87 

 

Košecké Rovné (101), (okr. Ilava; dnes Zliechov – časť Košecké Rovné) 

 - Terra Roune (1364), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 180 

 

Kotrčina Lúčka (102), (okr. Žilina) 

 - Poss. seu villa Kothorchynaluchka (1439), príslušenstvo panstva Varín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 139  

 

Krasňany (103), (okr. Žilina) 

 - Plantatio Karazna (1354), príslušenstvo panstva Varín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 141 

 

Krasznaluka (zaniknutá)  
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 - Villa Kraznaluch (1357), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 140-141 

 

Krebrenovalehota (104), (zaniknutá)  

 - Poss. Kebranowalotha (1410), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 141-142 

 

Krivács (105), (zaniknutá)  

 - Poss. Krywacz (1437), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 142 

 

Krivoklát (106), (okr. Ilava)  

 - Poss. seu villa Kriwokla (1439), príslušenstvo panstva Vršatec 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 142 

 

Krivosúd (107), (okr. Trenčín; dnes Krivosúd – Bodovka) 

 - Poss. Kys Rauazd (1398), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Beckov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 179 

 

Kubere (108), (zaniknutá)  

 - Poss. Kuberee (1321), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 143 

 

Kubrá (109), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Kubrá) 

 - Terra Kubra (1265), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 143 

 

Kubrica (110), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Kubrica) 

 - Poss. seu villa Noghkwbre. Kyskwbralehota (1439), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 143 

 

Kvašov (111), (okr. Púchov) 

 - Poss. Quazzow (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 143-144 
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Lackófalva (112), (zaniknutá) 

 - Villa Ladzkonis (1320), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 144 

 

Lacnó (zaniknutá)   

 - Villa Lachnow (1355), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 144 

 

Ladce (113), (okr. Ilava) 

 - Ledecz (1469), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 144-145 

 

Lalinok (114), (okr. Žilina; dnes Divina – časť Lalinok) 

 - Poss. Lelenk (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 144 

 

Lednica (115), (okr. Púchov) 

 - Villa Lednyche (1259), príslušenstvo panstva Lednica 

 - poloha Polné diely – sídlisko (11.-13.stor.) 

 - poloha Farská záhrada – sakrálna stavba  (2. pol. 13. stor.)  

 - FEKETE-NAGY 1941, 87; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 82-83 

 

Lednické Rovne (116), (okr. Púchov) 

 - Poss. Rowne (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - severne od intravilánu – sídlisko (11.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 180; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 82-83 

 

Lehota (117), (okr. Žilina; dnes Lietavská Svinná – Babkov – časť Kňazova Lehota) 

 - Poss. Lehota (1474), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 145 

 

Lehôtka I (zaniknutá)  

 - Poss. Lehothka (1426), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 146 

 

Lehôtka II (zaniknutá)  
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 - Poss. Lehothka (1471), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 145  

 

Leszkó (neznáma) 

 - Poss. Lezko (1464), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 146 

 

Lieskovec (118), (okr. Ilava; dnes Dubnica nad Váhom – časť Lieskovec) 

 - Terra Lyzko (1271), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 147-148 

 

Lietava (119), (okr. Žilina) 

 - Plebanus de Liptua (1332-1337), príslušenstvo panstva Lietava 

 - poloha Farský vŕšok – sídlisko (13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 148; HANULIAK 1992, 192 

 

Lietavská Lúčka (120), (okr. Žilina) 

 - Poss. Luchka (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 149 

 

Lietavská Svinná (121), (okr. Žilina; dnes Lietavská Svinná – Babkov) 

 - Poss. Zyne (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 194 

 

Lúčka (zaniknutá)  

 - Poss. Lwchka (1468), príslušenstvo panstva Strečno 

- poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 148 

 

Lúky (122), (okr. Púchov) 

 - Poss. Lwchky (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 149 

 

Lúky (123), (okr. Žilina; dnes Divina – časť Lúky) 

 - Poss Lwky (1458), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 149 
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Lysá (124), (okr. Púchov; dnes Lysá pod Makytou) 

 - Poss. Lyzza (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 148 

 

Lysica (125), (okr. Žilina) 

 - Poss. Lyzycza (1511), príslušenstvo panstva Varín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 148 

 

Ľuborča (126), (okr. Trenčín; dnes Nemšová – časť Ľuborča) 

 - Villa Liburcha (1242), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 147 

 

Malá Breznica (127), (okr. Púchov; dnes Horná Breznica) 

- Poss. Welikabreznycza, Mala Breznycza (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

- bez archeologických nálezov 

- FEKETE-NAGY 1941, 104 

 

Malá Bytča (128), (okr. Bytča; dnes Bytča – časť Malá Bytča) 

 - Iudices de parva Bytcza (1409), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bytča 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 132 

 

Malá Chocholná (129), (okr. Trenčín, dnes Chocholná – Velčice, časť Malá Chocholná) 

 - Poss. Kys Chocholna (1396), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 105-106 

 

Malá Kotešová (130), (okr. Bytča) 

 - Kyshothessow (1525), zemianska dedina  

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 139 

 

Malá Udiča (131), (okr. Považská Bystrica; dnes Udiča – časť Malá Udiča) 

 - Due ville Wdicha (1321), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

- bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 198-199 

 

Malá Ves (zaniknutá)  

 - Villa utraque Kysfalw (1477), príslušenstvo panstva Beckov 
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 - poloha neznáma  

 - FEKETE-NAGY 1941, 132 

 

Malé Košecké Podhradie (132), (okr. Ilava, dnes Košecké Podhradie - časť Malé Košecké Podhradie) 

 - Poss. Naghpodradye. Kyspodradye (1496), príslušenstvo panstva Košeca  

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 169-170 

 

Malé Lednice (133), (okr. Považská Bystrica) 

 - Terra Lednicze (1339), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov   

 - FEKETE-NAGY 1941, 145 

 

Malé Mikušovce (134), (okr. Ilava) 

 - Poss. Kysmikussowcz. Naghmikussowcz (1470), príslušenstvo panstva Vršatec 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 153-154 

 

Malé Stankovce (135), (okr. Trenčín; dnes Trenčianske Stankovce – časť Malé Stankovce) 

 - Kysthank (1488), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 188 

 

Malé Žabokreky (136), (zlúčená s obcou Melčice) 

 - Sabokregh (1478), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 214 

 

Malý Kolačín (137), (okr. Ilava; dnes Nová Dubnica – časť Veľký Kolačín) 

 - Duo ville Kelechyn (1255), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 137 

 

Malý Svederník (138), (okr. Žilina; dnes Svederník) 

 - Kisswedernek (1458), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 193 

 

Marček (139), (okr. Žilina) 

 - Markfalwa (1453), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 151 
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Markušova Lehota (140), (zaniknutá)  

 - Poss. Markusowelehoth (1467), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 151-152 

 

Maršová (141), (okr. Bytča; dnes Maršová - Rašov) 

 - Marsowafalwa (1400), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 152 

 

Medné (142), (okr. Púchov; dnes Lednické Rovne – časť Medné)  

 - Mezne (1372), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 153 

 

Melčice (143), (okr. Trenčín; dnes Melčice – Lieskové) 

 - Villa Mylchycz (1477), príslušenstvo panstva Beckov 

 - poloha Železničná zástavka – sídlisko (11.-12. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 152-153; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1984, 203 

 

Mestečko (144), (okr. Púchov) 

 - Poss. Myezthechko (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 153 

 

Mikšová (145), (okr. Bytča; dnes Bytča – časť Mikšová) 

 - Poss. Myxofalwa (1526), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 153 

 

Milóc (zaniknutá)  

 - Villa Myleuch (1229), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma  

 - FEKETE-NAGY 1941, 154  

 

Milochov (146), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Milochov) 

 - Poss. Mylochow (1401), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 154 

 

Miszaro (zaniknutá) – v okolí Mojtína 

 - Poss. Zarow (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 155 

 

Mníchova Lehota (147), (okr. Trenčín) 

 - Terra episcopi Nitriensis (1269), príslušnstvo Nitrianskeho biskupstva / panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 96 

 

Mojš (148), (okr. Žilina) 

 - Vasar falua (1419), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Strečno 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 156-157 

 

Mojšova Lúčka (149), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Mojšova Lúčka) 

 - Poss. Lwchka (1483), príslušenstvo panstva Strečno 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 157 

 

Mojtín (150), (okr. Púchov) 

 - Villa Moite (1364), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 157 

 

Mostište (151), (okr. Púchov; dnes Dohňany – časť Mostište) 

 - Poss. Mozthysche (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 158 

 

Nades (zaniknutá)   

 - Villa Nades (1355), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 159 

 

Nededza (152), (okr. Žilina) 

 - Nedecz (1384), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Strečno 

 - poloha KIA MOTORS – sídlisko (12.-13. stor.)  

- FEKETE-NAGY 1941, 160; BEDNÁR – VAJDÍKOVÁ 2007, 28-30; BEDNÁR – 

DAŇOVÁ 2008, 30-31; 

 

Nemšová (153), (okr. Trenčín) 

 - Villa Neusua (1242), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Súča 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 160-161 
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Nezbudská Lúčka (154), (okr. Žilina) 

 - Poss. seu villa Wapenaluchka (1439), príslušenstvo panstva Varín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 148-149, 202 

 

Nezéte (155), (zaniknutá)  

 - Poss. Nesete (1388), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 162 

 

Nimnica (156), (okr. Púchov) 

 - Poss. Nywnycze (1408), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 162-163 

 

Nosice (157), (okr. Púchov; dnes Púchov – časť Nosice) 

 - Poss. Nazzych (1407), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 163 

 

Nová Ves (158), (zlúčená s obcou Dulov) 

 - Poss. Wyfalu inter terminos metales possessionis Dulo (1388), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 200 

 

Nozdrkovce (159), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Nozdrkovce) 

 - Nozdrogouz (1113), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 163-164 

 

Nozdrovice (160), (okr. Ilava; dnes Košeca – časť Nozdrovice) 

 - Poss. Monyoros alias Nazdrouich (1397), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha Tehelňa – sídlisko (11.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 164; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 80 

 

Oblazov (161), (okr. Bytča; dnes Kotešová – časť Oblazov) 

 - Oblazowo (1438), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 164 

 

Okrut (162), (zaniknutá) 

 - Poss. Okruth (1408), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 164-165 

 

Omsár (zaniknutá)  

 - Poss. Omsar (1473), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 165 

 

Omšenie (163), (okr. Trenčín) 

 - Plebanus de Misen (1332-1337), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 154-155 

 

Opatová (164), (okr. Trenčín – dnes Trenčín – časť Opatová) 

 - Villa abbatis (1424), majetok Skalského opáta 

  - poloha Stráža – ojedinelý nález (12.-13. stor.)   

 - FEKETE-NAGY 1941, 95-96; NEŠPOROVÁ 1999, 200 

 

Opatovce (165), (okr. Trenčín) 

 - Villa Trensciniensis Sancti Ypoliti (1113), majetok Zoborského kláštora 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 95 

 

Orechové (166), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Orechové) 

 - Poss. seu villa Orechowe (1439), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 165 

 

Orlové (167), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Orlové) 

 - Orlowhege, slavonice Dwbowahora, castri Besterce (1408), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 165 

 

Ovčiarsko (168), (okr. Žilina) 

 - Villa Olcharzk (1282), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Hričov / Lietava 

 - intravilán – sídlisko (14. a 16. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 166; MORAVČÍK 1985, 35 

 

Packovec (zaniknutá)  

 - Poss. Paczkouecz (1500), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 167 

 

Paplehota (zaniknutá) 
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 - Poss. Paplehotha aliter Welchna  (1496), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 166 

 

Papradno (169), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Spapradna (1525), vlastnícke pomery neznáme 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 167 

 

Paština Závada (170), (okr. Žilina) 

 - Poss. Zawadka (1469), príslušenstvo panstva Hričov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 213 

 

Peklina (171), (okr. Žilina; dnes Dolný Hričov – časť Peklina) 

 - Villa Poklina (1282), príslušenstvo panstva Hričov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 167 

 

Petrovice (172), (okr. Bytča) 

 - Villa Petri (1416), vlastnícke pomery neznáme 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 168 

 

Piechov (173), (zlúčená s Bolešovom) 

 - Iurati de Piechow (1414), zemianska dedina / majetok Skalského opáta 

 - intravilán – sídlisko ( 11.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 168 

 

Plevník (174), (okr. Považská Bystrica; dnes Plevník – Drienové) 

 - Poss. seu villa Plewnyk (1439), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov  

 - FEKETE-NAGY 1941, 168-169 

 

Počarová (175), (okr. Považská Bystrica) 

 - Zpoczeronoie lhotta (1466), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 169 

 

Podhorie (176), (okr. Ilava; dnes Ladce – časť Podhorie) 

 - Poss. Podhore (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 169 
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Podhorie (177), (okr. Žilina) 

 - Poss. Pothora (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 169 

 

Podmanín (178), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Podmanín) 

 - Podmanyn (1351), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 170 

 

Podskalie (179), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Egedhazasnadasd (1330), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 170-171; SEDLÁK 2008, 54; 

 

Podvažie (180), (okr. Ilava; dnes Pruské – časť Podvažie) 

 - Podwase (1473), príslušenstvo panstva Ilava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 171 

 

Pominovec (181), (zaniknutá)  

 - Villa Pomnen (1229), zemianska dedina 

- intravilán – sakrálna stavba (12. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 171-172 

 

Porúbka (182), (okr. Žilina) 

 - Poruba (1361), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Strečno 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 172; MORAVČÍK 1980, 145; FURMAN – ZACHAR 2008, 62-63;  

 

Potočany (183), (zaniknutá) 

 - Potochan (zánik 1. pol. 14. stor.) 

 - poloha neznáma 

 - BEŇKO 1985, 22 

 

Považská Bystrica (184), (okr. Považská Bystrica) 

 - Bisterse (1332-1337), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - poloha Helena – sídlisko? (stredovek) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 85-86; MORAVČÍK 1991, 20; MÁJSKY 2006, 33-34 

 

Považská Teplá (185), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Považská Teplá) 

 - Poss. seu villa Tepla (1439), príslušenstvo panstva Bystrica 
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 - poloha pri Váhu – ojedinelý nález (15. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 194-195 

 

Považské Podhradie (186), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Podhradye (1458), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 170 

 

Praznov (187), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Praznov) 

 - Praznoucz (1414), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 173-174 

 

Prečín (188), (okr. Považská Bystrica) 

 - Terra Prichen (1385), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - poloha Predevsie – Kopanice – sídlisko (14. – 15. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 174 

 

Predmier (189), (okr. Bytča) 

 - Terra vacua Predmir (1193), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - poloha Dolné Záhumenice – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - poloha Malobické pole – ojedinelý nález (12.-13. stor.)  

- FEKETE-NAGY 1941, 89; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 70; HANULIAK 1992, 192-

193 

 

Prejta (190), (okr. Ilava; dnes Dubnica nad Váhom – časť Prejta) 

 - Poss. Peryche (1379), príslušenstvo panstva Trenčín / Košeca / Ilava 

 - poloha Vystrkov – Sedličky – ojedinelý nález (13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 174; MORAVČÍK 1985a, 163; MORAVČÍK 1991, 27 

 

Prečínska Lehota (191), (zlúčená s Lednickými Rovňami) 

 - Poss. Lehothka (1413), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 128, 146  

 

Príles (192), (okr. Trenčín; dnes Trenčianska Teplá – časť Príles) 

 - Preles (1438), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 175 

 

Prosné (193), (okr. Považská Bystrica; dnes Udiča – časť Prosné) 

 - Poss. Prozna (1321), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 175-176 

 

Pruské (194), (okr. Ilava) 

 - Terra Pruska (1244), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Vršatec 

 - poloha Park – ojedinelý nález (15.-16. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 176-177; MAJSKÝ 2003, 84 

 

Pružina (195), (okr. Považská Bystrica) 

 - Prusina (1272), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 177; PIETA – MORAVČÍK 1999, 137-138; 

 

Púchov (196), (okr. Púchov) 

 - Villa Puth (1243), príslušenstvo panstva Lednica 

 - poloha Mäsokombinát – ojedinelý nález (stredovek) 

- FEKETE-NAGY 1941, 89-90; MORAVČÍK 1976, 47; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 

92 

 

Radotina (zaniknutá)  

 - Via ad Radotina (1272), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 178 

 

Rašov (197), (okr. Bytča; dnes Maršová – Rašov) 

 - Poss. seu villa Rasov (1439), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 179 

 

Rimanovice (zaniknutá)  

 - Poss. Rymanowicz (1408), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 180 

 

Roháč (zaniknutá)  

 - Rohach (1193), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 180 

 

Rosina (198), (okr. Žilina) 

- Villa Rozyna prope civitatem Zylina (1341), zemianska dedina / príslušenstvo panstva 

Strečno 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 180 
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Rozbehy (199), (zaniknutá)  

 - Poss. Rozbehow (1510), príslušenstvo panstva Budatín 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 180-181 

 

Rozvadze (200), (okr. Trenčín; dnes Trenčianske Stankovce – časť Rozvadze) 

 - Terra Razovag (1212), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 181 

 

Rybáre (201), (zlúčená s obcou Záblatie) 

 - Villa Ribnic (1208), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 179 

 

Sádočné (202), (okr. Považská Bystrica) 

 - Terra Saddexna (1339), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 183 

 

Savčina (203), (okr. Ilava; dnes Pruské – časť Savčina) 

 - Zeukefalva (1368), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 191 

 

Sedličná (204), (okr. Trenčín; dnes Trenčianske Stankovce – časť Sedličná) 

 - Sedlisna (1403), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 183-184 

 

Selec (205), (okr. Trenčín) 

 - Poss. seu villa Selcz (1439), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 184 

 

Skala (206), (okr. Trenčín; dnes Skalka nad Váhom) 

 - Villa Scala (1113), majetok Nitrianskeho biskupstva 

 - poloha Chocheľ – sídlisko (12.-13. stor.) 

       – sakrálna stavba (12.-13. stor.)  

- FEKETE-NAGY 1941, 184; NEŠPOROVÁ 1992, 86-87; HANULIAK 1997, 72-75; 

HANULIAK 1998, 71-72 
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Skalská Nová Ves (207), (okr. Trenčín; dnes Skalka nad Váhom – časť Skalská Nová Ves) 

 - Villa Wyfalwa (1297), zemianska dedina / majetok Skalského opáta 

 - bez archeologických nálezov 

- FEKETE-NAGY 1941, 200-201 

 

Skribazovicz (zaniknutá)  

 - Pred. parva Skribazovicz (1502), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 182-183 

 

Slávnica (208), (okr. Ilava) 

 - Slanica (1374), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 185-186 

 

Slopná (209), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Szlopna (1277), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 186-187 

 

Soblahov (210), (okr. Trenčín) 

 - Sabloho (1396), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - poloha Bindárka – ojedinelý nález (13.-14. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 188; NEŠPOROVÁ 2003, 105 

 

Stráňavy (211), (okr. Žilina) 

 - Poss. seu villa Ztrany (1439), príslušenstvo panstva Strečno 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 188 

 

Stráža (212), (okr. Žilina) 

 - Poss. seu villa Strase (1439), príslušenstvo panstva Varín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 189 

 

Strážov (213), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Strážov) 

 - Poss. Straso (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 189 

 

Strečno (214), (okr. Žilina) 

 - Strechen (1321), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Strečno 

 - bez archeologických nálezov 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 190; ČAMBAL – FARKAŠ 2007, 62-63;  

 

Stredna (215), (zaniknutá)  

 - Poss. Ztredna (1462), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 190  

 

Stremareka (zaniknutá) 

 - Poss. Stremareka (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 183 

 

Streženice (216), (okr. Púchov) 

 - Villa Stresnycza (1408), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 190 

 

Stupné (217), (okr. Považská Bystrica) 

 - Scultetia de Stupiczna (1416), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 190 

 

Súľov (218), (okr. Bytča; dnes Súľov – Hradná) 

 - Sulo (1193), zemianska dedina 

 - intravilán – sídlisko (11.-13. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 192-193; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 70; MORAVČÍK 1970, 

12 

 

Sverepec (219), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Scerepecz (1327), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 193-194 

 

Szebedrás (zaniknutá) 

- Poss. Zebedrwse (1462), príslušenstvo panstva Košeca 

- poloha neznáma 

- FEKETE-NAGY 1941, 183  

 

Suchá (zaniknutá) 

 - Villa castri Trenchin Zucha (1355), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 191 
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Suché Potoky (220), (zaniknutá)  

 - Poss. Swhapathok (1321), zemianska dedina  

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 191-192 

 

Svitava (zaniknutá) 

 - Poss. Szvituva (1367), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 194 

 

Šebeštanová (221), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Šebeštanová) 

 - Poss. Sebestenfalua (1414), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 182  

 

Štiavnik (222), (okr. Bytča)  

 - Poss. seu villa Sczewnyk (1439), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 183 

 

Štvrtok (223), (okr. Trenčín) 

 - Villa Chewthewrthek (1477), príslušenstvo panstva Beckov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 108 

 

Teplá (224), (okr. Trenčín; dnes Trenčianska Teplá) 

 - Villa Tapla (1355), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 194 

 

Teplá (zaniknutá)  

 - Villa Thopla (1351), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 194 

 

Teplička (225), (okr. Žilina) 

- Terra Toplucha (1267), príslušenstvo panstva Strečno / Varín 

- poloha Na vŕškoch – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 195; MORAVČÍK 1972, 30 – 38; MORAVČÍK 2000, 137 

 

Tižina (226), (okr. Žilina; dnes Dolná Tižina) 

 - Poss. seu villa Chysina (1439), príslušenstvo panstva Strečno / Varín 

 - bez archeologických nálezov 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 195-196 

 

Trebin (227), (zlúčená s obcou Adamovce) 

 - Poss. Trebin (1467), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 196 

 

Trebotzotnice (zaniknutá)  

 - Poss. Trebotzotnicze (1504), príslušenstvo panstva Budatín 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 196 

 

 Trenčianska Závada (228), (okr. Trenčín; dnes Nemšová – časť Trenčianska Závada) 

 - Poss Zawad (1493), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 212 

 

Trenčianske Bohuslavice (229), (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

 - Boguzlawicz (1436), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 101 

 

Trenčín (230), (okr. Trenčín) 

 - Civitas Treinchen (1111), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Trenčín 

 - poloha Masarykove kasárne – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - poloha Pod sekerou – sídlisko (12.-13. stor.)  

 - poloha Pollakova tehelňa – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - poloha Váh – ojedinelý nález (13.-14. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 90-91; NEŠPOROVÁ 1989, 414-415  

 

Tridvori (231), (zlúčená s obcou Turie) 

 - De tribus curiis (1416), príslušenstvo panstva Strečno 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 196-197 

 

Trnové (232), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Trnové) 

 - Poss. Tharnow (1393), príslušenstvo panstva Lietava 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 194 

 

Tŕstie (233), (okr. Považská Bystrica; dnes Dolný Lieskov – časť Tŕstie) 

 - Poss. Nadasd (1330), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 158-159 

 

Tuchyňa (234), (okr. Ilava) 

 - Villa Tuhyne (1243), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Vršatec 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 197 

 

Tunežice (235), (okr. Ilava; dnes Ladce – časť Tunežice) 

 - Poss. Tuniuk (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 197-198 

 

Turie (236), (okr. Žilina) 

 - Tauricz (1386), príslušenstvo panstva Strečno 

 - poloha Za Hrádek – sídlisko (13.-14. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 198; ŠEDO 1976a, 201; HANULIAK 1992, 199; KALMAN 1995, 

76-77 

 

Turná (237), (okr. Trenčín; dnes Trenčianska Turná) 

 - Villa Tornoua (1269), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - intravilán – sídlisko (13.-14. stor.) 

 - poloha zemník Hrbatá (15.-16. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 198; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1985b,  223; NEŠPOROVÁ 

1999, 120; MICHALÍK 2009, 9 

 

Ugric (238), (zaniknutá)  

 - Poss. Vgritz (1500), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 200 

 

Upohlav (239), (okr. Považská Bystrica; dnes Udiča – časť Upohlav) 

 - Poss. Lwpohlaw (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 149-150 

 

Urbanov (240), (okr. Bytča; zlúčená s obcou Rašov) 

 - Urbanow (1406), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 201 

 

Újazd (241), (okr. Trenčín; dnes Skalka nad Váhom – časť Újazd) 

 - Terra Vyezd (1244), majetok Nitrianskeho biskupstva / Skalského opáta 

 - bez archeologických nálezov 
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 - FEKETE-NAGY 1941, 206 

 

Váralya (242), (zaniknutá)  

 - Poss. seu villa Waralya (1439), príslušenstvo panstva Súča 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 202 

 

Varín (243), (okr. Žilina) 

 - Terra Warna (1254), zemianska dedina, príslušenstvo panstva Varín / Strečno / Lietava 

 - poloha Železná studňa – ojedinelý nález (12.-13. stor.) 

 - západne od intravilánu – sídlisko (12.-13. stor.)  

- FEKETE-NAGY 1941, 92-93; ŠEDO 1976d, 206-207; PIETA – MORAVČÍK 1983, 205-

206; HANULIAK 1992, 195; MORAVČÍK 2000c, 139 

 

Vaska (244), (okr. Ilava; zlúčená s obcou Slavnica) 

- Poss. Wyschen circa possessionem Kemencze cruciferorum domus sancti regis Stephani de 

Strigonio (1324), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 202 

 

Velčice (245), (okr. Trenčín; dnes Chocholná – Velčice) 

 - Welchycz (1345), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 203-204 

 

Veľká Breznica (246), (okr. Púchov; dnes Dolná Breznica) 

- Poss. Breznycze (1388), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Lednica 

- bez archeologických nálezov 

- FEKETE-NAGY 1941, 104 

 

Veľká Bytča (247), (okr. Bytča) 

 - Terra Byucha (1250), zemianska dedina 

 - poloha Horné pole – sídlisko (stredovek) 

 - poloha Na Mesci – sídlisko (stredovek) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 88-89; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1961, 154; FURMAN 2008, 58 

 

Veľká Chocholná (248), (okr. Trenčín, dnes Chocholná – Velčice, časť Veľká Chocholná) 

 - Poss. Naghoholna (1481), zemianska dedina  

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 105-106 

 

Veľká Kotešová (249), (okr. Bytča) 

 - Hatisow (1336), zemianska dedina / príslušenstvo Nitrianskeho biskupstva / panstva Hričov 



233 
 

 - poloha na Nivách – sídlisko (12.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 138-139; ŠEDO 1975a, 98-99 

 

VeľkáUdiča (250), (okr. Považská Bystrica; dnes Udiča – časť Veľká Udiča) 

 - Due ville Wdicha (1321), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 198-199 

 

Veľké Bierovce (251), (okr. Trenčín) 

 - Sacerdos de Bur (1332-1337), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 98 

 

Veľké Košecké Podhradie (252), (okr. Ilava, dnes Košecké Podhradie-časť Veľké Košecké Podhradie) 

 - Poss. utraque Waralya (1397), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 169-170 

 

Veľké Mikušovce (253), (okr. Ilava) 

 - Villa Mykus (1259), príslušenstvo panstva Vršatec 

 - poloha Nivka – sídlisko (13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 153-154; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 83 

 

Veľké Stankovce (254), (okr. Trenčín; dnes Trenčianske Stankovce – časť Veľké Stankovce) 

 - Stanuk (1345), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 188 

 

Veľký Kolačín (255), (okr. Ilava; dnes Nová Dubnica – časť Veľký Kolačín) 

 - Duo ville Kelechyn (1255), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Súča 

 - intravilán – sídlisko (11.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 137; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 84 

 

Veľký Svederník (256), (okr. Žilina; dnes Svederník) 

 - Zedernek (1392), príslušenstvo panstva Budatín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 193 

 

Vetiszló (zaniknutá) 

 - Villa Wetislou (1243), príslušenstvo panstva Beckov? 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 205 
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Výčapy (257), (okr. Ilava; zlúčená s obcou Pruské)  

 - Terra Wychap (1243), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Vršatec 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 205-206 

 

Vieska (258), (okr. Púchov; dnes Púchov – časť Vieska – Bezdedov) 

 - Wezka (1388), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Lednica 

 - južne od intravilánu – sídlisko (11.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 205; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 93 

 

Vilkje (zaniknutá)  

 - Poss. Wilchye. Wylchye (1462), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 206 

 

Visolaje (259), (okr. Púchov) 

 - Poss. Wizolay (1327), zemianska dedina 

 - poloha Zákľuky – sídlisko (11.-13. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 207-208; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 60; BIALEKOVÁ 1992, 

96; KUJOVSKÝ – VLKOLÍNSKA 2000, 115 

  

Višňové (260), (okr. Žilina) 

 - Poss. Wysnew (1393), príslušenstvo panstva Lietava / Strečno 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 206 

 

Višňové (zaniknutá) 

 - Terra Wisnio (1269), zemianska dedina 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 206 

 

Vranie (261), (okr. Žilina) 

 - Poss. Vranye (1438), príslušenstvo panstva Budatín 

- bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 208 

 

Vrchteplá (262), (okr. Považská Bystrica) 

 - Poss. Toppla (1430), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 204 

 

Vršatské Podhradie (263), (okr. Ilava) 

 - Poss. seu villa Podhraghye (1439), príslušenstvo panstva Vršatec 
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 - poloha Vršatské bralá – sídlisko (11.-13. stor.)  

- FEKETE-NAGY 1941, 170; FURMÁNEK 1970, 63-74; MORAVČÍK 1976, 47; 

STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 1992, 91 

 

Vrtižer (264), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Teplá – časť Vrtižer) 

 - Poss. Wertesel (1388), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 204-205 

 

Vydrná (265), (okr. Púchov) 

 - Poss. Wydrna (1475), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 206 

 

Zabreg (266), (zaniknutá)  

 - Terra castrensium ad Zabreg (1259), vlastnícke vzťahy neznáme 

 - poloha neznáma  

 - FEKETE-NAGY 1941, 209 

 

Zahunye (zaniknutá) 

 - Poss. seu villa Zahunnye (1439), príslušenstvo panstva Trenčín 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 209 

 

Žakovce (zaniknutá)  

- Poss. Zakowcze (1516), zemianska dedina 

- poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 209 

 

Zamarovce (267), (okr. Trenčín) 

 - Villa Samar (1208), zemianska dedina 

 - poloha Horné Orechové – sídlisko (11.-12. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 210-212 

 

Závratie (268), (zaniknutá) 

 - Poss. Zawrathye (1462), príslušenstvo panstva Košeca 

 - poloha neznáma 

 - FEKETE-NAGY 1941, 213 

 

Záblatie (269), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Záblatie) 

 - Zabrath (1366), zemianska dedina 

 - poloha pri Váhu – ojedinelý nález (13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 208-209; NEŠPOROVÁ 1992, 417 
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Zádubnie (270), (okr Žilina; dnes Žilina – časť Zádubnie) 

 - Poss. Zadubnye (1438), príslušenstvo panstva Budatín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 209 

 

Záluž (271), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Považská Tepla – časť Záluž) 

 - Zaluschy (1440), zemianska dedina 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 209-210 

 

Záriečie (272), (okr. Púchov) 

 - Poss. Zaryecze (1475), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 212 

 

Zástranie (273), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Zástranie) 

 - Poss. seu villa Zaztrany (1439), príslušenstvo panstva Varín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 212 

 

Závodie (274), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Závodie) 

 - Poss. Kyszauoda (1393), príslušenstvo panstva Lietava / Strečno 

 - poloha pod Vinicou – sídlisko (10.-13. stor.) 

 - intravilán – sídlisko (10.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 213; MORAVČÍK 2006, 25 

 

Zbora (275), (okr. Púchov; dnes Dohňany – časť Zbora) 

 - Poss. Zbosse (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 213 

 

Zemianska Závada (276), (okr. Považská Bystrica; dnes Prečín – časť Zemianska Závada) 

 - Poss. Zawada (1429), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 212 

 

Zemianske Lieskové (277), (okr. Trenčín; dnes Melčice – Lieskové) 

 - Poss. Lezkocz (1478), zemianska dedina 

- poloha Tehelňa – ojedinelý nález (12.-13. a 14. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 146; BIALEKOVÁ 1989, 394-395 

 

Zemianske Podhradie (278), (okr. Nové Mesto nad Váhom) 
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 - Villa Podrady (1397), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Beckov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 170; NEŠPOROVÁ 1999, 120-121;  

 

Zemiansky Kvašov (279), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Zemiansky Kvašov) 

 - Poss. Kwasso (1400), zemianska dedina / príslušenstvo mesta Bystrica  

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 143 

 

Zlatovce (280), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Zlatovce) 

 - Terra Zlatouice castrensis (1244), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 213; NEŠPOROVÁ 1982a, 196-198;  

 

Zliechov (281), (okr. Ilava) 

 - Terra Zlieho (1272), majetok Skalského opáta 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 213-214 

 

Zubák (282), (okr. Púchov) 

 - Poss. Zwbaky (1471), príslušenstvo panstva Lednica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 214 

 

Žilina (283), (okres Žilina) 

 - Terra Sylna (1267), zemianska dedina / príslušenstvo panstva Lietava / Strečno 

 - poloha Dolné Rudiny – sakrálna stavba (1. pol. 13. stor.) 

 - poloha Šafranica – sídlisko (10.-13. stor.) 

 - poloha pri Meniarni – sídlisko (10.-13. stor.) 

 - poloha pri Závode TENTO – sídlisko (10.-13. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 93-94; MORAVČÍK 1991, 11; MORAVČÍK 2004, 25 

 

Žilinská Lehota (284), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Žilinská Lehota) 

 - Poss. Benchmalhotha (1496), príslušenstvo panstva Hričov 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 97  
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11.2 MESTSKÉ SÍDLISKÁ 

 

 

Beckov (4), (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

- Blundix 1208 / Inter civitatem novam et Galaucz sive Beczkow (1388), zemianske mesto / 

príslušenstvo panstva Beckov 

 - intavilán – sídlisko, mestské opevnenie (14.-15. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 86-87; KOVÁR 2012, 138 

 

Beluša (7), (okr. Púchov) 

- Terra Belus (1330) / Civitas Belus (1375), zemianske mestečko / príslušenstvo panstva Ilava 

/ Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 194, 851 

 

Ilava (80), (okr. Ilava) 

 - Leua (1332-1337) / Civitas Leua (1375), príslušenstvo panstva Trenčín / Ilava 

 - intravilán – ojedinelý nález (15. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 87; BIELICH 2006, 42 

 

Košeca (100), (okr. Ilava) 

 - Costa (1332-1337) / Opp. Kazza (1467), príslušenstvo panstva Košeca 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 87; 

 

Lednica (115), (okr. Púchov) 

 - Villa Lednyche (1259) / Opp. Lednycze (1471),  príslušenstvo panstva Lednica / Trenčín 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 87; SEDLÁK 2008, 55; 

 

Považská Bystrica (184), (okr. Považská Bystrica) 

 - Bisterse (1332-1337) / Civitas Biztrichiensis (1384), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - intravilán – sídlisko (14.-15. stor.) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 85-86; ŠEDO 1977f, 269-270 

 

Predmier (189), (okr. Bytča) 

 - Terra vacua Predmir (1193) / Opp. Predmer (1525), príslušenstvo panstva Bystrica 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 89 

 

Púchov (196), (okr. Púchov) 

 - Villa Puth (1243) / Opp. Puchow (1471), príslušenstvo panstva Lednica 
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- poloha Moyzesova ulica – sídlisko (15.-16. stor.)  

 - FEKETE-NAGY 1941, 89-90; MORAVČÍK 1976, 8; MAJSKÝ 2003, 87-88 

 

Trenčín (230), (okr. Trenčín) 

 - Civitas Treinchen (1111), zemianske mesto / príslušenstvo panstva Trenčín 

 - poloha Mierové námestie – sídlisko / mesto ( 13. stor.) 

 - poloha Vajanského ulica – sídlisko / predmestie (12.-16. stor.) 

 - poloha ČSOB – sakrálna stavba (15. stor.)  

 - poloha PRIOR – sídlisko / predmestie (13.-14. stor.) 

 - poloha Hviezdoslavova ulica – sídlisko / predmestie (13. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 90-91; NEŠPOROVÁ 1989, 414-416; NEŠPOROVÁ 1997, 136; 

BÓNA – KATKIN 1998, 39-41; RUTTKAY – ČERNICKÁ – CHEBEN 2012, 226 

 

Varín (243), (okr. Žilina) 

- Terra Warna (1254) / Opp. Waryn (1439), zemianske mestečko / príslušenstvo panstva Varín 

/ Strečno / Lietava 

 - intravilán – sídlisko (16. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 92-93; ŠEDO 1976e, 207 

 

Veľká Bytča (247), (okr. Bytča) 

- Terra Byucha (1250) / Civitas Byche (1375), zemianske mestečko / príslušenstvo panstva 

Bytča 

 - bez archeologických nálezov 

 - FEKETE-NAGY 1941, 88-89 

 

Žilina (283), (okres Žilina) 

- Terra Sylna (1267) / Civitas Silnensis (1320); zemianske mesto / príslušenstvo panstva 

Lietava / Strečno 

 - poloha Mierové námestie – sídlisko / mesto (13.-16. stor.) 

 - poloha Radničná ulica – sídlisko / mesto (16. stor.) 

 - poloha Na bráne – mestské opevnenie (15. stor.) 

- poloha Dolný Val / Na priekope – mestské opevnenie (15.-16. stor.) 

 - poloha Farský kostol – sakrálna stavba (13. – 14. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 93-94; MORAVČÍK 1970, 16; MORAVČÍK 1975b, 66; ŠEDO 

1975d, 101-102; ŠEDO 1975e, 102; ŠEDO 1977c, 268; MORAVČÍK 1980, 29; MORAVČÍK 

1985, 41; MORAVČÍK 1995c, 98; BENEDIKOVÁ 2001, 44; MORAVČÍK 2001, 156-157; 

MORAVČÍK 2002, 136-138; ROTH 2007, 161; KOS 2009, 113 
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11.3 FORTIFIKÁCIE 

 

 

Beckov (f1), (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

 - poloha hrad Beckov 

 - hrad (pol. 13.-18. stor.) 

 - Castrum Blundus (10/11 stor.), Castrum Bolonduch (1264) 

- FEKETE-NAGY 1941, 63-64; KODOŇOVÁ 1975, 19-26; ENGEL 1977, 99; TÓTHOVÁ 

1977, 393-402; KLEIN 1986, 67-70; MÁCELOVÁ 1987, 35-42; KOČIŠ 1989, 33-44; 

KODOŇOVÁ 1997, 19-23; MÁCELOVÁ 2000, 85-86; MÚCSKA 2000, 84-85; SAMUEL 

2001, 171; DVOŘÁKOVÁ 2003, 120; KARLÍK 2006, 6-48; PLAČEK – BÓNA 2007, 58-62  

 

Budatín (f2), (okr. Žilina; dnes Žilina – časť Budatín) 

 - intravilán 

 - hrad (13.-18.  stor.)  

 - Castrum Budetyn (1321) 

- FEKETE-NAGY 1941, 66-67; FIALA – IZAKOVIČOVÁ – MARSINA 1965, 99-105; 

PRIKRYL 1966, 162-165; KRISTENOVÁ 1970, 35-52; MORAVČÍK 1975a, 64-66; ENGEL 

1977, 100; MORAVČÍK 1980, 41-45; KOČIŠ 1989, 151-161; PLAČEK – BÓNA 2007, 85-

87; BEDNÁR – STRANIANKOVÁ – TIRPÁK 2008, 33-34; BEDNÁR – STANEKOVÁ 

2009, 29-30 

 

Divina (f3), (okr. Žilina) 

 - poloha Hradisko 

 - drobné feudálne sídlo (12.-13. stor.) 

- PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 71; MORAVČÍK 1983, 168; MORAVČÍK 1991, 14-15; 

MORAVČÍK 2000b, s.10; MALEC 2010, 122  

 

Dolná Mariková (f4), (okr, Považská Bystrica) 

 - poloha Široká 

 - strážny hrádok /bratrícka pevnôstka (12.-13. a 15. stor.) 

- HABOVŠTIAK 1972, 4; MORAVČÍK 2000a, 131; MORAVČÍK 2000b, 10; MALEC 2010, 

123 

 

Dolná Súča (f5), (okr. Trenčín) 

 - poloha Krasín 

 - hrad (13./14.-16. stor.) 

 - Castellanus de Zuchan (1318) 

- FEKETE-NAGY 1941, 79; VARSIK 1965, 84; ŠIŠMIŠ 1981, 93-94; NEŠPOROVÁ 2000, 

201; NEŠPOROVÁ 2003, 97-98; PLAČEK – BÓNA 2007, 281-282 

 

Dolný Lieskov (f6), (okr. Považská Bystrica) 

 - poloha Skala 

 - drobné feudálne sídlo / refúgium (12.-13. a15. stor.) 
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 - PIETA 1982, 219, MALEC 2010, 123 

 

Drietoma (f7), (okr. Trenčín) 

 - poloha Ostrá hôrka 

 - strážny hrádok (12.-13. stor.) 

 - NEŠPOROVÁ 2003, s.99; MALEC 2010, 124 

 

Gbeľany (f8), (okr. Žilina) 

 - poloha Hradisko 

 - dvojica bratríckych opevnení (15. stor.) 

- MORAVČÍK 1977, 188; MORAVČÍK 1980, 31,33-34; MORAVČíK 1981, 179-180; 

MORAVČÍK 2000b, 9-10; MORAVČÍK 2002a, 9; MORAVČÍK 2005, 24; BEDNÁR – 

FOTTOVÁ 2006, 31; MALEC 2010, 124-125  

 

Hatné (f9, f10), (okr. Považská Bystrica) 

 - poloha Hrádok I (f9) 

 - refúgium (15. stor.) 

- JANŠÁK 1930, 33-35; MORAVČÍK 2000b, s.8; MORAVČÍK 2002a, 9-10; MALEC 2010, 

125-126 

  

 - poloha Hrádok II (f10) 

 - drobné feudálne sídlo / refúgium (12.-13. a 15. stor.) 

- JANŠÁK 1930, 35; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 67; PIETA 1982, 219; MORAVČÍK 

2000b, 10; MORAVČÍK 2002a, 10; MALEC 2010, 126  

 

Horné Kočkovce (f11), (okr. Púchov; dnes Púchov – časť Horné Kočkovice) 

 - poloha Skala 

 - drobné feudálne sídlo 

- PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, s.38; PIETA 1982, 221; STAŠŠÍKOVÁ-ŠTUKOVSKÁ 

1992, 94-95; JANAS – BERNÁT – MORAVČÍK 2006, 27; MALEC 2010, 130-131 

 

Horné Sŕnie (f12), (okr. Trenčín) 

 - poloha Ostrá hora 

 - tvrdza (14.-15. stor.) 

- PIETA 1982, 219; NEŠPOROVÁ 1992, 86; CHEBEN 1998, 79; NEŠPOROVÁ 2000, 202; 

NEŠPOROVÁ 2003, 99-100; MALEC 2010, 126 

 

Horovce (f13), (okr. Ilava) 

 - intravilán 

 - tvrdza (14.-15. stor.) 

- REBRO 1955, 245-297; MENCLOVÁ 1972, 488; ŠEVČÍKOVÁ – JANURA 2007, 20-24; 

MALEC 2010; 127 
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Hričov (f14), (okr. Žilina) 

 - poloha hrad Hričov 

 - hrad (13.-17. stor.) 

 - Castrum Hrichou (1265) 

- FEKETE-NAGY 1941, 67-68; ENGEL 1977, 117; FÜGEDI 1977, 143; ŠEDO 1977a, 262-

263; KOČIŠ 1989, 143-150; MORAVČÍK 1995a, 96-97; MAJSKÝ 2003, 84; PLAČEK – 

BÓNA 2007, 135-138  

 

Ilava (f15), (okr. Ilava) 

 - intravilán 

 - hrad (15.-17. stor.) 

 - Castrum Leba (1447) 

- FEKETE-NAGY 1941, 72-73; BAGIN 1971, 121-128; FOJTÍK 1976, 101-102; BAGIN 

1985, 129-133; MORAVČÍK 1985c, 30-32; PLAČEK – BÓNA 2007, 142-144  

 

Ivanovce (f16), (okr. Trenčín) 

 - poloha Skala 

 - neznámy typ opevnenia (15. stor.) 

- EISNER 1933, 58,61; TOČÍK 1964, 17-19; BÁRTA 1980, 21; ŠIŠMIŠ 1985, 133; 

BIALEKOVÁ 1989, 391; MALEC 2010, 127-128 

 

Kostelec (f17), (okr. Považská Bystrica) 

 - Kavčia, Baštiská 

 - bratrícke opevnenie (15. stor.) 

 - PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 67; MALEC 2010, 128 

 

Košecké Podhradie (f18), (okr. Ilava) 

 - poloha hrad Košeca 

 - hrad (14.-17. stor.) 

 - Castellanus de Cascha (1318) 

- FEKETE-NAGY 1941, 69; ENGEL 1977, 121; FÜGEDI 1977, 149; SUROVÝ – ŠIŠMIŠ 

1978, 66-67; KOČIŠ 1989, 77- 83; PLAČEK – BÓNA 2007, 160 

 

Lednica (f19), (okr. Púchov) 

 - poloha hrad Lednica 

 - hrad (13./14.-18./19. stor.) 

 - Castellanus de Legniche (1341) 

- FEKETE-NAGY 1941, 71-72; TRNKA 1961, 103-116; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1962, 

129-130; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 56, 101-102; VARSIK 1965, 271; ENGEL 1977, 

129; FÜGEDI 1977, 160-161; NEŠPOROVÁ 1985, 167-168; KOČIŠ 1989, 84- 99; PLAČEK 

– BÓNA 2007, 171-173 

 

Lietava (f20), (okr. Žilina) 

 - poloha hrad Lietava 
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 - hrad (13.-18. stor.) 

 - Castrum Lethawa (1321) 

- FEKETE-NAGY 1941, 73-74; ENGEL 1977, 131; FÜGEDI 1977, 162; ŠEDO 1977b, 264; 

KOČIŠ 1989, 162-177; PLAČEK – BÓNA 2007, 177-180 

 

Mocsarnok (neznámy) 

 - poloha neznáma  

 - hrad? 

- Villa sub castro Mocharnuk (1295) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 74 

 

Nezbudská Lúčka (f21, f22), (okr. Žilina) 

 - poloha Starý hrad (f21) 

 - hrad (13.-18. stor.) 

 - Castrum Warna (1321) / Castrum Owar (1384) 

- FEKETE-NAGY 1941, 75-76, 83; MARSINA 1963, 118-121; ENGEL 1977, 140; FÜGEDI 

1977, 209-210; KOČIŠ 1989, 196-205; PLAČEK – BÓNA 2007, 275-277 

 

- poloha Hrádok (f22) 

 - strážnyhrádok (11. stor.) 

- PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 79; POLLA – SLIVKA – VALLAŠEK 1981, 386; 

MORAVČÍK 2000b, 10; MORAVČÍK 2005, 23; MALEC 2010, 129 

 

 

Nozdrovice (f23), (okr. Ilava; dnes Košeca – časť Nozdrovice) 

 - poloh Hradište 

 - drobné feudálne sídlo (12.-13. stor.) 

- PIETA 1982, 220; MORAVČÍK 2000b, 8; PIETA 2000, 140; NEŠPOROVÁ 2002, 141-142; 

MALEC 2010, 128-129 

 

Opatová (f24), (okr. Trenčín; dnes Trenčín – časť Opatová nad Váhom) 

 - poloha Stará Opatová 

 - tvrdza? (13. stor.?) 

 - BIALEKOVÁ 1989, 400 

 

Pepard  (neznámy) 

 - poloha neznáma 

 - hrad? 

 - Castrum Pepard (1269) 

- FEKETE-NAGY 1941, 76 

 

Považské Podhradie (f25, f26), (okr. Považská Bystrica; dnes Považská Bystrica – časť Považské 

Podhradie) 
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 - poloha Považský hrad (f25) 

 - hrad (14.-18. stor.) 

- Bestruche / Castellani de Bistricia (1325) 

- FEKETE-NAGY 1941, 63-65; ŠEDO 1976b, 201-203; ENGEL 1977, 97-98; FÜGEDI 1977, 

109; KOČIŠ 1989, 100-113; MORAVČÍK 2000a, 132; PLAČEK – BÓNA 2007, 243-245 

 

 - intravilán (f26) 

 - strážna veža (14.-15. stor.) 

- FEKETE-NAGY 1941, 63-65; PISOŇ 1983, 272-273; KRIŽANOVÁ – TAKÁTSOVÁ 

1997, 34; MALEC 2010, 129-130 

 

Púchov (f27, f28), (okr. Púchov) 

 - poloha Skala (f27) 

 - refúgium (10.-16. stor.) 

- EISNER 1922, 27-28; BENINGER 1937;  PIETA 1982, 221; DVOŘÁK 1993, 25-35; 

POLLA 1996, 93; MORAVČÍK 2002a, 10-11; MAJSKÝ 2003, 85; JANAS – BERNÁT – 

MORAVČÍK 2006, 27 

 

 - intravilán (f28) 

 - strážna veža (13. stor.) 

 - FILIAČ 1993, s. 21-22; MALEC 2010, 130 

 

Selec (f29), (okr. Trenčín) 

 - poloha Sokolova skala 

 - drobné feudálne sídlo (12.-13. stor.) 

 - NEŠPOROVÁ 1985, 166-167; NEŠPOROVÁ 2003, 102; MALEC 2010, 131-132 

  

Strečno (f30, f31), (okr. Žilina) 

 - poloha hrad Strečno (f30) 

 - hrad (13./14.-17. stor.) 

 - Castellanus de Strychen (1358) 

- FEKETE -NAGY 1941, 76-78; MENCLOVÁ 1954, 163-167; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 

1964, 79,102; GARDAVSKÝ 1975, 28; ŠEDO 1975c, 100-101; ŠEDO 1976c,  203-206; 

ENGEL 1977, 1597; FÜGEDI 1977, 201; DRENKO 1980, 64-65; MORAVČÍK 1982, 192; 

KOČIŠ 1989, 178-195; MORAVČÍK 1991, 11,31; MORAVČÍK 1992, 81-82; MORAVČÍK 

1993, 96-97; MORAVČÍK 2005, 23; PLAČEK – BÓNA 2007, 278-281  

 

 - poloha Bašta (f31) 

 - obliehacie opevnenie (15. stor.) 

- PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1961, 153; ŠEDO 1975b, 99; KALMAN 1996, 104; 

MORAVČÍK 2000b, 10; MORAVČÍK 2005, 24; MALEC 2010, 132 

 

Súľov (f32), (okr. Bytča; dnes Súľov–Hradná – časť Súľov) 

 - poloha hrad Súľov 
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 - hrad (14.-18. stor.) 

 - Castellum seu fortalicium Rohach (1470) 

- FEKETE-NAGY 1941, 76; ŠEDO 1977d, 268; PLAČEK – BÓNA 2007, 283-284 

 

Trenčín (f33), (okr. Trenčín) 

 - poloha hrad Trenčín 

 - hrad (12.-18. stor.) 

 - Castrum Trusun (10./11. stor), Castrum de Trechin, comes de Trechin (1193) 

- FEKETE-NAGY 1941, 79-81; MENCLOVÁ 1955, 115-122; MENCLOVÁ 1956; 

NEŠPOROVÁ 1974, 142-143; ŠIŠMIŠ 1975, 182-183; ENGEL 1977, 163-164; 

NEŠPOROVÁ 1977, 193-195; NEŠPOROVÁ 1978, 168-170; NEŠPOROVÁ 1979, 185-187; 

NEŠPOROVÁ 1981, 191-192; NEŠPOROVÁ 1982b, 199-200; KOČIŠ 1989,  45-68; 

BRUNOVSKÝ – FIALA – NEŠPOROVÁ – ŠIŠMIŠ 1991; FIALA 1997, 10-13; 

NEŠPOROVÁ 1997b, 6-9; PLAČEK – BÓNA 2007, 308-312 

 

Turie (f34), (okr. Žilina) 

 - poloha Hrádek 

 - tvrdza (13.-15. stor.) 

- PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1964, 76,78; ŠEDO 1976a, 200; MORAVČÍK 1982, 193; 

KALMAN 1995, 76; MORAVČÍK 2000b, 10; MORAVČÍK 2002a, 18-20; MALEC 2010, 

132-133 

 

Veľká Bytča (f35), (okr. Bytča) 

 - intravilán 

 - hrad (15.-16. stor.) 

 - Fortalicium Piche (1454) 

- FEKETE-NAGY 1941, 65; HROMADOVÁ 1955, 10-14; MENCLOVÁ 1973, 434-435; 

MARSINA 1978, 43; PISOŇ 1983, 96-101; URBANOVÁ – VEĽASOVÁ 2000, 40-44 

 

Varín (f36), (okr. Žilina) 

 - intravilán 

 - drobné feudálne sídlo? (stor.?) 

 - MORAVČÍK 1980, 183, MALEC 2010, 133 

 

Vilknó (neznámy) 

 - poloha neznáma 

 - hrad? 

 - Castellum Wylchnow (1462) 

 - FEKETE-NAGY 1941, 83 

 

Vršatské Podhradie  (f37), (okr. Ilava; dnes Pruské – časť Vršatské Pohradie) 

 - poloha hrad Vršatec 

 - hrad (13./14.-18.) 
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- Castellanus de Orozlankw (1348)  

- FEKETE-NAGY 1941, 74-75; PETROVSKÝ-ŠICHMAN 1962, 129; PETROVSKÝ-

ŠICHMAN 1964, 56, 101-102; ENGEL 1977, 138-139; FÜGEDI 1977, 173; NEŠPOROVÁ 

1986, 164; KOČIŠ 1989, 69-76; PLAČEK – BÓNA 2007, 325-327 

 

Zemianske Podhradie (f38, f39), (okr. Nové Mesto nad Váhom) 

 - poloha Martáková skala (f38) 

 - strážny hrádok (11.-12. stor.) 

- HOLUBY 1889, 150; ŠIŠMIŠ 1976, 2-3; PIETA 1982, 218; BIALEKOVÁ 1989, 382-383; 

POLLA 1996, 95; NEŠPOROVÁ 1999, 120; MALEC 2010, 134 

 

 - poloha Bašta (f39) 

 - bratrícke opevnenie (15. stor.) 

 - HOLUBY 1898, 149; POLLA 1996, 95; MALEC 2010, 133-134 

 

Žilina (f40), (okr. Žilina) 

 - intravilán 

 - hrad (14.-15. stor.) 

 - Castrum Sylna (1350) 

- FEKETE-NAGY 1941, 83-84; MARSINA 1963, 24; HOŠŠO – KÖNIG – ŠUTEKOVÁ 

2012; 105-106 
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12. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

 

AH – Archeologia Historica (zborník) 

AVANS – Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku (zborník) 

FFUK – Filozofická fakulta Univerzity Komenského 

J – juh 

obr. - obrázok 

okr. – okres 

PaM – Pamiatky a Múzeá (zborník) 

PM – Považské Múzeum 

poss. – possessio 

s. – strana 

S - sever 

SAV – Slovenská Akadémia vied 

Slov. Arch. – Slovenská archeológia 

SMSS - Sborník slovenskej muzeálnej spoločnosti 

stor. – storočie 

SÚPIS – Súpis pamiatok na Slovensku 

tab. – tabuľka 

V - východ 

VSOS – Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 

VSP – Vlastivedný sborník Považia (zborník) 

VSŽK – Vlastivedný sborník Žilinského kraja (zborník) 

VZP – Vlastivedný zborník Považia (zborník) 

Z – západ 

 

 

 


