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Vznik Nových Zámkov 

 

 Nové Zámky vznikali z obchodnej osady, ktorá 

tu existovala v rokoch 650-800, hradného centra 

(1145) a bývalých osád Nyárhíd / Ňárhíd, 

Letomostie (1183-1663), Lék (1315-1663), Gyorok 

/ Ďorok (1217-1571), Gúg (1214).  

Od XIV. storočia boli majetkom ostrihomského 

arcibiskupstva. Postupne podrobené neustálym 

nájazdom a plieneniu zanikali. 

 

1. obrázok 

Nové Zámky a okolie okolo  

r. 1580 

Mapka znázorňujúca polohu osád, oboch 

novozámockých pevností, dôležitej obchodnej cesty 

Viamagna, ktorá viedla cez Budín- Ostrihom-Dvory 

nad Žitavou-Nyárhíd- Tvrdošovce-Sereď-Trnavu-

Holíč-Hodonín, druhej obchodnej cesty vedúcej cez 

Žitavskútôň-Bajč-Nyárhíd-Nitra. Je na nej 

zakreslené aj blízke okolie. 

 



 
 

Zdroj: Kočiš, Ladislav. Nové Zámky v minulosti 

a súčasnosti. Nové Zámky : ONV-odbor školstva 

a kultúry, 1967. S. 12. 

 



1. novozámocká pevnosť 

1. novozámocká pevnosť vznikla na obranu 

arcibiskupských statkov, na ľavom brehu rieky Nitry 

v roku 1545, na základe rozhodnutia ostrihomského 

arcibiskupa Pavla Várdayho. Patrila do obranného 

systému hradov a pevností Uhorska postavených na 

ochranu svojich záujmov pred Turkami. Tvorila 

súčasť preddunajského pásma s ďalšími 35 hradmi 

a pevnosťami. Bola z nich najvýznamnejšia. 

O dobudovanie pevnosti sa po smrti arcibiskupa 

Várdayho postaral jeho nástupca arcibiskup Mikuláš 

Oláh. 

2.obrázok 

Pôdorys 1. novozámockej 

pevnosti 

Bola to plánková pevnosť s drevenými 

palisádami, s obdĺžnikovým pôdorysom so štyrmi 

mohutnými ušnicovými baštami, stĺpy v dvoch 

radoch boli spojené s prúteným pletivom, medzery 

vyplnené hlinou, steny hradieb omazané ílovitým 

pieskom. Väzba bášt bola zo železa. Okolo hradu 

viedla hradná priekopa napojená na mlyn. 

Posádku tvorilo 250 jazdcov a 200 pešiakov. 



 
 

Oláhove Nové Zámky z r. 1572, 

vyhotovené podľa kresby v archíve 

arcibiskupstva 



 
 

Pavol Várday (1483-1549) 

ostrihomský arcibiskup,  

kráľovský miestodržiteľ 

zakladateľ 1. novozámockej pevnosti 



 
 

Mikuláš Oláh (1493-1568) 

ostrihomský arcibiskup, 

miestodržiteľ Uhorska, 

uhorský humanistický vzdelanec 

 zaslúžil sa o dobudovanie 

 1. novozámockej pevnosti 
 

 



1. novozámocká pevnosť 

 
prežila viacero tureckých nájazdov v priebehu 

rokov (1562-1579), ktoré ju značne poškodili a 

oslabili. Turecké nebezpečnestvo rástlo. Viedenská 

vojenská rada dala podnet na výstavbu novej 

pevnosti. O jej výstavbe sa rozhodlo v roku 1571. 

Úlohou novej pevnosti bolo brániť bezprostredné 

okolie, zastaviť tureckú expanziu, ktorá ohrozovala 

samotnú Viedeň. 
 

V tom čase sa NZ volali: Uyuar, Olaj Vyuar, 

Wyuar (1571), Ersekujvar (1590), Nowe Zamky, 

Érsekújvar, Újvar maď., Neuhäuselnem., Castel 

nuova lat. (1773) 

 

2. novozámocká pevnosť 

 
  bola jednou z najvýznamnejších európskych 

renesančných pevností, postavená rozhodnutím nemecko-

rímskeho cisára Maximiliána I. na obranu Viedne 

a ostatných krajín. Stavala sa od roku 1573 do roku 1580. 

Bola dokonalým staviteľským skvostom, prvou ideálnou 

fortifikačnou stavbou, vojenskou obrannou strategickou 

pevnosťou. Stavali ju taliansky stavitelia - bratia Guilio 

(?-1588) a Ottavio(okolo 1525-1588) Baldigarovci podľa 

vlastného návrhu. Nad prácami mal vojenský dozor 

cisársky komisár Fridrich Žerotín, podľa ktorého 



pomenovali Fridrichovu a Žerotínovu baštu.Bola 

postavená na pravom brehu rieky Nitry. 

 

 5. obrázok 

  Pôdorys 1. a 2. novozámockej pevnosti  

  z roku 1583 
 Pôdorys bol navrhnutý podľa vzoru tzv. „ideálnych 

miest, tak aby vyhovoval hospodárskym a vojenským 

potrebám. Mal podobu pravidelného šesťuholníka 

s pravouhlou uličnou sieťou a s centrálnym štvorcovým 

námestím, pretiahlym vo smere dvoch brán – západnej 

Viedenskej (horná časť Petőfiho ulice) a Ostrihomskej 

(Komárňanská ulica). Železné brány boli vybavené 

dreveným padacím mostom. Mala 6 ušnicových bášt: 1. 

Forgáchova (juhovýchod, pomenovanie dostala podľa 1. 

hradného kapitána pevnosti Šimona Forgácha– Kalvária; 

2. Česká (pomenovanie na znak vďaky českému národu, 

ktorý prispel na výstavbu hradu značnou finančnou 

čiastkou) – Alianz-Slovenská poisťovňa; 3. Ernestova 

(pomenovanie podľa arcivojvodu, miestodržiteľa 

Uhorska) – Slovenská sporiteľňa; 4. Cisárska 

(pomenovanie podľa cisára Maximiliána II., ktorý bol 

považovaný za zakladateľa hradu)– plaváreň; 5. 

Michalská alebo Fridrichova (pomenovanie podľa 

osobného mena cisárskeho komisára Fridricha Žerotína) 

– vodáreň; 6. Žerotínova (pomenovanie podľa priezviska 

c. k. F. Žerotína) – Pozemné stav. 

 



 
 

Zdroj: Kočiš, Ladislav. Nové Zámky 

v minulosti a súčasnosti. Nové Zámky : ONV-odbor 

školstva a kultúry, 1967. S.10-11 



Opis 2. novozámockej pevnosti 

 

  Bašty boli prepojené valom, hradba a bašty 

boli kamenné a tehlové, vysoké 10 m, hrubé 18 m, 

obvod hradu meral 3 km, okolo pevnosti sa vinula 

35 m široká a 4,5 m hlboká vodná priekopa, bola 

naplnená vodou z rieky Nitry a plávali v nej rybky. 

Do pevnosti sa vchádzalo a vychádzalo dvoma 

železnými bránami: Viedenskou a Ostrihomskou po 

spustení dreveného padacieho mosta. Pod mestom sa 

tiahla podzemná hradná chodba, ktorá mala začiatok 

pri Františkánskom kláštore a kostole. Vo vnútri 

hradu bolo mestečko s 20 rovnými ulicami 

pospájanými v pravom uhle, stálo tu 500 vysokých 

domov postavených z kameňa a krytých šindlom. 

Boli tu tri kostoly: uhorský, nemecký a slovenský. 

V strede pevnosti bolo vytvorené podlhovasté 

priestranstvo s veľkou kamennou studňou, 

železnými kolesami, na ktoré sa vešalo vedro. Ďalej 

tu bola vysoká štvorhranná zvonica tvaru baštovitej 

veže so zvonom veľkým ako kupola. Stála tu 

i väznica, blízko nej šibenica, 200 obchodov 

(krámov), pekáreň, blízko mlyn. V južnej časti 

pevnosti stálo štvorhranné skladište obohnané 

vysokým múrom. Ulice boli nedláždené. V pevnosti 

bolo celkom 2366 obilných jám naplnených 

pšenicou, prosom, jačmeňom. 



 Zbrojnica novozámockej pevnosti 

 Stála v južnej časti pevnosti, medzi vysokými 

kamennými, do štvorca postavenými stenami. Vo 

vnútri bolo 30 väčších a menších miestností so 

spísaným inventárom. Okrem uskladnenia munície, 

vojenskej výzbroje a výbavy slúžila aj ako záložný 

sklad pre potraviny, nápoje, liečivá a našli sa v nej 

i vzácne lekárske knihy.  

 Obsah vojenskej výzbroje a výbavy: 

-desaťtisíc karabínových pušiek vykladaných 

drahokamami; - desaťtisíc pancierov, heliem, prilieb, 

- nespočetné množstvo kopijí, halapartní, 

dvojzubcov, rýľov, sekier, nožov, čakanov, dýk, 

mečov, oštepov a iné; - vyše tisíc sudov naplnených 

štyridsiatimi druhmi gúľ, aj drôtených, ktoré keď 

vyletia z pušky, zmenia sa na dve guľky spojené 

železným drôtom dlhým dve piade, iné boli 

naplnené železným hrachom, jačmeňom, reťazami, 

zemou, naftou a oslím močom; - stotisíc delových 

gúľ; - množstvo ručných bômb. 

 Novozámocká posádka: 

- v čase mieru ju tvorilo do 400 mužov 

- v čase vojny 1000 a viac a skladala sa z jazdcov, 

pešiakov, delostrelcov 

 

 

 



*KATAKOMBY 

-podzemné chodby, labyrinty rôzne dlhých chodieb s priľah-lými menšími 

priestormi, ktoré spravidla vychádzali z pivnice * kaštieľa*hradu*kostola 

a slúžili na prechodný únik a úkryt ľudí a ich majetku 
 

*KAVALIER 

- nadstavba bastiónu, kurtín z násypu alebo drevozemnej konštrukcie 

odskočená od ich okraja, chrániaca banket 
 

*KURTINA 

- druh hradby spájajúcej bastióny s valovou cestou, vnútri s kazematami 
 

*BANKET 

- vyvýšená okružná komunikácia, ktorá slúži ako stanovisko pre pešiakov, 

prechádza cez kurtiny a bastióny nad valovou cestou;- má šírku 1-1,5 m 

a chráni ho kavalier 
 

*BATÉRIA 

- stavba obdĺžnikového pôdorysu situovaná medzi kurtinami s ústredným 

nádvorím, kazematami a delostreleckou plošinou 
 

*KAZEMATY 

- podzemné  chodby-miestnosti vytvorené v pevnosti, zvyčajne slúžiace na 

väznenie, ale aj ako únikové východy a vchodové pre ľudí v čase  

nebezpečenstva 
 

*BASTIÓN 

- základná časť bastiónových opevnení, vystupujúca z hradby (kurtín) do 

predpolia, vysoká do výšky hradby, plášť sa dolu výrazne rozširuje, hore 

je ukončený kordónom; - hornú plochu tvorí valová cesta, delostrelecké 

plošiny a banket; - najčastejším typom bol bastión 5-boký, ktorý 

vystupoval 4 stenami z kurtiny a zbiehal sa do hrotu, dovnútra pevnosti 

bol otvorený hrdlom; - bastión mohol mať pôdorys kruhový (rondel), 

polkruhový, podkovovitý, nepravidelný...; - mohol byť uzatvorený, vnútri 

zaklenutý klenbou, nad ktorou je navŕšený násyp alebo dutý, v strede 

s nádvorím              BASTIÓN UŠNICOVÝ 

- druh 5-bokého bastiónu, dosadá na kurtinu krčkom chráneným po 

bokoch ušnicami 



6. obrázok 

 Veduta novozámockej pevnosti     

 po výstavbe v r. 158 Medirytina 

 

 
  

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

  

 

 

 



7. obrázok 

 VedutaOwar-Vizzegrad 

 Medirytina, 1595.  

 Autor: G. Houfnagio 

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

POZNÁMKA 

Medirytina je grafická technika tlače z hĺbky. 

Matrica vzniká rytím línii a plôch do medenej dosky. 

Vznikla okolo roku 1440 a v tlačenej knihe sa 

používala najmä v 16.-18. storočí. 

 



8. obrázok 

 Veduta pevnosti Nevhevsel 

 Medirytina 

 

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

POZNÁMKA 

Veduta je vecný, topograficky presný maliarsky 

alebo grafický záznam napr. výseku krajiny, pohľadu 

na mesto. Rozšírený v 17.-19. storočí, keď bol 

postupne vytlačený fotografiou. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotografia


Prvýkrát dobylo pevnosť, na krátky čas, povstalecké 

vojsko Štefana Bocskayho pod vedením Františka 

Rédeyho (1605-1607). Kapitánom hradu sa stal 

Tomáš Bosniak. 

 

 



 
 

Peter Pázmáň (1570-1637) 

ostrihomský arcibiskup,  

miestodržiteľ Uhorska,  

uhorský humanistický vzdelanec 

 

zaslúžil sa postavenie Františkánskeho kostola 

a kláštora (1620), výstavbu arcibiskup.paláca 

(1625), trinásťkolesového mlyna,  

dvakrát navštívil NZ   



 
 

Zdroj: KF KAB v Nových zámkoch 

 

 

 

 

 



12. obrázok 

 Obliehanie NZ cisárskym vojskom  

 pod vedením Buquoya Bonaventuru  

 v roku 1621  

 Medirytina, 1627. Autor: N. Bellus 

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 



 
 

Autor slávneho výroku 

 Cogito, ergo sum (Myslím teda som)  

sa zúčastnil bitky pod Novými Zámkami. 

 

 

 



 Francúzsky filozof, matematik a prírodovedec 

René Descartes sa podľa jeho životopiscov rozhodol 

prestúpiť do armády pod velením grófa Charlesa de 

Buquoy, ktorá sa chystala získať uhorské pevnosti 

obsadené vojskami sedmohradského kniežaťa 

Gabriela Bethlena. 

 Koncom mája 1621 začali po dobytí Bratislavy 

a Trnavy obliehať aj Nové Zámky, ale nemali dosť 

vojakov, aby mohli pevnosť obkľúčiť. Tunajšia 

pevnosť mala dosť zásob aj obrancov – krátko 

predtým ju posilnilo aj 6000 Čechov a 4000 

Bethlenových vojakov.  

 Ťaženia sa údajne zúčastnil aj dvadsaťpäťročný 

jazdecký dôstojník René Descartes, ktorý sem prišiel 

zbierať skúsenosti a pravdepodobne aj riadiť 

delostrelectvo (považuje sa za zakladateľa 

deskriptívnej geometrie). 

Bitka, v ktorej padol gróf Buquoy, však podnietila 

jeho odchod z armády.  

Po skončení obliehania pevnosť zostala v rukách 

Bethlena až do roku 1622. 

 

Uverejnené v My : Našich novostiach. Autor: 

(MA). 

 

 

 



 

 
 

Adam Forgáč/Forgách 

(1601-1681) 

kapitán stredoslovenských banských miest 

veliteľ novozámockej pevnosti (1643-1663), 

ktorý sa vyznamenal v boji s Turkami 

 

 



Dobytie pevnosti Turkami 1663(24.9.) 

 

 

Turecký veľkovezír Ahmed Köprülü so 

stotisícovou armádou tiahol cez Belehrad, Budín 

ďalej do Uhorska. Nové Zámky napadli a dobyli 

použitím lesti, ktorou vylákali vtedajšieho veliteľa 

pevnosti – novozámockého hlavného kapitána 

Adama Forgácha k neuváženému činu – oznámili 

klamlivú správu, že 15 tisíc tureckých vojakov 

prešlo na lodiach a začali stavať most. Lode sa však 

dolámali, vody Dunaja rozvodnili a niekoľko tisíc 

Turkov sa potuluje hladne po okolí. Adam Forgách 

tomu uveril a vyrazil s 5500 vojakmi proti Turkom. 

Vojsko narazilo na veľkú presilu, utrpelo ťažkú 

porážku, pričom sa zachránilo len 390 vojakov. Po 

návrate do pevnosti zradcov pochytali a napichli na 

kôl. Adam Forgách a posádka pevnosti odolávali 

Turkom 6 týždňov, ale márne čakali na posilu od 

cisárskeho vojska, ktoré však neprichádzalo. 

Turecké vojsko sa 8.8.1663 pohlo smerom na Nové 

Zámky, zničili a vypálili okolie, pravdepodobne 

vtedy zanikli aj Nyárhíd, Lék a Gúg. Vyše 50 

tisícové turecké vojsko obkľúčilo hrad zo 4 strán. 

Oproti stálo 3500 pešiakov a jazdcov novozámockej 

hradnej posádky, ktorí zložili 14. augusta prísahu, že 

budú hrad brániť do poslednej kvapky krvi. 



Obliehanie hradu začali Turci 18. augusta – 

odstreľovali pevnosť 35, 48, 65 funtovými guľami, 

budovali dobývacie valy, naplňovali hradnú 

priekopu zemou na západnej strane. Naši sa bránili 

tak, že hádzali z hradieb kotúče zo smoly. Prvýkrát 

sa Turci dostali do hradu pri Fridrichovej bašte, no 

obrancovia hradu, ženy, muži pozbierajúc všetky 

sily zaútočili na Turkov a baštu oslobodili. 22.9. 

nešťastnou náhodou pri Fridrichovej bašte vybuchol 

sklad s pušným prachom a bašta sa zničila. 24.9. sa 

Adam Forgách vzdal a na hrade vztýčili biele 

zástavy. Následne 26.9. hradná stráž opustila 

Ostrihomskou bránou hrad. Odišlo 2472 osôb. 

Viedenskou bránou vpochodovali tureckí vojaci. Na 

hrade zostala 7 tisícová turecká posádka s Kurd 

pašom. Týmto bol osud Nových Zámkov spečatení 

na 22 rokov. Turci tu zriadili šiesty ejálet – 

provinciu, najväčšiu administratívnu jednotku 

Osmanskej ríše v Uhorsku. Na čele stál válí – 

miestodržiteľ – najvyšší úradník a súčasne bol aj 

beglerbegom – najvyšším vojenským veliteľom.  

 

 

 

 

 

 



15. obrázok 

 Rozloženie tureckého vojska a odchod 

 cisárskeho vojska pod vedením  

 Adama Forgácha z pevnosti v roku 1663 

 Medirytina 

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 

 

 

 

 



16. obrázok 

 Pevnosť Nové Zámky v tureckých rukách 

 Medirytina, po r. 1663  

 

 

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 

 

 

 

 



17. obrázok 

 VedutaNevhavsl 

 Medirytina, 1664   

 Autor: Jacob Sandrart 

 

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 

 

 

 

 

 



18. obrázok 

 Veduta Fortalitium Neuheufel 

 Medirytina,1683   

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 

 

 

 

 

 



Oslobodenie pevnosti spod tureckého 

jarma1685(19.8.) 

 

 

 Turecká posádka bola porazená 19.8.1685 

a pevnosť natrvalo oslobodená spod tureckého jarma 

vojskami cisára Leopolda I. pod vedením kniežaťa 

Karola V. Lotrinského a generála Aeneasa Capraru. 

Vojsko pozostávalo z 43 tisíc vojakov a pevnosť 

začali dobýjať 7. júla s 50 delami a 25 mažiarmi. Po 

prevelení K. Lotrinského pevnosť dobýjalo 18 tisíc 

vojakov pod vedením generála A. Capraru. Dnes je 

tomu 328 rokov. Bola to významná udalosť 

i v medzinárodnom meradle. Na pokyn pápeža sa 

rozozvučali zvonice po celej Európe. Pri príležitosti 

tejto pamätnej udalosti bolo vydaných 23 medailí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Leopold I. (1640-1705) 

rímskonemecký cisár, rakúsky arcivojvoda, 

uhorský a český kráľ 

zaslúžil sa o oslobodenie pevnosti 

potvrdil platnosť mestskej výsadnej listiny 

privilegiálnou listinou, ktorou 

poskytuje mestu trhovú slobodu 



 
 

knieža Karol V. Lotrinský  

(1643-1690) 

osloboditeľ pevnosti od Turkov 



 
 

Aeneas Caprara (1631-1701) 

vojenský generál 

osloboditeľ pevnosti od Turkov 

 

 

 



22. obrázok 

 Obliehanie pevnosti v r. 1685  

 cisárskym vojskom 

 Medirytina 

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 

 

 

 



23. obrázok 

 Obliehanie pevnosti v r. 1685  

 cisárskym vojskom 

 Medirytina 

 

 

 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 

 

 

 

 

 



24. obrázok 

 Mapka okolia pevnosti v r. 1685 

 Medirytina, 1687.  

 Autor: L. Loschge 

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 

 

 



Popis mapky: 

- rieka Nitra 

- okolo hradu jednotky cisárskeho vojska 

- posledná úderná jednotka z 15. augusta v strede 

jarku 

*** 

- galery a štrbiny, cez ktoré sa konali útok 

a obsadzovanie 

*** 

- bašta, cez ktorú cez jarok chcelo utiecť 400 

Turkov, no jazdectvo ich skosilo 

*** 

- brána oproti rieky Nitra je Viedenská, prienik 

nepriateľa z pevnosti 14. júla najviac uškodil našim 

*** 

- hlavné veliteľstvo 

- cisárske vojská; - Pálffy 

- 8. husárska jednotka Lodrona; - dragúni Castella 

*** 

- 10. jazdectvo Saxen-Lauenburga; - 10. jazdectvo 

 Dünnewalda; - 10. jazdectvo Pálffyho; - 10. 

jazdectvo Taaffeho; - 10. jazdectvo Piccolominiho; - 

12. jazdectvo Heistra; - 10. jazdectvo princa Augusta 

*** 

- 10. pešiactvo Sternberga; - 5. pešiactvo 

Kaisersteina; 



- 10. pešiactvo Mansfelda; - 5. pešiactvo 

Metternicha; 

- 10. pešiactvo Souchesa; - 10. pešiactvo Becka 

*** 

- delostrelectvo; - 10. pešiactvo Aspremonta; 

- 10. pešiactvo Schärffenberga; - 10. pešiactvo 

princa Lajosa; - 10. pešiactvo Grana 

*** 

- - 10. jazdectvo Neuburga; - 10. jazdectvo Götza; 

- 10. jazdectvo Mercyho; - 10. jazdectvo Gondola 

*** 

- 10. dragúňstvoSavoyaiho 

*** 

- jazdectvo Hannoverského princa; - 6. jazdectvo 

Offenera; 

- 6. jazdectvo Uffelna; - 6. jazdectvo Gordona; 

- 6. jazdectvo Raugrafa; - 6. jazdectvo Vitryho; 

- 6. jazdectvo Bergerta; 6. jazdectvo Franka; 

- 6. jazdectvo Cheveta 

*** 

- 9. pešiactvoDumonta; - 8. pešiactvoRepta; 

- 8. pešiactvoMarteaua; - 8. pešiactvoSommerfelda; 

- 6. pešiactvoBernstorffa; - 6. pešiactvoLa Motta; 

?; - 6. pešiactvoHölleho; - 6. pešiactvoMettelhorsta; 

- 6. pešiactvoMalottiho; ? 

*** 

- 6. jazdectvo roty Gronsveldta; - pešiaci Etlinga; 



- 6. pešiactvoDurlacha; - jazdectvo miešanej roty 

*** 

Oddiely Bajerskéhozvoleného vládcu 

- 6. dragúňstvoHarracha; - 6. dragúňstvoSoyera; 

- 9. jazdectvo Harracha; - 8. jazdectvo Latoura; 

- 8. jazdectvo Salzburga; - 8. pešiactvoSteinau; 

- 8. pešiactvoPreisinga; - 8. pešiactvo Rosa; 

- 8. pešiactvoRummela; - 8. pešiactvo osobnej 

jednotky 

 

 



 
 

Juraj Széchényi (1592-1695) 

ostrihomský arcibiskup 

v r. 1691 pridelil mestskou výsadnou listinou 

Novým Zámkom mestské práva 

 



 Mesto Nové Zámky taktiež zasiahli 

protihabsburgské nepokoje. V roku 1704 bolo 

obsadené kurucmi Františka Rákocziho II. pod 

vedením Jána Bottyána. Kuruci sa v Nových 

Zámkoch udržali až do 23.9.1710, kedy ich porazili 

cisárske vojská.  

 Toto obdobie malo svojho hrdinu v osobe 

Ladislava Očkaiho, kuruckého generála, ktorého za 

odvážne útoky a prepady nazývali aj kniežaťom 

ohňa alebo Rákóciho bleskom. Očkai však zradil 

a pri Preseľanoch prešiel do tábora veliteľa 

cisárskych vojsk Pálfiho. Jeho prechod na cisársku 

stranu spôsobil povstaniu veľkú morálnu škodu, 

preto povstalci sa rozhodli nenechať jeho čin bez 

trestu. Skupina pod vedením Adama Javorku ho 

1.1.1710 na ceste medzi Vrbovým a Očkovom 

zajala, dopravila do Nových Zámkov, kde ho 

odsúdili na trest smrti napichnutím na kôl. Tento 

trest mu bol na prosbu brata pozmenený na sťatie 

a vykonaný 3.1. Na mieste popravy je 37 kg 

bronzový emblém s nápisom OL 1710, Novum 

Castrum. Jeho hrdinské činy i zrady sa zachovali 

v historických a ľudových piesňach, povestiach. 

 



 
 

POZNÁMKA 

Kuruci boli proti habsburskí maďarskí povstalci 

v Uhorsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. obrázok 

 Pôdorys pevnosti s dejinami  

 Medirytina, 1720.  

 

 
 

Zdroj: Zbierkový fond  

Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch 

 

 

 

 

 

 

 



V popise stojí: Neuheusel maďarským menom 

Újvár leží za Váhom na brehu rieky Nitra, predtým 

síce stál na jednom inom mieste. Avšak v roku 1587 

ho preložili na jedno druhé miesto pri rieke Nitra. 

Toto je jeden malý, ale vynikajúci a pravidelný 

pevnostný hrad so šiestimi baštami, ktoré z neho 

vytvárajú skoro úplne hviezdicovitý tvar. V 1605 ho 

obliehali a obsadili Bocskaiho vojská, ktoré priniesli 

so sebou kopu Turkov. 11. febr. 1607 sa dohodou 

stala zase pevnosťou jeho cisárskej výsosti. V r. 

1619 sem prišiel György Szécsi zo Sedmohradska, 

voči ktorému sa plukovník Peter Kohári postavil, no 

jeho vojaci pevnosť spolu s veliteľom odovzdali 

Sedmohradčanom. V r. 1621 gróf Buquoy, cisársky 

generál ho bez úspechu obliehal a prišiel i o svoj 

život. 1.augusta 1663 ho dobýjal turecký veľkovezír, 

ale i napriek hrdinskej obrany miestnej hliadky pod 

vedením Adama Forgácsa ho dobyl a vtedy uzavreli 

mier na 20 rokov. 18. aug. 1663 ho znova obsadili 

(cisárske) vojská.  Povstalci (Rákócziho kuruci) ho 

držali pod svojou vládou, ale v r. 1710 sa vzdali. 

 

Zdroj:KisariBalla, Györgyy. 

TérképkincsekStuttgartban. Budapest, 2010.  

 

 

 



Zánik pevnosti Nové Zámky 

 

 
Zánik pevnosti sa zavŕšil, keď sa skončila jeho 

strategicko-obranná úloha. 

 

 V roku 1724 nariadil habsburský panovník 

Karol III. písomným príkazom zbúranie 145 

rokov starých, vojnami poškodených hradieb, 

ktoré prebehlo v rokoch 1724-25. Hrad prežil 10 

dobývaní a pod jeho hradbami padlo 100 tisíc 

bojovníkov. Hradná priekopa bola zrušená až 

v roku 1822. 

 

 



29. obrázok 

 Mapka zvýrazňujúca historický stred mesta 

 

 



Chronológia dejinných udalostí 

Pevnosti Nové Zámky 

až do času jej pretrvania 

 
 

1530–spustošenie okolia Nyárhídu vojskami 

smederevského bega Mehmeda (483 rokov) 

1545 - postavenie 1. novozámockej pevnosti 

arcibiskupom Pavlom Várdaym a mlyna ( 468 r.)- 

znamená založenie Nových Zámkov 

1558 – prvá zachovaná zmienka o meste ako Olah 

wywar (455 r.) 

1573 – začatie postavenia druhej novozámockej 

pevnosti staviteľmi Guliom a Ottaviom   

Baldigarovcami na novom mieste (440 rokov) 

1580(2.10.) – vysvätenie a dobudovanie 2. novej 

novozámockej pevnosti (433 r.) 

1581 – na pamiatku novej pevnosti dal Rudolf II. 

rímskonemecký cisár a  kráľ raziť pamätné medaile 

s nápisom „Neuhäuselerbaut“  

1585 – postavenie Rímsko-katolíckeho farského kostola 

sv. kríža (428 rokov) 

1595 – vyhotovenie prvej medirytiny mlyna od 

neznámeho autoraa dvoch iných (418 rokov) 

1605 – obsadenie pevnosti vojskami povstalca Štefana 

Bocskayho na čele s Tomášom Bosniakom (408 r.) 

1607 – navrátenie pevnosti do rúk cisárskej posádky ( 

406 rokov) 

1610 – postavenie kalvínskeho kostola (403 rokov) 



1619 – obsadenie hradu vojskami povstalca Gábora 

Bethlena (394 rokov) 

1620 – založenie novostavby Františkánskeho kláštora 

a kostola ostrihomským arcibiskupom Petrom Pázmáňom 

(393 rokov) 

1625 – položenie základov arcibiskupského paláca 

ostrihomským arcibiskupom Petrom Pázmáňom(388 r.) 

1626 – príchod Františkánov ( 

1631– vysvätenie Františkánskeho kláštora a kostola 

ostrihomským arcibiskupom Petrom Pázmáňom (393 

rokov) 

1640 – založenie cechu obuvníkov ( 373 rokov) 

1651 – založenie cechu kováčov ( 362 rokov) 

1652(24.8.) – novozámocká hradná stráž pod vedením 

Adama Forgácha zvíťazila v boji pri Vozokanoch nad 

rabujúcou tureckou skupinou (361 rokov) 

1663(24.9.) – dobytie pevnosti Turkami (350 rokov) 

1685(19.8.) –porazenie tureckej posádky a oslobodenie 

pevnosti spod tureckého jarma vojskami cisára Leopolda 

I. pod vedením kniežaťa Karola V. Lotrinského 

a generála AeneasaCapraru(328 rokov) 

1691 – arcibiskup Juraj Széchényi prideľuje mestskou 

výsadnou listinou Novým Zámkom mestské práva a dáva 

do správy chotáre spustošených obcí Lék, Gúg, Gyorok 

a Nyárhíd ( 322 rokov) 

1692 – cisár Leopold I. potvrdzuje platnosť mestskej 

Výsadnej listiny (321 rokov) 



1693(20.10.) – cisár Leopold I. vydáva privilegiálnu 

listinu, ktorou, poskytuje mestu a okolitým obciam 

trhovú slobodu (320 rokov) 

1699 – postavenie pivovaru (314)  

1700 – prvý súpis obyvateľstva a domov/obývaných bolo 

158, 75 opustených, 11 bol vo výstavbe a žilo tu 230 

rodín (313 r.) 

1704 – obsadenie mesta kurucmi Františka Rákócziho II. 

(309 r.) 

1710(3.1.) – popravenie zradcu Ladislava Ocskayho/na 

mieste popravy je 37 kg bronzový emblém s nápisom OL 

1710, NovumCastrum (303 rokov) 

1710(23.9.) – kapitulácia kurucov, víťazstvo cisárskych 

vojsk a ukončenie protihabsburských stavovských 

povstaní ( 303 rokov) 

1721 – postavenie novej školy (292 rokov) 

1722  - postavenie barokovej kaplnky na Bernolákovom 

námestí (291 rokov) 

1725 – zbúranie novozámockej pevnosti podľa 

písomného príkazu cisára Karola III. (288 r.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pevnosť ako pamiatka 

 

 Pamiatku pevnosti nesú so sebou ďalej i symboly 

mesta Nové Zámky erb a mestská pečať, ktoré sa 

používajú pri určených slávnostných a repre-

zentačných príležitostiach. 

 

 
 

ERB MESTA 

V zelenom štíte strieborná, v pôdoryse zobrazená 

hviezdicovitá protiturecká pevnosť tvaru 

pravidelného šesťuholníka. 

 

 



Vo vrcholoch šešťuholníka sú znázornené bašty 

trojuholníkového tvaru. Bašty sú orientované pod 

uhlami 0°, 60°, 120°, 180°, 240°a 300°. V strede 

pevnosti je kruhové políčko znázorňujúce 

námestie a z neho radiálne vychádza šesť 

paprskov smerujúcich do stredov bášt. Medzi 

paprskami je umiestnených šesť vojenských 

stanov orientovaných excentricky. Tvar štítu je 

neogotický, zhodný s tvarom štátneho znaku 

Slovenskej republiky 

 

 
 

Mestská pečať 

Tvorí ju erb s kruhopisom:  

Mesto Nové Zámky 

 



 

 
 

 

 

Vznik Nových Zámkov 

História vzniku, pretrvania a zániku II. 

novozámockej pevnosti 

[katalóg tematickej výstavy] 
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