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       Historický míľnik mesta Čadca 
  

!
!
V tomto roku si Čadca pripomína 480 rokov svojej existencie. Len prednedávnom sa 

podarilo nájsť dokument, ktorý ju ako obec nielen prvý raz písomne zachytil, ale 

priamo vypovedá aj o jej založení a vzniku. Čadca je tak jednou z mála kysuckých 

lokalít, ktorá pozná presný rok svojho zrodu (okrem nej už len Stará Bystrica, Turzovka 

a Zákopčie). Treba zdôrazniť, že to bola jediná obec, ktorá vznikla na Kysuciach 

v priebehu prvej polovice 16. storočia. Dalo by sa povedať, že išlo o posledné stredoveké 

kysucké sídlo, napriek tomu, že v Uhorsku stredovek skončil v roku 1526, Čadca vznikla 

s odstupom len niekoľkých rokov od tohto dátumu. Z príležitosti historického jubilea 

mesta, prinášame stručný príspevok k jej najstarším dejinám. 

 I keď vznik Čadce datujeme do 30. rokov 16. storočia, územie, kde neskôr vznikla, sa 

v písomných prameňoch spomína oveľa skôr. Vôbec prvá zmienka o území neskoršej Čadce 

pochádza z roku 1387, kedy sa spomína Milošov vrch. Presne o tri dekády neskôr sa už 

v listinách objavuje priamo názov Čadca, aj tentokrát išlo o názov miestneho potoka 

nazývanom Čadčiansky potok (v orig. ako Chathapataka, výraz Chathapataka by sa dal 

prepísať ako Čata pataka – t.j. potok Čata). Tento prepis jednoznačne evokuje vojenskú 

terminológiu – čata – vojenský oddiel. Žiaľ nemáme viac písomných ani iných prameňov na 

to, aby sme prípadne mohli podporiť vznik názvu mesta z apelatíva čata. Ba čo viac, z roku 

1438 pochádza ďalšia listina, ktorá už Čadčiansky potok spomína vo forme Chethcze. I tak sa 

však treba otázku etymológiou Čadce zapodievať, pretože jej hraničná poloha na starej ceste 

spájajúcej Uhorsko so Sliezskom a forma najstaršej zmienky ponúkajú veľmi zaujímavé 

súvislosti. Ostáva veriť, že budúci výskum prinesie do tejto otázky viac svetla. 

Po roku 1438 nemáme o území Čadce nijakú vedomosť. Niečo málo vieme o vývoji 

začiatkom 16. storočia z výpovedí svedkov, ktorí boli vypočúvaní vo vyšetrovaniach 

zemepanských sporov v druhej polovici tohto storočia. Mimoriadne dôležitým faktorom pre 

vznik Čadce bol príchod valachov do povodia strednej a hornej Kysuce už začiatkom 16. 

storočia. Viacerí svedkovia v  strečniansko-budatínskom spore vedenom v rokoch 1579-1580 



vypovedali, že na území Čadce nebola pred rokom 1526 nijaká dedina, len koliba akéhosi 

Slaninu zvaného aj Lokyn. Iní tvrdili, že na území Čadce v tých časoch boli aj košiare 

a koliby akéhosi Boďu, pôvodom z Nesluše, ktorý sa neskôr presťahoval do Tižiny. Podľa 

svedeckých výpovedí, jedna lúka v oblasti neskoršej Čadce sa nazývala Kráľova lúka, 

v prameňoch spomínaná ešte aj v roku 1582. V tejto súvislosti je zaujímavé, že aj Terchová sa 

pôvodne nazývala Kráľová.  

Potom však muselo dôjsť k prílevu nových osadníkov – valachov, ktorí sa na tomto 

území s povolením či skôr priamo s podporou vlastnej vrchnosti usadili a založili novú obec. 

Tak o tom hovorí aj novoobjavená listina uhorského kráľa Ferdinanda I. z 19. júla 1554, 

popisujúcou udalosti, ktoré sa odohrali 20 rokov predtým: Nášmu majestátu bolo urodzenou 

paňou Annou Kostkovou, dcérou nášho verného vznešeného Mikuláša Kostku a manželkou 

urodzeného Štefana Deršfiho, objasnené, ako v uplynulom búrlivom období, totiž v roku Pána 

1534, urodzení Ladislav a Mojžiš Suňogovci z Jesenice, nevedno čím pohnutí, na území 

a v pravých hraniciach obce tejže panej nazývanej Krásno, nachádzajúcej sa v Trenčianskej 

stolici a prislúchajúcej k mestu nazývanom Žilina v Trenčianskej stolici, vtedy až doposiaľ 

nachádzajúcej sa v majetku spomínaného Mikuláša Kostku, vedľa potoka nazývanom Čadca 

(v orig. Csattcze, pozn. autora), pretekajúcom v chotári a v pravých hraniciach spomínanej 

obce Krásno, začali stavať akúsi novú dedinu ... a  osídľovať v nej poddaných, samotnú 

dedinu pomenovali od prvspomínaného potoka Čadca. K postavenej dedine mnohé vrchy, 

lesy, lúky, potoky a polia z dotknutých hraníc obce Krásno a z majetku spomínaného Mikuláša 

Kostku a  samotnej panej, spomínaní Ladislav a Mojžiš Suňogovci pre seba zaujal, zaujmúc 

držia a násilím vlastnia. Z uvedeného vyplýva, že pri založení Čadce sa iniciatívy chopili 

majitelia Budatínskeho panstva Suňogovci. Z roku 1569 pochádza výpoveď obyvateľov 

Žiliny, ktorí sa sťažovali, že pan Suneg veliku mestu učinil jest a činí křivdu, že naše vlastne 

grunty krasnanske sobě přivlašcuje a přivlašcil, takže sobě i ves postavil na Čadci (v orig. 

Czatczy). Zaujímavosťou je, že v roku 1554 figuruje Čadca v daňovom súpise ako príslušnosť 

Strečna. Na druhej strane na jeho budatínsku príslušnosť upomína niekoľko dokumentov 

z druhej polovice 16. storočia, kde sa uvádza ako majetok Suňogovcov. Napr. v istom roku 

figuruje zároveň ako príslušnosť hradu Budatína, v roku 1570 Rafael Suňog v jednom liste 

píše „ve vsi našej Czacze,“ v roku 1572 sa v urbári Budatína spomína ves Cziatcza, v roku 

1582 zas „Cziadza, ves pana Suniegova“ a pod. V daňových súpisoch v rokoch 1579, 1598  



i zo začiatku 17. storočia je Čadca uvedená ako majetok prislúchajúci panstvu Budatín. To, že 

sa vtedajšia obec spomína raz ako majetok Strečna, inokedy ako majetok Budatína je možné 

vysvetliť tak, že obe panstvá tu mali svoje majetkové podiely alebo si aspoň na ne robili 

nárok. Spočiatku boli väčšie na budatínskej strane, no postupne začalo mať prevahu Strečno 

(najmä od 18. storočia). Čadca a jej obyvatelia však museli čeliť aj ďalším prekážkam. Zo 

severu sa do kysuckej oblasti tlačili valasi z Tešínskeho kniežatstva, ktorí dlhé roky 

považovali za svoju južnú hranicu rieky Čierňanku a Kysucu. A vzájomné strety nenechali na 

seba dlho čakať...  

Príkladom uhorsko-sliezskych sporov je list Rafaela Suňoga z roku 1578 adresovaný 

tešínskemu kniežaťu Adamovi Václavovi, v ktorom sa sťažuje: „že nam jest ta sprava dana 

od lidi poddanych našich, kterakby poddani Vaši knižeci, ve vsi našej Čace, na gruntech 

našich vlasnich, počavše mosty delati mali, bez vule a vedomosti naši.“  

Strečniansko-budatínske spory boli trvalou súčasťou dejín hornokysuckých dejín 

počas 16. i 17. storočia. V súvislosti s Čadcou je interesantnou zmienka o obecnom väzení 

z roku 1570 súvisejúcou práve s týmito konfliktmi. V jednom zápise sa píše: „pan Zuneg, jdúc 

na Čatcu s draby svymi, v cestie potkavše chudych poddanych z Krasna, na jejich vlastnime 

gruntie dal jest  jejich biti naramne, takže s nich jednoho za mrtveho vzali a sebu na Čatcu 

privedli a tam do kazne usadziti dali.“ Pod obecným väzením v tom čase však treba 

s najväčšou pravdepodobnosťou rozumieť nanajvýš ak malú miestnosť v richtárskom dome, 

iste nie osobitnú stavbu. I tak je táto informácia ojedinelá. V roku 1582 sa sťažujú zase 

budatínski poddaní na obyvateľov Krásna ako poddaných Strečna: „když pana Sunegovi chudi 

lide šli na Čiadcu, pana Sunegovu, ryby loviti, tehdy Krasnane na slobodnej ceste pobrali 

saky poddanym pana Sunegovym.“ Z uvedených príkladov jasne vidieť, že Čadca sa ocitla vo 

víre oboch vzájomných sporov hneď od svojho vzniku. 

Prvých obyvateľov Čadce menovite poznáme až z budatínskeho urbára z roku 1572, 

kde sa uvádzajú dvaja sedliaci – Slovák a Michal Záviš, želiar Ján Novák a dve usadlosti 

Kantorovska a Rusnákova boli v tom čase pusté, tzn. neobrábané. O hospodárskom živote 

obce vypovedá aj predchádzajúca zmienka o lovení rýb pre panstvo, ktoré sa chodili chytať aj 

do Čadce. V daňovom súpise z roku 1579 sa uvádza, že Čadca spolu s Lopušnou a Povinou 

nebola zdanená, lebo boli chudobné. V roku 1596 už Čadca zdanená bola, čo predpokladá, že 

sa rozvinula, pravdepodobne pribudlo viac obyvateľstva a to bolo na takej úrovni, že mohlo 



byť zdanené. Zdanenej bolo len 3/4 porty (porta= brána, daňová jednotka), v obci boli 

uvedení traja sedliaci, šesť želiarov a jedna opustená usadlosť. Sedliaci vlastnili štvrtinové 

usadlosti. Z tohto súpisu  je zároveň známy aj prvý čadčiansky richtár, ktorý sa spomína len 

krstným menom Valentín. Na konci 16. storočia v roku 1598 sa uvádza jeden sedliak, traja 

želiari a 4 domy. Na porovnanie, Čadca bola mala v tom čase najmenej domov na celom 

Budatínskom panstve spoločne s Dubím. Odhadom mohlo v Čadci na konci 16. storočia žiť 

okolo 40-50 obyvateľov. Ďalšiemu rozvoju obce nepochybne bránili boje a spory, o ktorých 

sme sa už zmienili. Názorne to dokladajú daňové súpisy z tých čias. Súpisy domov z roku 

1602 a 1603 zaznamenávajú dokonca len 3, resp. 2 domy (Dubie 2 a 2 domy). Daňový súpis z 

roku 1609 jasne dokladá dôvod tohto úpadku Čadce na prelome 16. a 17. storočia. Obec bola 

zničená sliezskymi poddanými a uvrhnutá do najväčšej biedy. Napriek všetkým nepriaznivým 

okolnostiam sa Čadca v priebehu 17. storočia stabilizovala a postupne zaznamenala i rozvoj.  

Dôkazom postupnej stabilizácie a rozvoja obce (hoci spomenuté spory ani zďaleka 

neprestali) je i postavenie dreveného kostola a založenie farnosti. Fara bola v Čadci erigovaná 

10. septembra 1620. Predpokladom jej vzniku je prirodzene existencia kostola, takže kostol 

musel byť postavený už skôr. Z listiny Mojžiša Suňoga z roku 1601 vyplýva, že 

kysuckonovomestský farár (Čadca do roku 1620 patrila k fare v Kysuckom Novom Meste) 

chodieval do Čadce vysluhovať večeru Pánovu a pri tej príležitosti sa o neho mal povinnosť 

postarať panský krčmár. Čadčianski veriaci platili farárovi spoločne 2 zlaté, z ktorých 25 

denárov pripadlo učiteľovi v Kysuckom Novom Meste. Či však stál kostol v Čadci už v roku 

1601 je ťažké jednoznačne povedať. Dalo by sa predpokladať, že ak tam farár chodieval, 

kostol už stál. Na druhej strane, ak sa pozrieme na to, ako bola Čadca opisovaná v daňových 

súpisoch, je to otázne. Faktom ale ostáva, že daňové súpisy nie sú z rôznych dôvodov úplne 

presnými zdrojmi a ich údaje treba konfrontovať s inými prameňmi. Už v tejto listine sa 

hovorí aj o panskom krčmárovi, teda v obci musela stáť panská krčma. Takže je celkom 

možné, že to s chudobou obce nebolo až také jednoznačné, ako by sa zdalo pri pohľade na 

daňové súpisy. V každom prípade kostol bol iste postavený pred založením evanjelickej 

farnosti. K fare boli pripojené aj obce Svrčinovec, Staškov, Raková a Horelica. Pôvodne sa 

k Čadci malo pripojiť aj Krásno, kde bol v tom čase tiež drevený kostol, ale napokon ostalo 

ako fília Kysuckého Nového Mesta až do roku 1698. Kysuckonovomestský farár Štefan 



Krušpier súhlasil  s odčlenením pod podmienkou, že mu nová farnosť bude platiť 12 zlatých 

ročne. Prvý čadčianskym farárom sa stal Matej Platani, ktorý tu pôsobil až do roku 1654. 

Príspevok venovaný najstarším dejinám Čadce by mohol byť samozrejme obsiahlejší, 

ale pre tieto účely postačuje. Mesto si v tomto roku bude pri rôznych podujatiach pripomínať 

svoje významné jubileum a tak bude ešte dosť príležitosti na to, aby sa prezentované 

poznatky doplnili a rozšírili. Treba si len zaželať, aby sa kysucké mestá a obce vo 

všeobecnosti nepozerali do svojej minulosti len pri oslavách výročí, ale aby na svoje 

dedičstvo a tradície pamätali neustále a dlhodobo.       

!!
        Mgr. Drahomír Velička, PhD. 
             Štátny archív v Bytči, pobočka Čadca


