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New findings of swords, from the area of Bratislava gate

In the article, three new findings of swords from Bratislava gate are published (Lamač, Rača, Zohor). In Lamač, except the 
sword, forging of the scabbard was found too. The findings are being connected with the marcomannic wars, by the author.

úvod

Bratislavská brána patrila zo strategického hľadiska už od praveku k exponovaným miestam. Výz-
nam regiónu vzrástol v dobe rímskej, keď sa dostal do priameho kontaktu s Impériom. Z hľadiska vý-
skytu militárií, resp. dokladov vojenstva vôbec, však z tejto oblasti disponujeme len obmedzeným poč-
tom nálezov. Napr. meče boli dosiaľ zastúpené len dvoma exemplármi. Prvý z nich, krátky mečík typu 
gladius, bol získaný zo štrkov Dunaja a jeho priama súvislosť s Bratislavskou bránou je preto otázna. Nie 
je jasné, po ako dlhej trase bol riečnym prúdom transportovaný k miestu vybagrovania, ktoré sa navyše 
vzhľadom k technike ťažby riečneho štrku nedá presne lokalizovať (Turčan 1999, 76, obr. 6: 3). Druhý meč 
pochádza z výskumu J. Schmidtovej v Bratislave-Rusovciach, antickej Gerulate, teda z pravobrežnej časti 
dnešnej Bratislavy, z južného predpolia Bratislavskej brány. Predstavuje ho luxusný exemplár s kostenou 
rukoväťou, datovaný do 1. – 2. stor. (Schmidtová 2008, 45). V archeologických zbierkach SNM je uložené 
kostené obloženie pošvy meča, ktoré pochádza z Rusoviec.2 Dosiaľ sme nepoznali meče alebo súčasti 
pošiev, ktoré by pochádzali priamo z Bratislavskej brány. Výnimkou je strieborná svorka nákončia pošvy 
z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi, ktorá je však datovaná až do druhej polovice 5. stor. (Elschek/Cuper 1993, 
34, 35). V SNM sa nachádzajú dva exempláre, ktoré síce nepochádzajú z archeologických výskumov, ale 
podľa dodatočne overených nálezových súvislostí ich možno s takmer istotou lokalizovať práve do sledo-
vaného priestoru. Ďalší meč z regiónu nie je síce uložený v štandartnej múzejnej zbierke, avšak pre svoj 
charakter i nálezový celok by nemal ostať utajený pred odbornou verejnosťou. V príspevku je podaná 
základná charakteristika uvedených militárií.

1. Bratislava-Lamač

Meč sa nachádza v zbierke skupiny bádateľov a voluntaristov, ktorí sa zaoberajú priebehom závereč-
ných bojov prusko-rakúskeho konfliktu, ktorý sa odohral v júli 1866 v západnej časti Bratislavskej brány 
(Dangl 2009, 54 – 56; Houdek 1966, 131 – 136). Medzi artefaktmi, ktoré súviseli s týmto konfliktom, nájde-
nými v priestore medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom, je uložený aj meč s kovovými časťami pošvy. 

1 Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0491 a článok odznel 
ako príspevok na IX. protohistorickej konferencii, ktorá sa konala v Bratislave v roku 2013.

2 Výskum M. Pichlerovej. Za upozornenie ďakujem I. Bazovskému, ktorý pripravuje príslušný výskum do tlače.
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Ten časovo patrí do doby rímskej, čo nálezcovia 
rozpoznali a informovali o jeho existencii pracov-
níkov SNM. Miesto nálezu je situované severozá-
padne od zástavby, v stúpajúcom návrší Malých 
Karpát, v polohe Klanec (obr. 1: 1). Z tej istej polo-
hy pochádzajú aj dve rímske mince Marca Aurelia 
(161 – 180; Minarovičová 2011, 113). Od miesta nále-
zu meča boli vzdialené asi 200 m východným sme-
rom (obr. 2). O priamom vzťahu oboch nálezov je 
samozrejme ťažké uvažovať. Z Lamača, severne od 
obce, je registrovaný aj nález inej rímskej mince, 
konkr. razby Hadriána (117 – 138), avšak bez bliž-
ších nálezových okolností (Ondrouch 1964, 88). Ne-
možno vylúčiť, že nálezy indikujú súdobý cestný 
ťah Malými Karpatmi, odbočujúci z komunikácie, 
ktorá viedla od praveku Lamačským zlomom.

Opis

• Železný dvojsečný meč so symetricky vykutou čepe-
ľou s rovnobežným ostrím a symetrickým zahrote-
ním. Prierez čepele šošovkovitý. Tŕň rukoväti obdĺžni-
kového prierezu, odsadený od koreňa čepele miernym 
zošikmením, na konci zahrotený. Rozmery: celková 
dĺ. 84,2 cm, dĺ. čepele 67,1 cm, max. š. 5,9 cm, max. hr. 
0,6 cm, dĺ. tŕňa rukoväti 17,1 cm, hr. 0,6 cm (obr. 3: 1; 5).

• Nákončie pošvy bronzové oblúkovitého tvaru s dvoj-
násobne oblúkovite vykrojenou hornou časťou. Na 
jednej strane pri vykrojenom okraji je v strede umiest-
nený kruhovitý otvor, na druhej strane rovnako sy-
metricky dva menšie otvory pod sebou. Na strane 
s jedným otvorom sa nachádza tenká ryha, ktorá pre-
bieha stredom. Rozmery: celková dĺ. 4,8 cm, š. 5,4 cm, 
svetlosť otvoru 1,1 cm, hr. plechu 0,1 cm. Pr. väčšieho 
otvoru 0,4 cm, pr. menších otvorov 0,2 cm (obr. 4: 1).

• Záves pošvy meča železný, pozdĺžny, mierne trapezo-
idného tvaru, ukončený hlavicou zvinutou do očka. Asi 
polovica kovania chýba. Rozmery: dĺ. 7,2 cm, š. 1,1 – 2,1 
cm, hr. 0,4 cm, pr. otvoru 0,3 cm, š. očka 1,1 cm (obr. 4: 2). 

2. Bratislava-Rača

V Archeologických zbierkach SNM je uložený krátky mečík, ktorý bol pri inventarizácii zbierkového 
fondu identifikovaný ako rímske militárium. Podľa informácií od darcu, ktoré sú k dispozícii, bol meč 
nájdený v kopcoch Malých Karpát nad bratislavskou mestskou časťou Rača (obr. 1: 2) v polovici 90. rokov 
minulého storočia. Bližšie údaje nie sú známe. Z bratislavskej časti Rača dosiaľ nepoznáme nálezy z doby 
rímskej, s výnimkou jednej razby cisára Trajána (98 – 117) a ďalšej mince Galéria Maximiána (293 – 311), 
ktorá pochádza z katastra bývalej obce (Ondrouch 1964, 84, 132). uvedené nálezy zrejme súviseli s roz-
siahlou sídliskovou aglomeráciou v priestore dnešných Vajnor (Varsik 2003, 156 – 158), s jej prepojením 
cez Vápenický (Stupavský) potok na západnom úbočí Malých Karpát s architektonickým komplexom 
v Stupave (Turčan 2012, 419 – 427). 

Opis

• Železný dvojsečný meč s rovnobežným ostrím, symetricky vykutou čepeľou a oblúkovite tvarovaným zahrotením. 
Prierez čepele šošovkovitý. Tŕň rukoväti obdĺžnikového prierezu, odsadený od koreňa čepele zošikmením, na konci 
zahrotený. Rozmery: celková dĺ. 33, 9 cm, dĺ. čepele 23,8 cm, max. š. 4,1 cm, max. hr. 0,4 cm, dĺ. tŕňa rukoväti 10,1 cm, 
max. š. 0,9 cm, hr. 0,4 cm (obr. 3: 2).

Obr. 1. Bratislavská brána. 1 – Bratislava-Lamač; 2 – Brati-
slava-Rača; 3 – Zohor.

Obr. 2. Bratislava-Lamač. Lokalizácia nálezov. 1 – meč; 
2 – bronzové mince.
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Obr. 3. Meče z Bratislavskej brány. 1 – Bratislava-Lamač; 2 – Bratislava-Rača; 3 – Zohor. 1 – 3 – železo.
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3. Zohor (okr. Malacky)

Hrobové i sídliskové nálezy doby rímskej z lokality sú uložené vo viacerých zbierkových inštitúciách 
(Elschek 2007, 265 – 280; tu i ďalšia literatúra). Lokalita (obr. 1: 3) sa nachádza v polohe Piesky, približne 
3 km západne od obce Zohor. V SNM sa nachádza aj niekoľko nálezov z hrobov, ktoré asi pred 20 rokmi 
objavil pomocou detektoru kovov a získal nelegálnym výkopom súkromný zberateľ. V tomto prípade 
sa našťastie podarilo túto činnosť eliminovať a artefakty uložiť do zbierok múzea. Medzi nálezmi je aj 
železný meč, približne v polovici zlomený. Súčasťou hrobového celku, do ktorého mohol meč patriť, bola 
zrejme aj železná štítová puklica, bronzové deformované cedidlo a železné perové nožnice.3

Opis

• Železný dvojsečný meč so symetricky vykutou čepeľou a symetrickým zahrotením. Prierez čepele šošovkovitý. 
Tŕň rukoväti obdĺžnikového prierezu, odsadený od koreňa čepele oblúkovite, na konci zahrotený. Meč je takmer 
v strede ostria rozlomený na dva kusy. Pri koreni meča sa na jednej strane nachádza kruhovitá značka. Po dĺžke 
na oboch stranách tejto značky sú nezreteľné obrysy pravdepodobne ďalších kruhových útvarov. Rozmery: celko-
vá dĺ. 67,4 cm, dĺ. čepele 48,9 cm, max. š. 4,9 cm, max. hr. 0,5 cm, dĺ. tŕňa rukoväti 18,5 cm, hr. 0,7 cm. Značka mala 
pr. 1,7 cm, hr. max. 0,1 cm (obr. 3: 3).

Meč z Bratislavy-Lamača (obr. 3: 1) môžeme vzhľadom na dĺžku jeho čepele (67,1 cm) zaradiť medzi 
typy, ktoré sú označované ako spatha. Podľa triedenia M. Biborského (1978, 87 – 91) ho možno priradiť 
k typu IX alebo X. Podľa novšieho triedenia (Biborski 1994, 101) patrí predmetný meč najskôr do sku-
piny 12, ktorý je datovaný do stupňa B2, C1, s presahom do stupňa C1b. Tvarom i dĺžkou blízky meč 
pochádza z drevozemného tábora v Iži, kde je datovaný ku koncu 2. stor. (Rajtár 1994, 83, obr. 3: 1). 
Z východnej časti Bratislavy pochádza meč (obr. 3: 2), ktorého lokalizácia je uvedená darcom „v kop-
coch nad Račou“ (obr. 1). Podľa neho ide o náhodný nález. Na základe dĺžky (33,9 cm) by mohlo ísť 
o gladius, prislúchajúci v rámci Biborského triedenia z roku 1978 do typu III/7 (Biborski 1978, 67), resp. 
do ôsmej skupiny triedenia z roku 1994 (Biborski 1994, 98). Nie je však vylúčené, že pôvodne išlo o dlhší 
meč, ktorý sa pravdepodobne zlomil a bol tak sekundárne upravený.4 Takúto možnosť nevylučujú ani 
plecia meča, ktoré sú skosené, no nie príliš dôkladne dokuté, preto sú viditeľné presahujúce okraje, 
akoby bola táto časť dodatočne upravovaná. Na druhej strane je hrot meča štandardne oblúkovite 
tvarovaný. Posledný z trojice mečov z Bratislavskej brány pochádza zo Zohora. Ide o 67,4 cm dlhý 
dvojsečný exemplár (obr. 3: 3). Podľa tvaru a dĺžky ho možno priradiť k typu III/2, ktorý je datovaný 

3 Ďakujem kolegovi I. Bazovskému za poskytnutie nálezov a informácie.
4 Tento názor bol vyslovený niektorými účastníkmi konferencie.

Obr. 4. Bratislava-Lamač. Kovové súčasti pošvy. 1 – bronz; 2 – železo.
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do úseku B2 – C1 (M. Biborski 1978, 65, 99), resp. do 
deviatej skupiny novšieho triedenia (Biborski 1994, 
99). Meč zo Zohora je pri koreni opatrený jedno-
duchou kruhovou značkou, ktorá je vbitá do pod-
kladu. Z nezreteľných stôp možno usudzovať, že 
vbité krúžky boli pôvodne tri. Boli umiestnené po 
dĺžke čepele a vzájomne sa dotýkali (obr. 5). Na 
mečoch sa vyskytujú podstatne zložitejšie značky, 
ktoré majú podobu pomerne detailne prepracova-
nej ľudskej postavy (Biborski 1978, 107, 108). 

Bronzové nákončie pošvy z Lamača (obr. 4: 1) 
možno priradiť k nákončiam oblúkovitej formy 
s vykrojením, pre ktorý je najbližšia analógia zná-
ma zo Saalburgu (Oldenstein 1976, 110 – 112, tab. 
18: 104). Namiesto tenkej deliacej ryhy, aká sa na-
chádza na artefakte z Bratislavy, býva však často 
stredové, niekedy viacnásobné rebro (Oldenstein 
1976, 112), na konci ktorého je umiestnený nit (napr. 

v Abraháme; Kolník 1980, tab. XLII: e). Rozšírené sú po celom kontinente a podľa stratifikovaných nálezov 
ich možno datovať do druhej polovice 2. stor. a do 3. stor. (Neubauer 2006, 459, 460). 

Súčasťou nálezového celku z Lamača je aj časť železného závesu meča (obr. 4: 2). Je to artefakt, aký sa 
severne od Dunaja vyskytuje zriedkavo (inú situáciu možno konštatovať severne od Karpát). Našiel sa 
v obci Gbelce, kde bol pravdepodobne súčasťou žiarového hrobu (Beljak/Kolník 2006, 84, obr. 12: 2). Tieto 
komponenty závesu mečov nechýbajú ani v przeworskom prostredí (Godłowski/Wichman 1998, 59). Podľa 
tvaru, predovšetkým zvinutia horného konca do očka, možno artefakt zaradiť k typu IIIA (triedenie 
podľa C. von CarnapaBornheima 1991, 27) a datovať do 2. stor. s presahom do nasledujúceho storočia (Car
napBornheim 1991, 30; Oldenstein 1976, 102 – 107).

zÁver

Keďže zmienené artefakty pochádzajú zo severnej, teda barbarskej strany Dunaja, ako historické poza-
die ich výskytu pripadajú najskôr do úvahy markomanské vojny. Ide o militáriá s odlišnými nálezovými 
i geografickými kontextmi. Geograficky súvisia s lokálnymi cestami, ktoré prechádzali horstvom Malých 
Karpát. Tomuto hľadisku nebola dosiaľ venovaná výraznejšia pozornosť s výnimkou štúdie M. Pichlerovej 
(1984, 103), ktorá sa však ťažiskovo zaoberala komunikačnými prepojeniami medzi antickými stavbami. 

Cieľom príspevku nebola detailná analýza uvedených artefaktov, ale predovšetkým ich sprístupne-
nie odbornej verejnosti. Dôvodom pre ich publikovanie je, napriek nálezovým okolnostiam, samotný 
fakt ich existencie. Ide o dôležitú informáciu pre okruh bádateľov, ktorí sa danou problematikou zao-
berajú a vedia zhodnotiť aj etické aspekty a ich prínos pre poznanie doby rímskej v Bratislavskej bráne.
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Neue Schwertfunde im Bereich des Bratislavaer Tores

V l a d i m í r  T u r č a n

Zusammenfasung

Im Beitrag sind neue Schwertfunde der römischen Kaiserzeit aus dem Raum vom Bratislavaer Tor publiziert.
1. Bratislava-Lamač, Fundlage Klanec. Das Schwert wurde mit einem bronzenen Scheidenortband und einer eisernen 

Aufhängung gefunden. Nach der Klassifizierung von M. Biborski kann man es in die Gruppe 12 einreihen. Für den 
Scheidenbeschlag kann man die nächstbeste Analogie in Saalburg finden. Die Schwertaufhängung gehört nach der 
Klassifizierung von C. Carnap-Bornheim zum Typ IIIA.

2. Ein Kurzschwert stammt vom Raum der Kleinen Karpaten über dem Stadtteil Bratislava-Rača. Aufgrund seiner 
Länge kann man ihm zu den Gladii reihen, man kann aber nicht ausschließen, dass es sekundär verkürzt wurde.

3. Zohor (Kreis Malacky). Das Schwert war Bestandteil eines Brandgrabs (unpubliziert) und man kann es in die 
Gruppe 2 nach M. Biborski einreihen.

Abb. 1. Bratislavaer Tor. 1 – Bratislava-Lamač; 2 – Bratislava-Rača; 3 – Zohor.
Abb. 2. Bratislava-Lamač. Lokalisierung der Funde. 1 – Schwert; 2 – Bronzemünzen.
Abb. 3. Schwerter vom Bratislavaer Tor. 1 – Bratislava-Lamač; 2 – Bratislava-Rača; 3 – Zohor. 1 – 3 – Eisen.
Abb. 4. Bratislava-Lamač. Metallbestandteile der Scheide. 1 – Bronze; 2 – Eisen.
Abb. 5. Zohor. Detail des Schwertes mit plastischer Markierung.
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