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Dňa 10.10.2014 budúci geodeti zo 

Strednej priemyselnej školy stavebnej 
v Žiline spolu s vyučujúcimi odboru 
geodézia, kartografia a kataster Ing. 
Šutarikovou a Ing. Luptovskou navštívili 
štátny archív v Bytči. Okrem histórie 
bytčianskeho zámku  nazreli aj do máp, 
fotiek a listín uložených v archíve. 

 
História Bytčianskeho 

zámku z pohľadu študentky 
IV.G Janky Holúbkovej: 

 
Bytčiansky zámok bol postavený v roku 1571 – 1574, staval sa 4 roky (tento rok sa oslavuje 440. výročie 

jeho postavenia). Dal ho postaviť František Thurzo. Bytču si vybral kvôli výbornej polohe a rieke Váh, ktorá sa 
využívala na prepravu tovaru. Na stavbu renesančného zámku poveril František Thurzo talianskeho majstra 
Giovanniho Kiliána, ktorý prišiel s talianskymi majstrami (staviteľmi), ktorý už potom ostali bývať na 
Slovensku. Stavitelia boli známi v opracovaní kameňa. 
František Thurzo mal pri výstavbe zámku 2 základné podmienky: 

 1. podmienka: zámok musí chrániť v čase nebezpečenstva 
 2. podmienka: zámok má byť renesančný (jednoduchý) 

Po dokončení zámku bol Giovanni Kilián povýšený do šľachtického stavu.  
Zámok bol zobrazený ako typická renesančná architektúra, ktorá mala 5 veží. 

František Thurzo 
Bol 2x ženatý. Jeho druhá žena bola Katarína Zrínska, s ktorou mal syna Juraja 

Turzu. Zaslúžil sa o výstavbu zámku, kam sa už nenasťahoval, zomrel tesne pred jeho 
dokončením.  

Juraj Thurzo 
Bol jediný syn Františka Thurza. Po smrti otca musel ukončiť štúdium a pokračovať v otcovej 

činnosti. Bol taktiež 2x ženatý, mal 7 dcér a 1 syna. Zúčastňoval sa na všetkých bitkách proti Turkom, 
v čase keď ešte otec žil. Bol vojenským taktikom, známy diplomat a kapitán podunajského vojska. Bol 
Uhorským palatínom (miesto držiteľ kráľa), bola to doživotná funkcia. Snažil sa uzatvárať s Turkami 
mier (nedošlo k žiadnej bitke). Bol často na cestách. Podporoval vzdelanie. Dal vybudovať Sobášny 
palác, venovaný najmä svadobným hostinám svojich 7 dcér. Svadobný palác taktiež stavali taliansky 
majstri, ale už iný. Časom začal mať zdravotné ťažkosti, mal sťažený pohyb, preto sa zdržiaval 
v posledný rok svojho života doma, vôbec necestoval.  Zomrel presne na Štedrý deň 24. 12. 1616 vo 
veku 49 rokov. Pohreb Juraja Thurzu sa konal až 16. februára. Po jeho smrti prevzal panstvo jeho 
jediný syn Imrich Thurzo. 

Imrich Thurzo 
Bol jediný syn Juraja Thurzu. Študoval ale nakoniec štúdium nedokončil, lebo sa vrátil ku svojmu ťažko 

chorému otcovi. Po otcovej smrti prevzal všetky thurzovské majetky. Oženil sa s Kristínou Ňáriovou, s ktorou 
mal 1 dcéru, 2 dcéra sa narodila až po jeho smrti. Zomrel ako 23 ročný. Úmrtím Imricha Thurzu vymrel rod 
Thurzovcov. Jeho žena sa druhý krát vydala za Mikuláša Esterháziho. Zámok sa prostredníctvom tohto 
sobáša dostal do vlastníctva Esterháziovcov. Tí ho nakoniec predali Leopoldovi Popperovi. 

 
V zámku slúžil ako vojak strážneho oddielu Juraj Jánošík, ktorý sa tu 

zoznámil s uväzneným kysuckým zbojníkom Tomášom Uhorčíkom. Ten ho po 
prepustení z cisárskeho vojska nahovoril, aby sa dal k zbojníkom. Jánošík si potom 
vytvoril vlastnú družinu a stal sa legendárnym hrdinom. V roku 1713 ho chytili 
a odsúdili a popravili na šibenici.  

 



Od roku 1950 štát prevzal do svojho vlastníctva Bytčiansky zámok a Sobášny palác. Od roku 1955 tu sídli 
štátny archív. Právo nahliadnutia do archívu má každý, je verejný, platí sa iba za matriku a kópie.  

 
V tomto archíve sú archivované vzácne dokumenty: 
 
- Najstaršia listina: je z roku 1263; je napísaná na pergamene a je to darovacia listina  
- Erbové listiny: písali sa vtedy, keď kráľ vymenúval šľachtica; boli dlhé, lebo kráľ musel podrobne 

spomenúť dôvod a jeho zásluhy 
- Vojenská mapa: bola z roku 1742 z nášho územia a bola písaná v latinčine 
- Kalendár: bol z rodu Thurzovcov, tí ho využívali ako denník; Juraj Thurzo si tam zapisoval cestu do 

Benátok - a jeho syn Imrich Thurzo si tam zapísal smutnú udalosť, deň keď zomrel jeho otec 
- Inventár Bytčianskeho zámku: je písaný v slovenčine a je v ňom spísané všetko to, čo sa nachádza 

v zámku 
- Výpis výdavku pohrebu: je písaný v slovenskom jazyku a zobrazoval počet ks 
- Fotoalbum: vyhotovený z dubovej kôry 
- Technický nákres: oprava veže vo Varíne z roku 1785 
- Mapa identifikácie Budatína: mapa pre stabilný kataster (obsahuje Zádubnie, Brodno, Budatín...); je 

z roku 1863 
 
Ďalej sme videli pôdorys Tatra banky, úpravy pivovaru, list píly.... 
 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historický pohľad na zámok v Bytči  
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napísala: Ing. Luptovská Dagmar 
Erbová listina 
         


