


V Ý C H O D O SL O V E NSK Ý  P R A V E K

V I I

Editorka

E lena Miroššayová

P ublikácia vznikla v rámci C enta exc elentnosti SA V
V ý skumné centrum najstarších dejín P odunajska

pri A rcheolog ickom ú stave SA V  v Nitre
Zmluva č. III/1/2005

NI T R A   2005



Zostavovateľka a hlavná redaktorka
E le n a M i r oš š ayo vá

Redakčná rada
Július Béreš, Lýdia Gačková, Ľubomíra Kaminská, Mária Lamiová-Schmiedlová, Marián Vizdal

 VÝCHODOSLOVENSKÝ  PRAVEK  VII

Zostavovateľka a hlavná redaktorka: Elena Miroššayová
Výkonná redaktorka: Daniela Fábiková
Počítačové spracovanie: Beáta Jančíková

Vydavateľ: Archeologický ústav SAV v Nitre
Miesto a rok vydania: Nitra 2005
Tlač: MICHEL ANGELO Nitra

Počet výtlačkov: 400
Vydanie: prvé

Na obálke: Minca zo Žehry-Temnej jaskyne. Avers strieborného rímskeho denára
cisára Hadriana z rokov 119-122.

© Archeologický ústav SAV, Nitra

ISBN 80-88709-89-X



VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK VII, 2005

O B SA H

Významné životné jubileum. PhDr. Mária Lamiová-Schmiedlová, CSc. (Elena Miroššayová)  ........................................ 5

Z oja B enkovsky-P ivovarová
Zum „G rab 3“ v on Leobersdorf in Niederö sterreich  .................................................................................................. 7
K „h robu 3“ z  Leobersdorfu v Dolnom Rakú sku  ...................................................................................................... 10

D arina B ialeková
Š tipcové klieštiky  z Pobedima  ...................................................................................................................................... 11
Pegshaped tongs from Pobedim  ................................................................................................................................. 15

Jan B ouzek
Der Dreifuss von Stráže und andere Keimelia in reichen Gräbern
der Römerzeit in der Slowakei und in Mähren  ......................................................................................................... 17
Trojnožka ze Stráží a keimelia v germánských hrobech
z doby římské na Slovensku a na Moravě  .................................................................................................................. 21

Tatiana Štefanovičová
Príspevok k nálezom z doby rímskej z Bratislavy  .................................................................................................... 23
Beitrag zu Funden aus der römischen Kaiserzeit aus Bratislava  ............................................................................ 30

E va H orváthová
Keramické nálezy zo sídliska badenskej kultúry z Brehova, okres Trebišov  ........................................................ 31
Keramikfunde aus der Siedlung der Badener Kultur in Brehov, Bezirk Trebišov  ............................................... 45

E lena Miroššayová
Sídliskový objekt z doby halštatskej z Prešova  .......................................................................................................... 47
Siedlungsobjekt aus der Hallstattzeit in Prešov  ........................................................................................................ 56

Ľubomíra Kaminská
Dve fázy osídlenia z doby rímskej v Čičarovciach .................................................................................................... 57
Zwei Besiedlungsphasen aus der römischen Kaiserzeit in Čičarovce  ................................................................... 81

Marián Soják
Osídlenie Temnej jaskyne pod Spišským hradom  .................................................................................................... 83
Besiedlung der Höhle Temná unter der Zipser Burg  ............................................................................................. 100

Július Jakab
Kostra muža s poúrazovými zmenami z doby rímskej z jaskyne pri Žehre  ....................................................... 101
Skelett eines Mannes mit posttraumatischen Veränderungen aus der römischen Kaiserzeit
in der Höhle bei Žehra  ................................................................................................................................................ 105

L adislav O lexa/ P eter T ajkov
Zaniknutý kostol a cintorín vo Vyšnej Myšli  ........................................................................................................... 107
Untergegangene Kirche und ein Friedhof in Vyšná Myšľa  ................................................................................... 121

Marián Uličný
Stredoveká k eramika z Kamenickéh o hradu  ........................................................................................................... 123
Mittelalterliche Keramik von der Burg Kamenica  .................................................................................................. 129

R astislav R usnák
Príspevok k poznaniu stredovekého opevnenia Košíc  ........................................................................................... 131
Beitrag zum Kennen der mittelalterlichen Befestigung von Košice  ..................................................................... 141

Ľubomír Mihok/Radoslava Laurinčíková/Július Béreš
Výroba a spracovanie železa v Košiciach na konci stredoveku a na začiatku novoveku  .................................. 143
Production and Treatment of Iron in Košice at the End of Middle Ages and Beginning of New Age  ........... 180



VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK VII, 2005

Konferencia „Doba laténska v Čechách, na Morave a na Slovensku  ............................................................... 181

E l e n a  M i r o š š a y o v á
Správ a z konferencie  .................................................................................................................................................... 183

M a r e k  B e d n a r e k
Relations between Silesia and the area of Bohemia and Moravia in the La Tène period
in the light of recent research  ..................................................................................................................................... 184

T e r e za  B e l a n o v á
Najnovšie výsledky interdisciplinárneho výskumu laténskych textilných zvyškov
na Slovensku a na Morave (Poster)  ........................................................................................................................... 185

J a n  B o u ze k
The Central European Celts, Bulgaria and the destructions of Pistiros  ............................................................... 186

Gertrúda Březinová
Nový pohľad na nálezy z Výčap-Opatoviec, okres Topoľčany  ............................................................................. 189

M a c i e j  K a r w o w s k i
Przedmioty rogowe z obiektu kultury lateńskej na Oberleiserbergu w Dolnej Austrii  .................................... 190

E v a  K o l n í k o v á
Mince Eraviskov v neskorolaténskom nálezovom prostredí  ................................................................................ 192

Mária Kotorová-Jenčová
Laténske osídlenie čičvianskeho hradného kopca, lokalita Sedliská,
okr. Vranov nad Topľou  .............................................................................................................................................. 193

J . V i n c e n t  S . M e ga w  
Early  Celtic art without the Scy thians?   ..................................................................................................................... 194

M a r c i n  R u d n i c k i
Schylek osadnictwa celtyckiego w zachodniej Małopolsce.
Problem interpretacji sy tuacji kulturowej w III fazie grupy  ty nieckej  ................................................................. 195

M a r i á n  S o j á k
Nové nálezy z doby laténskej zo Spiša (so zameraním na lokalitu Jánovce-Machalovce)  ............................... 198

M o n i k a  Š v e c o v á
Kůň v laténském umění. Specifika jeho stvárnení a možné vzory (poster)  ........................................................ 199

Tereza Trubačová
Antropological analyses of La Tène burial ground in Hustopeče, region Břeclav  ............................................. 200

J a r m i l a  V a l e n t o v á / R a d k a  Š u m b e r o v á
Nová laténská sídliště v Podoubraví, okr. Kutná Hora (poster)  ........................................................................... 201

Skratky použité v literatúre  ...................................................................................................................................... 203



VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK VII, 2005, 56

5

VÝZNAMNÉ  ŽIVOTNÉ  JUBILEUM

 PhDr.  Mária  Lamiová-Schmiedlová,  CSc.

V roku 2005 oslá vila Má ria Lamiová Schmiedlová  
významné životné jubileum. Narodila sa 5. mája 
1935 v Košiciach, kde žije a pracuje doteraz. Je absol
ventkou štúdia klasickej archeológie na Filozofickej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Profe
sionálnu dráhu začínala v časoch spojených s nástu
pom generácie mladých archeológov, ktorí na Slo
vensku rozbiehali systematické terénne a teoretické 
bádanie. Ich objavné výsledky neskôr významnou 
mierou prispeli k tomu, že zo slovenskej archeológie 
sa stala uznávaná vedecká disciplína nielen v rámci 
domáceho, ale aj európskeho priestoru.

Po ukončení vysokoškolského štúdia začala v ro
ku 1958 pracovať v košickej pobočke Archeologické
ho ústavu SAV. V tom čase pracovisko viedol univ. 
profesor Vojtech Budinský-Krička, DrSc., s ktorým 
jubilantka ešte dlhé roky spolupracovala a pomá
hala mu. Hneď od nástupu do zamestnania sa in
tenzívne zapojila do výskumnej činnosti. V rokoch 
1974-1981, keď sa pracovisko personálne rozrástlo, 
prevzala jeho vedenie. V pobočke na skrátený úvä
zok pracovala do konca júna 2005.

Ťažiskom vedeckovýskumného zamerania Márie 
Lamiovej-Schmiedlovej bola doba rímska. Špeciali
záciu si vybrala ešte počas vysokoškolského štúdia. 
Zásluhou jej systematického prístupu k riešeniu 
problematiky je charakteristika historického vývo
ja územia východného Slovenska v prvej polovici 
1. tisícročia po Kr. v súčasnosti dobre rozpoznaná. 
Pri vypracúvaní historickej profilácie jednotlivých 
regiónov najviac pozornosti venovala hospodár
sko-spoločenským vzťahom, etnicite obyvateľov 
žijúcich v dobe rímskej na území Košickej kotliny 
a Východoslovenskej nížiny a ich rozvetveným 
kontaktom s rímskymi provinciami - Dáciou a Pa
nóniou a s územiami na sever od Karpát. Vo svojich 
prácach upozorňovala na špecifické črty kultúrne
ho vývoja na východnom Slovensku. Bibliografia 
M. Lamiovej-Schmiedlovej bola publikovaná pri 
príležitosti jej 65. narodenín (Slov. Arch. 48, 2000, 
358-363) a dodatky k tejto bibliografii pri jubilejných 
sedemdesiatinách (Slov. Arch. 53, 2005, 387).

Z jej početných odborných prác zaoberajúcich 
uvedenou problematikou považujem za potrebné 
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uviesť dôležitú štúdiu „A late 1st century B. C. - 2nd 
century A. D. cemetery at Zemplín“ (Slov. Arch. 38, 
1991, 245-344). V spoluautorstve s V. Budinským-
Kričkom v nej vyhodnotila nálezy z mohylového 
pohrebiska staršej doby rímskej v Zemplíne, na 
výskume ktorého sa obaja podieľali. Po tejto štúdii 
siahajú okrem domácich bádateľov najmä bádatelia 
z Maďarska, Rumunska a Poľska.

S menom M. Lamiovej-Schmiedlovej sú spojené 
početné terénne aktivity. V bezprostrednej blízkosti 
Košíc realizovala výskumy v Seni, Kechneci a Še
bastovciach. Dôležitý materiál získala z pilinsko-
kyjatického žiarového pohrebiska v Zádielskych 
Dvorníkoch a z polykultúrneho sídliska v Péderi. 
Pre riešenie problematiky doby rímskej a sťaho
vania národov v severnom Potisí je závažný súbor 
nálezov z výskumu pohrebiska v Zemplíne a sídlisk 
v Ostrovanoch a Nižnej Myšli.

Popri geograficky širšie koncipovaných odbor
ných štúdiách venovala zvýšenú pozornosť aj 
Košiciam - mestu a jeho blízkemu okoliu. V štúdii 
„Začiatky archeologického bádania v Košiciach“ 
(Hist. Carpatica 13, 1982, 163-179) podala zaujímavé 
a málo známe informácie o počiatkoch archeolo
gického bádania košického regiónu, ale aj o dnes 
už zabudnutých osobnostiach, ktoré sa na ňom 
podieľali. Poznatky čerpala zo staršej maďarskej 
literatúry a dokumentácie v archíve Východoslo
venského múzea. Umožňovala jej to výborná znalosť 
maďarského jazyka. Poznatky o archeologických 
lokalitách na širšom území mesta a okresu Košice-
okolie sú zhrnuté v knihe „Archeologická topografia 
Košice“, ktorá vyšla v roku 1991 (spoluautorka 
E. Miroššayová).

Vďaka schopnosti priblížiť výsledky teoretického 
výskumu širokej verejnosti sa jubilantka veľkou 
mierou zaslúžila o popularizáciu archeologického 
výskumu na východnom Slovensku. Vystupovala 
v rozhlase i v televízii, napísala celý rad príspevkov 
do denníkov a časopisov. Z jej mnohostranných 
aktivít majú trvalú hodnotu monografie „Keramika 
dvoch tisícročí“ z roku 1982 z edície Ars Slovaca 
Antiqua a „Zemplín - obec s bohatou minulosťou“, 
ktorá vyšla v roku 1993 v edícii Archeologické pa

mätníky Slovenska. Kniha o Zemplíne, malej výcho
doslovenskej obci s nesmierne bohatou históriou, 
napísaná zrozumiteľným a pútavým spôsobom, 
vzbudila veľký záujem a autorka za ňu dostala 
čestné občianstvo obce.

Jubilantka sa veľmi aktívne zapájala a stále zapá
ja do spolupráce s regionálnymi múzeami, najmä 
s Východoslovenským múzeom v Košiciach, ako 
aj do činnosti Dejepisného spolku Košíc. Za etické 
postoje a prínos k poznaniu historického vývoja 
mesta Košíc jej bola udelená „Cena cti Jozefa Haj
nóczyho“.

Jubilantka stála aj pri vzniku vedeckého zborníka 
Východoslovenský pravek a bola výkonnou redak
torkou prvých dvoch čísiel, ktoré vyšli v rokoch 
1970 a 1971. Keď sa po dvadsaťročnej prestávke 
v roku 1991 vydávanie zborníka obnovilo, bola 
spolu s P. Mačalom editorkou jeho 3. a 4. čísla (1991; 
1998) a samostatnou editorkou 5. čísla (2003). Práve 
pre jej snahu o vznik a vydávanie Východosloven
ského praveku, ktorý má slúžiť predovšetkým na 
prezentáciu výsledkov archeologického bádania na 
východnom Slovensku, venujeme jubilantke toto, 
v poradí už siedme jeho číslo.

Doterajšia činnosť zaradila PhDr. Máriu Lamiovú-
Schmiedlovú, CSc., medzi významné osobnosti 
slovenskej archeologickej vedy a mesta Košíc. Za 
dlhoročné všestranné pôsobenie na poli archeologic
kej vedy bola ocenená Striebornou čestnou plaketou 
Ľudovíta Štúra SAV za zásluhy v spoločenských 
vedách.

Napriek tomu, že od júla 2005 už nie je riadnou 
zamestnankyňou pobočky Archeologického ústa
vu SAV, zostáva naďalej súčasťou jej pracovného 
kolektívu. Pokračuje v riešení rozpracovaných 
vedeckovýskumných úloh a dobrými radami či 
povzbudením ochotne pomáha všetkým svojim 
kolegom. Jej optimizmus, komunikatívnosť a sila 
neustále prekonávať prekážky, ktoré jej život po
stavil do cesty, sú obdivuhodné.

V mene kolegov a všetkých priateľov si dovo
ľujem jubilantke zaželať hlavne veľa zdravia, aby 
mohla ďalšie roky prežívať v spokojnosti a radosti 
z dosiahnutých úspechov.

E le n a M i r oš š ayo vá
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Z U M  „G R A B  3“  V O N  L E O B E R SD O R F   I N  NI E D E R Ö ST E R R E I C H

Z O J A  B E N K O V S K Y  P I V O V A R O V Á

R ak ú s k o,  s t r e d n á  d oba br on z ov á ,  h r ob,  k e r am i k a,  p r oblé m y  
datovania mečov.

A u s t r i a, M i ddl e  B r on z e  A ge , i n hu m at i on  gr ave , ve s s e l,  s w or d , 
dating problems.

In seinem Werk über die mittlere Bronzezeit in 
Österreich veröffentlichte K. Willvonseder Grab
funde aus Körpergräbern von Leobersdorf, die im 
Jahre 1870 in einer Schottergrube zum Vorschein 
kamen ( W i llv on s e d e r  1 9 3 7 a, 357 ff.). Zwei Gräber 
- vom Autor als Gräber 1 und 2 bezeichnet - waren 
1,6 m voneinander entfernt und befanden sich in 
paralleler Lage zueinander; im Grab 1 fanden sich 
zwei Nadeln und zwei Armspiralen (W i llvo n s e de r  
1937a , Taf. 26: 2-5), im Grab 2 war eine Nadel und 
eine Armspirale vorhanden ( W i llv on s e d e r  1 9 3 7 a, 
359). Als Grab 3 bezeichnete der Autor ein Grab, 
welches sich in nicht angegebener Entfernung von 
den Gräbern 1 und 2 und in einer „schiefen Lage“ 
zu ihnen befand; aus diesem Grab könnten seiner 
Meinung nach eine verzierte Dolchklinge und ein 
kleines Gefäß mit Buckel- und Rillenverzierung 
stammen, die an dieser Stelle gefunden wurden 
(Abb. 1; W i llvo n s e de r  1937a , 359 f.), er macht aber 
gleichzeitig darauf aufmerksam, dass das Gefäß 
als ein Fund ohne Grabzusammenhang für die 
Datierung der Gräber nicht von ausschlaggebender 
Bedeutung sein kann (W i llvo n s e de r  1937a , 359).

Die Dolchklinge, den Schwertern vom Typ Sau
erbrunn zugeordnet, fand in der Literatur viel 
Beachtung und trug zur Datierung der Schwerter 
vom genannten Typ bei; man berief sich dabei auf 
die Gleichzeitigkeit der Gräber und trotz Hinweise 
auf die Unsicherheit des dem Grab 3 zugeordneten 
Inventars (N e s t or  1 9 3 7 , 165; L om bor g 1 9 5 9 , 126) auch 
auf das Gefäß aus diesem Grab (C ow e n  1966 , 270; 
H ä n s e l 1 9 6 8 , 35 ff.; S c h au e r  1 9 7 1 , 22; S i c h e r l 2 0 0 4 , 
26). Bereits im Jahre 1924 betonten aber L. Franz, 
M. Hesch, O. Menghin und H. Mitscha-Märheim, 
dass die Zugehörigkeit des Gefäßes zu einem 
der Leobersdorfer Gräber keinesfalls festgestellt 
wurde; sie hielten dieses Gefäß für jünger als die 
Körpergräber und wiesen darauf hin, dass man im 

Gräberfeld vom Spätneolithikum bis zum Ende der 
Bronzezeit bestattete (Franz et al. 1924, 36, Anm. 1). 
Ansichten über die Datierung des Gefäßes in die 
Urnenfelderzeit stellte K. Willvonseder zusammen 
(W i llvo n s e de r  1937a , 358 f.).

Der freundlichen Hilfe von W. Antl verdanke ich 
die Kenntnis darüber, dass das Gefäß mit Buckel- 
und Rillenverzierung (Abb. 1: 2) im Jahre 1882 
zusammen mit einer Armspirale mit D-förmigem 
Querschnitt und eingerollten Enden, einer Stein
pfeilspitze und einem Krug mit Rillenverzierung 
ins Naturhistorische Museum in Wien kam (Inv. 
Nr. 632-635). Die Steinpfeilspitze und der Krug 
wurden von K. Willvonseder als Inventarteile eines 
Grabes der Badener Kultur veröffentlicht (W i llvo n -
s e de r  1937b ). Bei der Armspirale handelt es sich um 
eine Entsprechung der Armspiralen aus dem Grab 
9 von Oggau ( H i c k e  1987 , Taf. XV-9: a, b), d. h. um 
einen charakteristischen Bronzetyp des Koszider-
Horizontes des Karpatenbeckens ( M oz s oli c s  1 9 6 7 , 
75, Taf. 52: 19), der chronologisch den Funden aus 
den Gräbern 1 und 2 von Leobersdorf entspricht 
(W i llvo n s e de r  1937a , 359). Nach einer dankenswer
ten Auskunft von E. Lauermann befindet sich das 
Schwert (Abb. 1: 1) im Museum für Urgeschichte des 
Landes Niederösterreich in Asparn an der Zaya.

Während K. Willvonseder keine kulturelle Be
stimmung des Gefäßes „aus dem Grab 3“ vornahm, 
wurde dieses von B. Hänsel mit der Otomani-Kultur 
in Verbindung gebracht, der Autor wies aber darauf 
hin, dass keine genaue Entsprechung dieses Gefäßes 
bekannt ist (H ä n s e l 1968 , 37); dies ist bis heute der 
Fall. Die aus Buckeln unterschiedlicher Größe und 
bogenförmigen Rillen bestehende, manchmal durch 
weitere Elemente bereicherte Verzierung gehört in 
der Tat zu den typischen Verzierungsarten der Kera
mik der Otomani/Füzesabony-Kulturkomplexes (im 
folgenden: OFKK. Zur Terminologie: B ade r  1 998 ), 
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wo sie hauptsächlich bei Amphoren, Schüsseln und 
Krügen angewendet wird (z. B. P olla 1 9 6 0 , Abb. 
8; 12; B ó n a 1975 , Taf. 170: 5; 172: 3; 181: 19; K ová c s  
1 9 7 5 , Taf. 33: 1; B e n k ov s k y - P i v ov ar ov á  1 9 7 6 , Abb. 1: 2; 
M or i n t z  1978 , Abb. 91: 2; K e m e n c z e i  1979 , Taf. II: 1; 
O le x a 1 9 9 2 , Taf. V: 9; G aš aj /O le x a 1 9 9 6 , Abb. auf S. 19; 
B ade r  1998 , Abb. 4: 2, 7; F u r m á n e k  2004 , 72, Kat. Nr. 
110, 147, 257).

Die Ansichten über die Lebensdauer der OFKK 
fasste T. Bader tabellarisch zusammen ( B ade r  1998 , 
Tab. I auf S. 76); sie wären um die Enddatierung 
dieses Kulturkomplexes durch T. Kemenczei (1965 , 
Tab. auf S. 23; 1982 , Abb. 1 auf S. 307) und T. Kovács 
(1 9 6 5 , Tab. auf S. 82) zu ergänzen, nach denen dieser 
Kulturkomplex auch noch während der gesamten 
Stufe B bis zum Beginn der Stufe C präsent war. Auf 
die Existenz des OFKK in Nordostungarn während 
der Stufe B wies ich am Beispiel einiger von T. Ko
vács der Hügelgräberkultur zugesprochener Funde 
von Tiszafüred-Majoroshalom hin (K ov á c s  1 9 7 5 , Taf. 
19-188; 26-356; 33-354; B e n k ov s k y - P i v ov ar ov á  1 9 8 9 , 52, 
Abb. 3). Mit der Existenz der Siedlung des OFKK 
in Nižná Myšľa auch noch im Post-Koszider-Hori
zont rechnen neuerdings D. Gašaj ( 2002 , 100) und 
L. Olexa (2003 , 82).

Der Verzierung mit Buckeln und bogenförmigen 
Rillen begegnet man aber auch bei der Keramik 
der Kulturgruppen der entwickelten mittleren 
Bronzezeit im ehemaligen Verbreitungsgebiet des 
OFKK, so auf den Gefäßen der Hajdúbagos-Gruppe 
in Nordostungarn, die von T. Kovács als Spätphase 
des OFKK verstanden wird (K ová c s  1970 , 47, Abb. 
2: 6, 16; 7: 2), der „Hügelgräberkultur“ in Nord-
ungarn (K ová c s  1966 , Abb. 4: 17; 12: 12; 1975 , Taf. 
27-288/1; 28-303/1 u. w.) und der Cehăluţ-Gruppe 
in Nordwestrumänien, die - zusammen mit der 
Igriţa-Gruppe - nach C. Kacsó der IV. Phase der 
Otomani-Kultur nach T. Bader entspricht ( K ac s ó  
1999 , 87, 101, Taf. XII: 2); während aber C. Kacsó 
die Cehăluţ-Gruppe in die vollentwickelte mittlere 
Bronzezeit datiert ( K ac s ó  1999 , 101), hält T. Bader 
seine IV. Phase der Otomani-Kultur für BD-zeitlich 
(B ade r  1998 , Tab. I auf S. 76).

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das Gefäß 
von Leobersdorf trotz seiner Affinität zum OFKK, 
die mir freundlicherweise auch von D. Gašaj und 
L. Olexa - zwei profunden Kennern der Keramik 
dieses Kulturkomplexes in der Ostslowakei 
- bestätigt wurde, sich beim gegenwärtigen For
schungsstand im gegebenen Zeitrahmen nicht 
näher datieren und auch nicht näher kulturell 
einordnen lässt. Das bedeutet, dass es nicht nur 
als ein Gefäß ohne Grabzusammenhang, son
dern auch eo ipso nicht als Anhaltspunkt für die 
Datierung der Schwerter vom Typ Sauerbrunn 
dienen kann.

Abb. 1. Die von K. Willvonseder dem Grab 3 zugeordneten 
Funde aus dem Gräberfeld von Leobersdorf. 1 - Zeichnung der 

Verfasserin; 2 - nach Schauer 1971. Maßstab 1:2.
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K   „HROBU 3“   Z   LEOBERSDORFU  V  DOLNOM  RAKÚSKU

Z o j a  B e n k o v s k y - P i v o v a r o v á

Sú hrn

Vo svojom diele o strednej dobe bronzovej v Ra
kúsku K. Willvonseder uverejnil nálezy z kostrových 
hrobov v Leobersdorfe ( W i llv on s e d e r  1 9 3 7 a, 357-359). 
Hrob 1 obsahoval dve ihlice a dva náramky, hrob 2 
jednu ihlicu a jeden náramok stupňa B1. Z hrobu 3 by 
podľa K. Willvonsedera mohol pochádzať meč typu 
Sauerbrunn a malá nádobka s plastickou výzdobou, 
autor však súčasne upozornil na to, že nádobka 
sa nedá priradiť k žiadnemu z hrobov, preto nie je 
rozhodujúca pre ich datovanie ( W i llv on s e d e r  1 9 3 7 a, 
358 f.).

Nálezy z „hrobu 3“ zohrali napriek tomu podstatnú 
úlohu pri datovaní mečov typu Sauerbrunn, pričom 
sa argumentovalo tak súčasnosťou hrobov, ako aj 
spoločným výskytom meča a nádobky ( C ow e n  1 9 6 6 ; 
H ä n s e l 1 9 6 8 ; S c h au e r  1 9 7 1 ; S i c h e r l 2 0 0 4 ), a to napriek 
tomu, že niektorí autori varovali pred nespoľahli
vosťou tohto „celku“ ( N e s t or  1 9 3 7 ; L om bor g 1 9 5 9 ). 
Pritom už roku 1924 L. Franz, M. Hesch, O. Menghin 
a H. Mitscha-Märheim poukázali na to, že nálezový 

súvis nádobky nie je známy; považovali ju za mladšiu 
oproti kostrovým hrobom a uviedli, že na pohrebisku 
sa pochovávalo od eneolitu (Spätneolithikum) až 
do obdobia popolnicových polí (Franz et al. 1924). 
K. Willvonseder sa ku kultúrnej príslušnosti nádobky 
nevyjadril. B. Hänsel ju dal do súvisu s otomanskou 
kultúrou, aj keď poukázal na absenciu presnej ana
lógie ( H ä n s e l 1 9 6 8 ), čo platí dodnes. Výzdoba pozo-
stávajúca z vypuklín a polkruhových žliabkov je pre 
keramiku otomansko-füzesabonského kultúrneho 
komplexu charakteristická, objavuje sa však aj na 
keramike kultúrnych skupín vyvinutej strednej doby 
bronzovej na bývalom území spomenutého kultúr
neho komplexu, t. j. na keramike skupiny Cehăluţ 
v severozápadnom Rumunsku, skupiny Hajdúbagos 
v severovýchodnom Maďarsku a „mohylovej kultú
ry“ v severnom Maďarsku. To znamená, že nádobka 
z Leobersdorfu nielen ako zberový nález z pohrebis
ka, ale ani sama osebe nemôže slúžiť ako záchytný 
bod pri datovaní mečov typu Sauerbrunn.
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Š T I P C O V É   K L I E Š T I K Y   Z   P O B E D I MA

D A R I N A  B I A L E K O V Á

Juhozápadné Slovensko, slovanské hradisko, včasný stredovek, 
pracovný nástroj, železné klieštiky.

South-western Slovakia, Slavic fortified se lement, Early 
Middle Ages, working implement, iron tongs.

V roku 196 0 pri vý skume slovanskéh o hradiska 
v Pobedime (okr. Nové Mesto nad Váh om), v polo
he Hradištia, sa v sektore II/4H vo vrstve 2040 cm 
od povrchu našiel unikát ny  pracovný  nás troj (inv. 
č. 117), ktorý najpravdepodobnejšie možno označiť 
za štipcové klieštiky (obr. 1). Nástroj je vyhotovený 
zo železa a pozostáva z troch častí - z dvoch ra
mienok a jednej objímky. Na jednom ramienku, vo 
vzdialenosti 85 mm od jeho horného konca, začína 
lichobežníkový výstupok - akési uško s otvorom 
(výstupok: š. 8-9 mm, v. 4 mm, pr. otvoru v ňom 
cca 3 mm; zachovaná dĺ. ramienka 140 mm). Druhé 
ramienko (zachovaná dĺ. 145 mm) je prosté, rovné. 
Objímka má do trojuholníka roztepanú hornú časť 
(š. cca 5 mm), ktorá sa postupne mení na drôtik 
s kruhovým prierezom (pr. cca 1 mm). Objímka 
bola prevlečená cez otvor uška na ramienku a sto
čená do krúžka tak, že obopínala prosté ramienko 
a tým ho pridŕžala pri ramienku s uškom, ale zá
roveň umožňovala jeho flexibilnosť do strán aj vo 
vodorovnom smere. Konce predných častí oboch 
ramienok sú smerom nadol roztepané a nepatrne 
lopatkovito rozšírené (cca 5 mm) na akési, dnes 
už značne poškodené chápadlá. Druhý koniec 
ramien je rovno useknutý a ich ukončenie nie je 
známe, pretože obidve ramienka nemajú pôvodnú 
dĺžku. O nej usudzujeme len na základe prvotného 
dokumentačného záznamu, podľa ktorého prosté 
ramienko bolo pôvodne o 45 mm dlhšie, ale v mieste 
sekundárneho nalomenia sa pri konzervácii táto 
koncová časť odlomila a stratila. Pôvodná dĺžka 
obidvoch ramienok mohla teda byť cca 190-200 mm. 
Klieštiky boli zhotovené z tyčinky štvorcového 
prierezu (3 x 3 mm).

Okrem klieštikov sa v sektore II/4H našli v sídlis
kovej vrstve ďalšie železné predmety - klinec, nôž, 
stilus, pracka, sekerovitá hrivna a polotovar, ako aj 
črepy patriace do inventára slovanského hradiska.

Pri hľadaní analógií som natrafila na medicínske 
nástroje z doby rímskej, tzv. čapíkovité klieštiky (lat. 
staphylagra) na odstraňovanie mandlí alebo iných 
mäkkých tkanív. Dosiaľ známe exempláre (dĺ. cca 
190-200 mm) boli zhotovené výlučne z bronzu 
alebo bronzovej zliatiny. Klieštiky v strede spája 
kĺbový nit a ich pomerne veľké lopatkovité alebo 
lyžičkovité ukončenie má niekedy ostré zúbky. 
E. Künzl publikoval jeden exemplár z neznámej 
lokality zo zbierky Garthe, uloženej v Rheinisches 
Landesmuseum v Bonne (K ü n z l 1 9 8 6 , 506 , Abb. 12), 
a ďalšie dva exempláre z rímských lokalít Gallia 
Lugdunensis (dnes Lyon) a Lutetia Parisiorum (dnes 
Paríž) z Toulouzeho privátnej zbierky (obr. 2: 1, 2), 
pôvodne uloženej v Paríži, neskôr prenesenej neved
no kam (K ü n z l 1982 , 74, 75, Abb. 50: 15, 16; T ou lou z e  
1882 , Taf. 1). Práve na tieto analógie sa odvoláva 
I. Cărov pri určení funkcie bronzového inštrumentu 
z doby rímskej z Nikopolisu (obr. 2: 3), datovaného 
do 3. stor. (Cărov 1992, 150, tab. IV: 4) .

Z pobedimského hradiska je známa rímska 
minca cisára Hadriána (117-138), pochádzajúca 
z povrchového zberu (K oln í k ová  1972 , 101), a zná
me je aj veľmi intenzívne osídlenie v chotári obce 
z 2.-4. stor. v polohách Horné pole, Dolné pole, 
Farské role, Dolinky a v mieste diaľnice ( K oln í k  
1 9 6 2 , 344-368, 385-397; K oln í k /Roth 1985, 129 132;  
Staššíková-Štukovská 1987, 97), takže mohlo by sa 
uvažovať o náhodnom prenesení tohto nástroja 
na polohu Hradištia. Všetky dosiaľ publikované 
medicínske klieštiky z doby rímskej sú však oproti 
pobedimskému nálezu mohutnejšie, pevnejšie 
a boli zhotovené výlučne z bronzu alebo zliatiny 
bronzu. V strede sú spojené kĺbovým nitom a nie 
pútkom, ako je to v našom prípade. Medzi me
dicínskymi nástrojmi z oblasti stredodunajského 
barbarika z 1.-4. stor., ktoré publikoval T. Kolník (2 0 0 4 , 
195-210), sa taký nástroj nenachádza a nepoznáme 
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ho ani v súvekom materiáli z východného Sloven
ska (Lamiová-Schmiedlová/Miroššayová 1991, 14, 15; 
Lamiová 1993, 17-46).

Dve bronzové vahadlá z obdobia včasného stredo
veku uvádza U. Kochová z lokality Runde Berg pri 
Urachu a považuje ich za časť jemných zlatníckych 
váh  (K oc h 1984 , 127, 219, Taf. 30: 1, 2). Prvé z nich 
má v strede dobre zachované obdĺžnikové uško, 
ale nemá pôvodné konce. Autorka sa domnieva, že 
boli profilované ako konce druhého vahadla, ktoré 
má zase v strede iba náznak po zničenom ušku. 
Len čisto špekulatívne by sa dalo uvažovať, či prvé 
ramienko nemohlo byť súčasťou takého predmetu, 
aký predstavuje nález z Pobedima. 

Obr. 1. Štipcové klieštiky z Pobedima - slovanské hradisko, poloha Hradištia, sektor II/4H. 1a - averz; 1b - averz, konštrukčný 
detail; 2a - reverz; 2b - reverz, konštrukčný detail; 3 - konštrukčný detail objímky (foto: M. Bielich). Mierka: 1:1 - 1a, 2a; 1:2 - 1b, 2b. 

Bez mierky: 3.

Železné štipcové klieštiky na manipulovanie 
s miniatúrnymi hlinenými téglikmi na tavenie 
bronzu pochádzajú z dielne na hradisku Gaulskopf 
pri Warburgu-Ossendorfe (Kr. Höxter). Sídlisková 
vrstva, v ktorej sa dielňa zistila, je nálezmi datovaná 
do 7. až začiatku 9. stor. (Best 1997, 175, 181, Abb. 
11: 7). Tieto klieštiky (obr. 3: 2) sú však mohutnej
šie a konštrukčne odlišné. Malé hlinené tégliky 
z prvej polovice 9. stor. sú aj z kláštorných dielní 
v Corvey  (Stephan 1994, 207-216, Abb. 7) a rozmer
mi (v. 43 mm, pr. 40 mm) aj kotlíkovo tvarovaným 
dnom sa im veľmi podobá miniatúrna nádobka, 
najpravdepodobnejšie téglik z Pobedima (inv. č. 
655). Téglik (obr. 3: 1a, 1b) sa našiel v sektore II/11H 
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Obr. 2. Štipcové klieštiky. 1 - Gallia Lugdunensis; 2 - Lutetia Parisiorum (podľa E. Künzla 1982, Abb. 50: 15, 16); 3 - Nikopolis 
(podľa I. Cărova 1992, tab. IV: 4).

Obr. 3. 1a-1c - hlinený téglik z Pobedima - slovanské hradisko, poloha Hradištia, sektor II/11H (foto: M. Bielich); 2 - štipcové 
klieštiky z Warburgu-Ossendorfu - hradisko Gaulskopf (podľa W. Besta 1997, Abb. 11: 7).
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v hĺbke 80 cm a po formálnej stránke aj rozmermi 
(v. 37 mm, kruhové ústie v jednom mieste s názna
kom vý levky  má pr. 40 mm, hr. steny  3 mm) pripo
mína tiež niektoré „kornútkovité” tégliky z Mikulčíc 
a z východoslovanských lokalít (K lan i c a 1 9 7 4 , 37-42, 
obr. 9 ;  10). Aj napriek tý mto podobnostiam však 
nepredpokladáme, že pobedimské klieštiky by slú
žili práve na manipuláciu s miniatúrnymi téglikmi, 
pretože sú na to príliš gracilné. 

Bolo by veľmi lákavé tieto štipcové klieštiky 
považovať za medicínsky inštrument z obdobia 
včasného stredoveku, používaný Slovanmi. Ana
lógiu k tomuto nástroju však dosiaľ nepoznáme 

a materiál, z ktorého boli klieštiky zhotovené, tiež 
nezodpovedá materiálu, ktorý sa v dobe rímskej 
používal na výrobu medicínskych nástrojov. Skôr 
sa domnievame, že tieto klieštiky sa používali na 
veľmi jemnú prácu, aká bola typická pre zlatníctvo 
a šperkárstvo. Túto úvahu do istej miery podpo
rujú aj ďalšie nálezy (kovadlinka, rydlá, sekáčiky, 
priebojníky, kladivká), ktoré naznačujú, že na 
slovanskom hradisku v Pobedime, ktoré  v etati
začnom období bolo výrobno-obchodným centrom 
stredného Považia, popri kováčoch a umeleckých 
kováčoch mohli pracovať aj majstri jemného re
mesla - zlatníci.
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PEG-SHAPED  TONGS FROM  POBEDIM

D a r i n a  B i a l e k o v á

Summary

During the excavations of the Slavic fortified settle
ment in Pobedim (distr. of Nové Mesto nad Váhom) 
in 1960 an unique iron tool consisting of two arms 
and a socket (Fig. 1) was revealed in the section II/4H, 
20-40 cm under the ground level. One small arm is 
bearing a rectangular eyelet with a hole in its centre 
in which a socket was placed in such way that it 
binds the other arm and holds it by the arm with the 
eyelet. At the same time it enabled its side as well as 
horizontal movement. Beginning of the both arms is 
slightly flattened into paddle-shaped jaws; original 
ends of the both arms are not known, as they are 
broken. Preserved length of the arm with the eyelet 
is 140 mm, of the other one 145 mm, presupposed 
length is approximately 190-200 mm, the arms thick
ness is 3 x 3 mm. Considering the intensive settlement 
from the Roman period in the vicinity of Pobedim, 
we had to ascertain whether it is not an accidental 
find brought to the site of Hradištia where a Slavic 
fortified settlement existed in the Early Middle Ages. 
As far as the material (bronze, bronze alloy, etc.) 
and construction is concerned, discovered medical 
instruments (staphylagra) from the Roman period 
(Fig. 2) are different. The iron peg-shaped tongs for 
manipulating with miniature crucibles (Fig. 3: 2) from 
the Early Medieval fortified settlement in Gaulskopf 
bei Warburg-Ossendorf (Kr. Höxter) are not a suitable 
analogy, as they are more huge and different in 
construction. The peg-shaped tongs from Pobedim 

are too fine for such function. Their classification 
as an Early  medieval medical instrument cannot be 
obviated, however, considering the finds that are 
documenting the work of art smiths and goldsmiths 
who lived at the Slavic fortified settlement in Pobedim 
(a miniature crucible, small anvil and hammers, grav
ing chisel, etc.) we presuppose the peg-shaped tongs 
are a goldsmith’s tool. 

Fig. 1. Peg-shaped tongs from Pobedim - Slavic 
fortified settlement, position of Hradištia, section 
II/4H. 1a  obverse; 1b  obverse, construction de
tail; 2a  reverse; 2b  reverse, conostruction detail;  
3 - construction detail of the socket. Scale: 1:1 - 1a, 
2a; 1:2   1b, 2b. Without a scale: 3.

Fig. 2. Peg-shaped tongs. 1 - Gallia Lugdunensis; 
2 - Lutetia Parisiorum (after E. Künzl 1982, Abb. 
50: 15, 16); 3 - Nikopolis (after I. Cărov 1992, tab. 
IV:  4).

Fig. 3. 1a-1c - the clay crucible from Pobedim - Slavic 
fortified settlement, position of Hradištia, section 
II/11H (photo: M. Bielich); 2 - the peg-shaped tongs 
from Wartburg-Ossendorf - Gaulskopf fortified set
tlement (after W. Best 1997, Abb. 11: 7).

Translated by Ľudmila Vaňková
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DER  DREIFUSS  VON  STRÁŽE  UND  ANDERE  KEIMELIA
IN  REICHEN  GRÄBERN  DER  RÖMERZEIT

IN  DER  SLOWAKEI  UND  IN  MÄHREN

J A N  B O U Z E K

Západné Slovensko, Stráže, doba rímska, Germáni, hrobový 
nález, keimelion, trojnožka, bronzová plastika.

Western Slovakia, Stráže, Roman period, Germans, grave find, 
keimelion, tripod, bronze sculpture.

Es ist sicher merkwürdig, dass meine besten 
Freunde, mit denen ich vor vielen Jahren studierte, 
auch jetzt die Lebensjubiläen haben. Már ia (Meda) 
Schmiedlová , später Lamiová , war eine frö hliche 
Freundin, stets in guter Laune und witzig; es war 
Freude mit ihr zu studieren und auch bei ihr in ihrer 
Grabung in Leán y vár  an der Donau zu verweilen 
in der alten Zeit in 1957, als man noch nicht selbst 
nach Ungarn reisen durfte. Ich habe schon für meine 
CSc.  Prüfung rö mische Fibeln von ihr gelernt, und 
fasst alles über die Vor und Frühgeschichte der 
Ostslowakei (Lamiová-Schmiedlová 1961; 1966; 1983; 
Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlová 1990);  auch 
mein Verhältnis zur Stadt Košice hat sich durch sie 
entwickelt  für diese Stadt hat mir gerade sie die 
Augen geöffnet.

Die Gefäße aus den reichen Gräbern von Stráže 
wurden in der letzten Zeit mehrmals diskutiert;  dem 
Grab von Mušov ist vor kurzem eine Monographie 
gewidmet worden (P e š k a/Tejral 2002), jedoch dem 
reichen Frauengrab von Cejkov bei Zemplí n wurde 
seit der Publikationen in dreiß iger Jahren des 20. Jh. 
(Benninger 1931 ;  1937, 143148 ) viel weniger Auf
merksamkeit gewidmet. Vielleicht auch deshalb, des 
Manches dort nur zum Teil zum mitteleuropäischen 
Kontext gehört; die anderen Phänomene finden eher 
im nordpontischen Bereich Entsprechendes (Ü ber
sicht Lamiová-Schmiedlová 1983, für die Bronzegefäß e 
Kraskovská 1979, Kolník 1980). In Cejkov gehö ren zu 
den wichtigsten Funden die Halskette mit goldenen 
Bommeln und walzenfö rmigen Zwischengliedern, 
silbernes Fingerring mit Ony x Intaglio. wo ein 
Hase dargestellt wird, ferner Silberfibeln, Bron
zeeimer, Bronzekanne, Siebgefäß , Fragment eines 
Kammes und ein rö mischprovinzialer Krug aus 
Ton. Manches aus dem Grabinhalt ist älter als die 

Grablegung;  das Intaglio war wohl schon in der 
zweiten Hälfte des 2. Jh. graviert. 

Es scheint eine Regel zu sein, dass in allen reichen 
barbarischen Gräbern der Rö merzeit, wie Mušov, 
Stráže und Cejkov, sich nicht nur Gegenstände 
aus der Todeszeit des Gestorbenen befinden, aber 
sogleich viel ältere Stücke aus den Keimelia der 
aristokratischen Familie, die das Begräbnis einge
richtet und den Toten mit den Beigaben ausgestattet 
hat. Die Rolle der Keimelia in der Gesellschaft der 
Völkerwanderungszeit ist aus den frühmittelelter
lichen Sagen gut bekannt (Nibelungenlied, Chanson 
Roland, alle Geschichten um den Hof des Kö nigs 
Arturs und des heiligen Grals). Die lange au e
wahrten und durch Generationen im Familienbesitz 
sich befindenden Gegenstände aus Edelmetallen 
und Edelsteinen trugen sy mbolische Botschaft 
über die Geschichte der adeligen Familie, über die 
Taten der Vorfahren, Heiratverbindungen zwischen 
den vornehmsten Fürsten und Fürstinnen, von der 
Bedeutung der Familie und ihrer Vornehmheit in 
der damaligen Gesellschaft; man hat diese Objekte 
gezeigt bei verschiedenen Festen, aus welchen uns 
Archäologen die Begräbnisse am besten bekannt 
sind. Von Zeit zur Zeit widmete man etwas aus dem 
eigenen Schatz einem Freund oder Verbündetem 
und beim Begräbnis eines wichtigen Familienmit
glied gingen einige davon auch ins Grab selbst. 
Das Vermehren des Familienschatzes ging durch 
Geschenken von Anderen (Gegengeschenke waren 
die Regel bei allen diplomatischen Verhandlungen), 
aber sicher auch als Beute;  die als Beute erworbenen 
Gegenstände vermehrten den Ruhm eines erfolg
reichen Kriegers. Die Familie repräsentierte sich 
durch ihre Keimelia einerseits als besonders vor
nehm, andererseits jedoch hatte das Beilegen eines 
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teueren Gegenstands ins Grab auch eine PotlachBe
deutung. Zusammen mit dem reichen Begräbnisfest, 
zu welchem viele Stammesgenossen eingeladen 
wurden, hat diese dem Toten geopferte Beigabe 
gezeigt, dass die Fürstenfamilie die Tugenden des 
Grabrituals hö her schätzt als das Eigentum. Die 
Hy bris sollten in keinem Falle die germanischen 
Fürsten zeigen; dies würde ihre Position erschüttern, 
denn im System der Gefolgschaft konnte nicht mal 
der Fürst jemanden zum Gehorchen zwingen. Auch 
Achilles musste nicht kämpfen unter Agamemnon, 
und Ogier le Danois konnte dem Kö nig leicht nein 
sagen, wenn der ihn um die Teilnehme im neuen 
Kriegsunternehmen bat.

Keimelia existierten schon bei älteren barbarischen 
Gesellschaften der Eisenzeit. Eine ausführliche 
Ü bersicht dieses Phänomens in der homerischen 
Gesellschaft gab vor Allem M. Finley (1967), für die 
keltischen Gesellschaft der Latènezeit besonders 
F. Fischer (1973). 

Manche wertvolle Altertümer gingen als Ge
schenke den Gestorbenen von Mušov (wohl nicht 
allen, vielleicht waren auch Menschenopfer in 
dem leider schlecht erhaltenem Skelettmaterial). 

Die bronzene Lampe und der Tisch mit vier Füssen 
sind im 1. Jh. in Italien erzeugt worden, wahrschein
lich kamen aus dieser Zeit auch die Glasgefäß e 
(P e š k a/Tejral 2002, dort vgl. bes. Künzl 2002, 47 047 3, 
und schon früher Bouzek 1994 ;  2000). Die Büsten 
mit suebischer Haartracht, mit grö beren Parallelen 
aus Brigetio und aus einem Grab in polnischen 
Czarnó wko (wo auf demselben Ty p des Kessels als 
Appliken verwendet, wie in Mušov, Krierer 2004, 
127, 128; Tejral 2004), halte ich auch für Altertüm
lichkeit in der Zeit der Mušover Grablegung. Sie 
waren auch nicht mehr auf dem originellen Kessel, 
sondern auf einem Ersatz befestigt. Ich bewegte 
mich in meiner Datierung der Büsten zwischen der 
spättrajanischhadrianischer und frühantoninischer 
Zeit, zu welcher die Münze mit der Beischrift Rex 
Quadis datus eine willkommene Gelegenheit für 
die rö mischen repräsentativen Geschenke an den 
neuen König der Quaden bei seiner Investitur findet 
(Bouzek 1994, 174, 177; 2000, 54). K. R. Krierer 2004, 
118 126 ) vergleicht die Germanenbüsten mit den 
Sarkophagen der Zeit Mark Aurels, was für meine 
Augen weniger wahrscheinlich ist. Die Altertümer 

Abb. 1. Merkur aus Ivanka pri Dunaji (nach Bouzek 1984).

Abb. 2. Büste des Merkur auf dem Dreifuss aus Stráže (nach 
Bouzek 1984).



DER DREIFUSS VON STRÁŽE UND ANDERE KEIMELIA IN REICHEN GRÄBERN DER RÖMERZEIT IN DER SLOWAKEI UND IN MÄHREN

19

aus dem Mušover Grab gingen durch mehrere Ge
nerationen; sie gehö rten zu den Sy mbolen, die die 
Vornehmheit der fürstlichen Familie bestätigten. In 
dieser Zeit hatten die römischen Geschenke noch 
eine andere Bedeutung als später  der Mächtigste 
gab sie dem weniger Mächtigen. Doch waren schon 
diese Geschenke eine Vorstufe des späteren Sy s
tems, in dem sich Rom durch Geschenke die - oft 
gebräuchliche - Treue der Foederati kaufte.

Die germanischen Aristokraten, die in den Grä
bern von Stráže bei Piešťany bestattet worden sind, 
hatten unter ihren Beigaben auch manche Altertü
mer, u. a. die berühmte Lanx mit der Geschichte 
des ersten Jahres der rö mischen Republik (Ondrouch 
1957; Svoboda 1972, 55105; Dekan 1979; Wölfel 1997, 
Simon 2001). Ein Henkel der Lanx, wo der durch die 
Sabinerinnen untergebrochene Kampf zwischen den 
Römern und den Sabinen dargestellt ist, befindet 
sich jetzt in einer Privatsammlung in New Y ork 
(Mielsch 1997; Holčík/Turčan 1998; Turčan 2000). Auf 
dem zweiten Henkel, der auch einmal vielleicht auf
tauchen wird, soll entweder der Vertrag zwischen 
den Rö mern und den Sabinen nach diesem Krieg 
dargestellt werden, oder mö glicherweise die Grün
dung Roms von Romulus. Die Zeit des Entsehens 

der Lanx zum Jubiläum Roms in der Regierungszeit 
des Antoninus Pius passt auch gut zur Münze mit 
der Investitur des quadischen Kö nigs. Ins Grab kam 
die Lanx erst mehr als ein hundert Jahre später, 
und auß erdem zeigt sie viele Spuren einer langen 
Verwendung. (Simon 2001; Bouzek 2002). 

Der Klientenstaat der Q uaden existierte auch 
später, doch seine Beziehung zu Rom änderte sich. 
Im 3. Jh. griff Rom - neben der militärischen Akti
onen - öfters auch zu Subsidien an seine nördlichen 
Nachbarn, um Frieden mit ihnen zu sichern. Auch 
vergnügte sich damals das rö mische Imperium 
nicht selten mit geringeren Erfolgen in Friedensver
handlungen mit den germanischen Fürsten (Braund 
1984; Bouzek 2004; vgl. Bouzek/Ondřejová 1990; 1996; 
Carnap-Bornheim 1994; 2000; Dobiáš 1964, 273 299; 
Kazanski-Vallet 1995). Auf der anderen Seite waren 
auch viele germanische Fürsten zum Teil romani
siert. Wie trefflich Fustel de Coulanges erwähnte, 
„depuis le troisième siècle, Rome n’était pas plus 
un ennemi pour les Germains, mais la carrière“. Die 
germanischen Fürsten aus dem Gebiet nö rdlich der 
Donau haben für sich manchmal sogar Villen auf 
die römischen Weise gebaut, wie in Milanovce und 
Pác . Manche von ihnen haben im rö mischen Heer 
hohe Positionen erreicht, manchmal auch gegenüber 
der traditionellen rö mischen Adelsschicht. Einige 
von den Erfolgreichsten haben sich auch auf dem 
Gebiet der rö mischen Provinzen angesiedelt und 
der rö mischen Lebensweise angepasst. Aber andere 
ihrer Stammgenossen ließ en sich nicht romanisieren 
und  manchmal erfolgreich  haben sie das rö mische 
Verteidigungssy stem, den Limes, angefochten. Die
jenigen, die in den Gräbern von Stráže und Cejkov 
begraben worden sind, lebten etwa in der dritten 
Zone zwischen den beiden obenerwähnten Grup
pen, und agierten wohl je nach den Umständen. 

Auch der Dreifuss von Stráže war ein altertüm
liches Stück und gehö rte zu den Keimelia, durch 
welche sich die Familie des Gestorbenen bei seinem 
Begräbnis repräsentierte. Ähnlich wie die Büste des 
Dreifusses von Třebusice (zuletzt Bouzek 1984, 60, 
Abb. 3), auch die Büsten des Merkurs aus Stráže 
(gute Abbildungen Pelikán 1960, Umschlag und Abb. 
32 und 33; weitere Kolník 1984, Abb. 105; Ondrouch 
1957, Taf. 39; Bouzek 1984, 60, Abb. 3) lassen sich am 
Besten ins 2. Jh. n. Chr. datieren. Der Dreifuss aus 
Stráže ist älter als die Büste aus Třebusice, die der 
spätantoninischen Zeit angehö rt. Das schon von 
O. Pelikán (1960) entworfene Datum der Büsten und 
des Dreifusses aus Stráže um 150 n. Chr. scheint am 
wahrscheinlichsten zu sein, obwohl der Ty p der Büs
te auch noch früher sein konnte. Merkurstatuetten 
stellen den häufigsten Typ der in Germania Libera 
gefundenen römischen Bronzefigürchen. Als Patron 
der Geschäftsleute, in manchen Charakterzügen 

Abb. 3. Büste eines Dreifusses aus dem Gräberfeld von Třebusice 
(nach Bouzek 1984).
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an den germanischen Loki erinnernd, fand er bei 
den Germanen eine Sonderstelle gegenüber allen 
anderen römischen Gottheiten (vgl. die Statuette 
aus Ivanka pri Dunaji;  Bouzek 1984, 6 0, Abb. 2;  Kolník 
1984, Abb. 38, auch aus dem 2. Jh.). Auf jeden Fall 
ist es nicht ausgeschlossen, dass auch der Dreifuss 
aus Stráže in die Familie der quadischen Reges in 

der Zeit kurz nach ihrer Entstehung, in der Regie
rungszeit von Antoninus Pius, gelangte. Ob dies bei 
derselben Investitur, die durch die Münze belegt 
ist, oder bei einer ähnlichen Gelegenheit passier
te, kann nicht festgestellt werden; doch auch der 
Dreifuss bestätigte wohl das Klientenverhältnis des 
Q uadenkö nigs zu Rom. 
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TROJNOŽKA  ZE  STRÁŽÍ  A  KEIMELIA  V  GERMÁNSKÝCH  HROBECH
Z  DOBY  ŘÍMSKÉ  NA  SLOVENSKU  A  NA  MORAVĚ

J a n  B o u z e k

Souhrn

Jsem rád, že mohu přispět do sborníku Márie (Medy) 
Lamiové-Schmiedlové - milé kamarádky, vždy s dob
rou náladou, vtipné. Bylo s ní milo studovat či pobývat 
s ní na jejím výzkumu v Leányváru v oněch hrdinských 
dobách roku 1957, kdy ani do sousedního Maďarska 
se nesmělo. Učil jsem se už z její disertace o sponách 
doby římské a vůbec skoro vše o protohistorické době 
vý chodní ho Slovenska (Lamiová - Schmiedlová 1961 ; 
1966;  1983;  Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlová 1990). 
Jsem jí zavázán za svůj kladný poměr ke Košicům, ke 
kterým mi právě ona otevřela oči. 

Nádoby z hrobů ze Stráží byly v poslední době mno
hokrát diskutovány, podobně také bohatému hrobu 
z Mušova se dostalo zevrubné publikace (P e š k a/Tejral 
2002), ovšem podobnému bohatému ženskému hro
bu z Cejkova u Zemplí na se od doby  jeho publikace 

v třicátých letech 20. stol. (srov. Benninger 1931 a 1937, 
143-148) dostalo daleko méně pozornosti, snad také 
proto, že svým obsahem patří k obvyklému středoev
ropskému prostředí jen částečně, neboť leccos z jeho 
obsahu má spíše vztahy k pontské oblasti (přehled 
Lamiová-Schmiedlová 1983; pro bronzové nádoby Kras-
kovská 1979). V Cejkově patří k nejdůležitějším nále
zům náhrdelník se zlatými rolničkami a válcovitými 
rourkovitými mezičlánky, stříbrný prsten s onyxovou 
gemmou a gravurou zajíce, stříbrné spony, bronzové 
vědro a konev, cedník, zlomek hřebene a římsko-pro
vinciální džbán - leccos z toho (samozřejmě i gemma) 
pochází  ze starší  doby . 

Podobně jako u jiných bohatých hrobů doby římské 
(Mušov, Stráže) i v Cejkově nebyly uloženy do hrobu 
jen předměty nové, ale také starší, zřejmě předsta
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vující keimelia aristokratické rodiny, která pohřeb 
vystrojila a mrtvého vybavila milodary. K čemu byla 
keimelia, známe z raně středověkých eposů velmi 
dobře: takové v úctě uchovávané a předávaní před
měty byly symboly nesoucími poselství o urozenosti, 
vý znamu hrdiny  a jeho rodu, by ly  jeho vizitkou. 
Keimelia existovala ostatně již u starších barbarských 
společností - v homérském světě je výborně popsal 
například M. Finley (1967), pro laténskou dobu ve 
střední Evropě podal ucelený obraz tohoto fenoménu 
F. Fischer (1973). 

Cenné starožitnosti dostal jako milodary i velmož 
pohřbený v mušovském hrobě - bronzová lampa 
a čtyřnohý stoleček byly vyrobeny podle všeho v Itálii 
v 1. stol. po Kr., pravděpodobně pocházejí z té doby 
i skleněné nádoby (P e š k a/Tejral 2002, tam srov. zejména 
Künzl 2002, 470-473; dříve už Bouzek 1994;  2000). Busty  
se svébským účesem, s hrubšími paralelami z Brigetia 
a v hrobě v polském Czarnówku (kde byly umístěny 
na stejném tvaru kotle jako v Mušově (Krierer 2004, 
127, 128; Tejral 2004) považuji také už za starožitnosti 
v době uložení do mušovského hrobu; byly ostatně 
připevněny na nikoli původní, ale druhý už náhradní 
kotel. Sám jsem váhal v datování mezi dobou pozdně 
trajánskou až hadriánskou a raně antoninskou, ke které 
by se také hodil příběh mince s Rex Quadis datus (Bouzek 
1994, 174, 177; 2000, 54). K. R. Krierer (2004, 118 126)  je 
srovnává až s dobou Marka Aurelia, což sám považuji 
za méně pravděpodobné. Tehdy měly ještě římské dary 
jiný smysl - mocnější dával méně mocnému. Ovšem 
rané dary klientům byly předstupněm k pozdějším 
darům foederatům. 

Germánští aristokraté pohřbení ve Strážích u Piešťan 
měli mezi svými milodary mnoho starožitností, mj. 
slavný lanx s příběhy prvního roku vzniku římské 
republiky  (Ondrouch 1957; Svoboda 1972, 55105; De-
kan 1979 ;  Wölfel 1997 ;  Simon 2001), Jeho jedno ucho 
- se zobrazením Sabinkami přerušeného boje mezí 
Římany a Sabiny - je dnes v soukromé sbírce v New 
Y orku (Mielsch 1997; Holčík/Turčan 1998; Turčan 2000). 
Lanx vyrobený za Antonina Pia byl nejspíše zprvu ofi
ciálním darem kvádskému vládci při jeho investituře, 

doložené římskou mincí s nápisem Rex Quadis datus; 
do hrobu byl uložen o více než sto let později (Simon 
2001; Bouzek 2002). 

Klientské království Kvádů se udrželo i později, 
ovšem v poměru k Římu se jeho situace měnila; 
ve 3. stol. sahal Řím vedle válečných akcí častěji 
k peněžitým subsidiím za udržení míru se svými sever
ními sousedy a také se spokojoval menšími ústupky 
při mírových jednáních než dříve (Braund 1984;  Bouzek 
2004; srov. Bouzek/Ondřejová 1990; 1996; Carnap-Born-
heim 1994; 2000; Dobiáš 1964, 273 299;  Kazanski-Vallet 
1995). Jak trefně vyjádřil Fustel de Coulanges, od 3. stol. 
už nebyl pro mnohé Germány Řím nepřítelem, nýbrž 
kariérou. Germánští velmoži na sever od římského 
limitu si někdy i stavěli villy po římském způsobu, 
jako v Milanovcích či v Páci. V římském vojsku často 
dosahovali vysokého postavení, často i na úkor tradiční 
vrchní vrstvy římské; jiní se usazovali na římském úze
mí a přizpůsobovali se provinciální kultuře. Ale další 
jejich soukmenovci se pořímštit nedali, a často úspěšně 
napadali římský obranný systém, římský limes. 

Také trojnožka ze Stráží je starožitností a patřila ke 
keimeliím, kterými se pohřbený tam vůdce reprezen
toval. Podobně jako busta trojnožky z Třebusic (napo
sledy  Bouzek 1984, 60 obr. 3), i bustu Merkura ze Stráží 
(dobré ilustrace Pelikán 1960, obá lka a obr. 32 a 33;  další  
Kolník 1984, obr. 105; Ondrouch 1957, tab. 39; Bouzek 
1984, 60 obr. 3) lze nejlépe datovat do 2. stol. Trojnožka 
ze Stráží je zřejmě starší než třebusická, datovatelná do 
pozdně antoninského období, a již O. Pelikánem (1960) 
navržené datum okolo poloviny 2. stol. se jeví být pro 
bustu na trojnožce (a trojnožku) ze Stráží oprávněné. 
Merkur byl nejčastější římskou bronzovou figurkou 
nalézanou v Germanii; jako patron obchodníků, při
pomínající i germánského Lokiho, měl zřejmě zvláštní 
postavení proti jiným římským bohům (srov. Ivanka 
pri Dunaji  Bouzek 1984, 60, obr. 2; Kolník 1984, obr. 38, 
také z 2. stol.). Není vyloučeno, že se také trojnožka 
ze Stráží dostala, podobně jako lanx, do rodinného 
majetku kvádských králů v době Antonina Pia, při 
mincí zmíněné investituře či jiné slavnosti, stvrzující 
klientský vztah k Římu. 
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P R Í SP E V O K   K   NÁ L E Z O M  Z   D O B Y   R Í MSK E J  Z   B R A T I SL A V Y

T A T I A N A  Š T E F A N O V I Č O V Á

J u h oz á p ad n é  S lov e n s k o,  d oba r í m s k a,  s t av e bn ý  m at e r i á l,  r í m s k e  
t e hl y s  k olk om .

S ou t h - w e s t e r n  S lov ak i a,  R om an  p e r i od ,  bu i ld i n g m at e r i al,  
R om an  s t am pe d b r i c k s .

Bratislava sa nachád za priamo na severnej strane 
pô vodnej hranice Rí mskej rí še Limes Romanus. 
V bezprostrednom okolí  neskoršieho stredoveké ho 
mesta vznikli menšie rímske stavby, či už ako pred
sunuté vojenské stanice, alebo neskô r ako rí mske 
villy v hraničnom predpolí.

Predovšetkým je treba uviesť Devín, kde sa v areá-
li hradu dosiaľ zistilo jedenásť rozličných stavieb 
postavený ch v rô zny ch obdobiach medzi 2. a 4. stor. 
po Kr. ( P lac h á / H lav i c ov á  2 0 0 3 ) a stavba kúpeľa či 
ďalších objektov z 3.-4. stor. z Bratislavy-Dúbravky 
(K oln í k  1993 ).

Na južnej strane rímskeho limitu boli v blízkosti 
Bratislavy  predovšetký m stavby  rí mskeho táb ora 
Carnuntum a priamo v lokalite BratislavaRusovce 
bola odkry tá  stavba rí mskeho kastela Gerulata. 
Pravdepodobnosť rímskej stavby aj na území sa
motného mesta je veľká, aj keď sa dosiaľ zvyšky 
múrov v pôvodnej polohe nepodarilo nájsť (K oln í k  
1993 , 236 242).

Ná lezy  rí msky ch tehá l s kolkami rí msky ch lé gií  sa 
v poslednom čase rozmnožili z miest, kde sme ich 
už poznali, ale aj z miest, kde sa vyskytli po prvý 
raz a rozširujú tak územie, na ktorom možno počítať 
s rímskou stavebnou činnosťou.

Najnovšie sa našli viaceré rí mske tehly  a strešná 
kry tina pri vý skume Dó mu sv. Martina, kde boli po
užité ako spólie do múru z konca 13. stor. (obr. 1). Na 
niektorých bolo možné zistiť kolok LEG XIIII G MV 
(MARTIA VICTRIX).

Väčší počet novších nálezov pochádza z hrad
nej výšiny. Tam sa prvý raz zistili v roku 1965 pri 
výskume sakrálnej stavby z 9. stor. (obr. 2). Boli 
použité v jej múroch ako stavebný materiál (tak 
boli aj čiastočne publikované - K oln í k  1 9 9 3 , 237 ). 
Išlo o tehly s kolkami LEG XV APO(LINARIS), 
LEG XIIII G s prímením ANT(ONINIANA), ale aj 
LEG XIIII G MV(MARTIA VICTRIX).

Roku 1985 sa našli ďalšie doklady rímskeho sta
vebného materiálu pri skúmaní suterénu čestného 
ná dvoria, na jeho zá padnej strane, kde sa zistilo 
pokračovanie včasnostredovekého opevnenia. To 
bolo pravdepodobne v 11. stor. rozšírené a vte
dy  k nemu z vnú tornej strany  naviezli stavebný  
materiál z deštrukcie uvedeného kostola z 9. stor. 
Tento materiál obsahoval množstvo rímskych tehál 
a strešnej kry tiny . Zác hranný  vý skum v uvedenom 
ú seku viedli A. Fiala a A. Semanko, ktorí  ná lezy  do
kumentovali a publikovali (F i ala/S e m an k o 1 9 9 2 ). Na 
tehlách (obr. 3; 4) sa vyskytli kolky LEG XIIII GAN 
a LEG XIIII G MV, ako na predchádzajúcich, ale aj 
LEG X G PF (PIA FIDELIS). Na niektorých tehlách 
boli odtlačky klincov obuvi, na jednej na našiel 
odtlačok bosej detskej nohy.

Strešná krytina sa našla v početných úlomkoch 
so zalomenou okrajovou lištou, ale aj jej oblé časti, 
niekedy zdobené vtlačenou vlnovkou (obr. 5).

Všetky  uvedené lég ie sí dlili od 2. stor. na druhej 
strane Dunaja, v Carnunte. Podobný  stavebný  
materiá l pochá dza z hradu Deví n, kde je jednak 
súčasťou rímskych stavieb, jednak bol použitý tiež 
(ako spólie) pri výstavbe kostola z 9. stor.

Z ú zemia mesta Bratislavy  pochá dzajú  staršie 
ná lezy  rí msky ch tehá l z oblasti Laurinskej ulice 
a Primaciál neho palác a a zlomok tehly  sa našiel aj 
na Ventú rskej ulici (K oln í k  1993 ).

Množstvo stavebného materiálu z územia Bra
tislavy dovoľuje predpokladať, že aj tu, podobne 
ako na Devíne, vyvíjali Rimania stavebnú činnosť. 
Zvy šky  pô vodnej rí mskej stavby  sa predpoklada
jú  na Laurinskej ulici a v priestore Primaciá lneho 
paláca. Bolo by však potrebné situáciu overiť 
vý skumom. Na Bratislavskom hrade, ktorý  mal, 
podobne ako Deví n, strategický  vý znam, sú  rí m
ske stavby veľmi pravdepodobné. Stopy jednej 
stavby na pôvodnom mieste boli naznačené už 
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pri hodnotení výskumu z roku 1965, keď pod stre
dovekou blokovou vežou z 10. stor. sa podarilo 
z boku odkryť opracované kamenné kvádre staršej 
stavby , ktoré  však bez porušenia stredovekej fá zy  
nebolo možné sledovať.

Počas záchranných výskumov v roku 1989 sa 
v telese juhozá padné ho bastió nu tzv. Leopoldovej 
brá ny  odkry lo drevozemné  opevnenie slovan
ské ho hradiska, ktoré  malo drevenú  konštrukciu 
s vonkajší m kamenný m mú rom. Na jeho vnú tor

LITERATÚ RA

Obr. 1. Dóm sv. Martina v Bratislave. Fragment rímskej tehly s kolkom. Foto: I. Kovačovská.

nej strane sa podarilo neúplne zachytiť hlboko 
zapustený  kamenný  mú r, ktorý  mal iný  smer ako 
priebeh opevnenia. Z časových a technických dô
vodov ho nebolo možné odkryť a doskúmať, ale 
predpokladáme, že mohlo ísť o zvyšok rímskej 
stavebnej činnosti (obr. 6).

Uvedené náznaky stavieb a množstvo stavebného 
rímskeho materiálu, aj keď zachovaného v sekun
dárnej polohe, dovoľujú predpokladať rímsku sta
vebnú činnosť aj na území mesta Bratislavy.
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 O br . 2. B r at i s lavs k ý  hr ad. N á le z y z  výs k u m u  k os t ola v  r ok u  1965.
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O br . 3. B r at i s lavs k ý  hr ad. N á le z y z  de š t r u k c i e  k os t ola v  r ok u  1989.
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O br . 4. B r at i s lavs k ý  hr ad. N á le z y z  de š t r u k c i e  k os t ola v  r ok u  1989.
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O br . 5. B r at i s lavs k ý hr ad. S t r e š n á  k r yt i n a z  de š t r u k c i e  k os t ola z  r ok u  1989.
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Obr. 6. Bratislavský hrad. Situácia predpokladaného rímskeho múra pri včasnostredovekom opevnení.
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BEITRAG  ZU  FUNDEN  AUS  DER  RÖMISCHEN  KAISERZEIT
AUS  BRATISLAVA

T a t i a n a  Š t e f a n o v i č o v á

Z usammenf assung

Bratislava befindet sich unmittelbar an der Nordseite 
der ursprünglichen Grenze des Rö mischen Reiches Li
mes Romanus. Im unmittelbaren Umkreis der späteren 
mittelalterlichen Stadt entstanden kleinere römische 
Bauten, sei es als vorgeschobene militärische Stationen, 
oder später als rö mische Villen im Grenzvorfeld. Es 
sind dies vor allem die Lokalitäten Deví n ( P lac há /H la-
v i c ov á  2 0 0 3 ) und BratislavaDú bravka ( K oln í k  1 9 9 3 ). 
An der Südseite des rö mischen Limes befanden sich 
in der Nähe von Bratislava vor allem die Bauten des 
rö mischen Lagers Carnuntum und direkt in der Loka
lität BratislavaRusovce der Bau des rö mischen Kas
tells Gerulata. Die Menge des Baumaterials aus dem 
heutigen Stadtgebiet erlaubt anzunehmen, dass auch 
hier, ähnlich wie auch in Deví n die Rö mer eine Bau
tätigkeit entfalteten. Die Funde rö mischer Ziegel mit 
Stempeln der rö mischen Legionen vermehrten sich in 
letzter Zeit von Stellen, wo wir sie schon kannten, aber 
auch von Stellen, wo sie zum erstenmal vorgekommen 
sind. Sie erweitern somit das Gebiet, auf welchem mit 
rö mischer Bautätigkeit gerechnet werden kann. Eine 
grö ß ere Anzahl von Funden stammt aus dem Raum 
der Str. Laurinská  ul., vom Primatialpalast, aus der Str. 
Ventú rska ul. (K oln í k  1 9 9 3 ), neuestens aus dem St. Mar
tinsDom, wo sie als Spolien in die Mauer vom Ende 
des 13. Jh. verwendet wurden (Abb. 1). Auf manchen 
konnte der Stempel LEG XIIII G MV (MARTIA VICTRIX) 
erkannt werden. Auf der Burghö he, die, ähnlich wie 
Deví n, von strategischer Bedeutung war, sind rö mische 
Bauten sehr wahrscheinlich. Es zeugen davon Funde 

von Ziegeln und Dachbedeckung (Abb. 25). Spuren 
eines Baues konnten an ursprünglicher Stelle unter 
dem mittelalterlichen Blockturm aus dem 10. Jh. er
fasst werden. Ein weiterer Bau wird an der Stelle der 
Südwestbastion des sog. LeopoldTors vorausgesetzt 
(Abb. 6) . Die angeführten Andeutungen von Bauten 
und die Menge von rö mischem Baumaterial, wenn 
es auch in sekundärer Lage erhalten ist, erlauben es, 
eine rö mische Bautätigkeit auch im Stadtgebiet von 
Bratislava vorauszusetzen. 

Abb. 1. Bratislava. St. Martins-Dom. Fragment ei
nes rö mischen Ziegels mit einem Stempel. Foto:  
Kovačovská.

Abb. 2. BratislavaBurg. Funde von der Abdeckung 
der Kirche im J. 1965.

Abb. 3. BratislavaBurg. Funde von der Destruktion 
der Kirche im J. 1989.

Abb. 4. BratislavaBurg. Funde von der Destruktion 
der Kirche im J. 1989.

Abb. 5. BratislavaBurg. Dachbedeckung von der Des
truktion der Kirche im J. 1989.

Abb. 6. BratislavaBurg. Situation der vorausgesetz
ten römischen Mauer bei der frühmittelalterlichen 
Befestigung.

Ü be r s e t z t  vo n  L í vi a S t ü m pe lová
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K E R A MI C K É   NÁ L E Z Y   Z O   SÍ D L I SK A   B A D E NSK E J  K U L T Ú R Y
Z   B R E H O V A ,  O K R E S  T R E B I Š O V *

E V A  H O R V Á T H O V Á

Východné Slovensko, Východoslovenská nížina, eneolit, baden -
ská kultúra, sídlisko, keramika, typologicko-chronologická 
analýza.

Eastern Slovakia, Východoslovenská nížina lowland, Aeneo-
lithic, Baden culture, se lement site, po ery, typological and 
chronological analyses.

Obec Brehov sa nachádza v južnej časti Výcho
doslovenskej nížiny na pravom brehu rieky On
davy, z terasy ktorej terén pozvoľne prechádza do 
miernych svahov. Nad nimi už z diaľky dominuje 
Veľký vrch (Nagy hegy), v minulosti nazývaný Hora 
(kóta 272). Známy je ako výšinné praveké sídlisko 
s nálezmi z neolitu (bukovohorská kultúra), eneo-
litu (badenská kultúra), včasnej doby bronzovej 
(kultúra Nyírség-Zatín), mladšej doby bronzovej 
(gávska kultúra) a neskorej doby laténskej (Budin-
ský-Krička 1977, 65; Nález. správy 124/1953; 21/1954; 
363/1954; 465/1966; 487/1976; 8011/1977 v AÚ SAV, 
VPS Košice). Doklady uvedeného polykultúrneho 
osídlenia vrátane stredovekých nálezov pochádzajú 
aj z polohy Pod veľkým vrchom, nachádzajúcej sa 
pri severnom úpätí výšinného sídliska (Budinský-
Krička 1978, 39; 1979, 47; Nález. správy 443/1961; 
8377/1978; 628/1978 v AÚ SAV; Horváthová 2002, 1215;  
2003, 54, 55). Donedávna boli obe lokality (Veľký 
vrch a Pod veľkým vrchom) známe len z početných 
povrchových zberov K. Andela a J. Macáka, ktorých 
nálezy odborne posudzoval V. Budinský-Krička. 

Vďaka investičnej stavbe plynofikácie, ktorej trasa 
výkopu pretínala polohu Pod veľkým vrchom, bolo 
možné prvýkrát preskúmať časti šiestich objektov 
badenskej kultúry (Horváthová 2003, 54). Ich opis 
s presnými nálezovými okolnosťami sme už publi
kovali ako súčasť riešenia problematiky sídliskových 
objektov badenskej kultúry na Východoslovenskej 
nížine (Horváthová 2004, 49-71). V Brehove sa pre
skúmali sídliskové jamy, ohnisko s predohniskovou 
jamou a komplex objektov 2A-2C, ktorý pozostával 
z deštrukcie hlinenej kopulovitej pece, zásobnej 
jamy a amorfnej deštrukcie mazanice. Na základe 
analógií zo sídliska v Šarišských Michaľanoch (Šiška 

1995, 48) predpokladáme, že komplex objektov 
2A-2B mohol byť súčasťou jedného väčšieho objek
tu, ktorého pôdorys sa nepodarilo zistiť. 

Táto práca je zameraná najmä na vyhodnotenie 
keramiky z objektov, ktorá je jediným spoľahlivým 
prameňom pre datovanie.

OPIS KERAMICKÝCH NÁLEZOV
Z OBJEKTOV 1-6

O bjekt 1

1. Štyri črepy hrncovitej nádoby, sivohnedej farby, na 
vonkajšej strane pod okrajom majú nepravidelné 
trojuholníkovité vpichy zoskupené do dvoch horizon
tálnych línií, povrch tela zdobia zdvojené nepravidelne 
cikcakovite usporiadané ryhy (obr. 1: 15).

2. Sivohnedý črep džbánu s pásikovým uchom, z ktorého 
nad okraj vybiehajú tri hrotité výčnelky. Mierne von 
vyhnuté hrdlo plynulo prechádza k naznačenému 
zaoblenému telu, v maximálnej časti vydutiny sú do 
horizontálnej línie usporiadané hlboké asymetrické 
vpichy, z ktorých vybiehajú šikmé ryhy (obr. 2: 10).

3. Črep hrubostennej misy, hnedej farby, vodorovný 
okraj je v hornej časti šikmo presekávaný, povrch tela 
je nezdobený, drsný (obr. 1: 14).

4. Črep sivohnedej farby, s drsným povrchom, zdobený 
hlbokými okrúhlymi vpichmi zoradenými do troch až 
štyroch stĺpcov (obr. 2: 3). 

5. Črep hrncovitej nádoby, svetlohnedej farby, pod vodo
rovným okrajom sú do horizontálnej línie usporiadané 
oválne vpichy, pod ktorými sa nachádzajú dva výrazne 
plastické výčnelky, drsný povrch zdobia nepravidelné 
ryhy (obr. 2: 5).

6. Črep hrncovitej nádoby, hnedosivej farby, s drsným 
povrchom, pod okrajom sa nachádza oválny plastický 
výčnelok (obr. 2: 6).

*  Práca vznikla v rámci projektu 2/4017/4 Vedeckej grantovej agentúry VEGA.
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Obr. 1. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-15 - výber keramiky z objektu 1. Mierka: a - 1-13; b - 14, 15.



KERAMICKÉ NÁLEZY ZO SÍDLISKA BADENSKEJ KULTÚRY Z BREHOVA, OKRES TREBIŠOV

33

 7. Črep sivohnedej farby, zdobený ryhami usporiadaný
mi do nepravidelnej mriežky (obr. 2: 4).

 8. Črep hnedej farby, s povrchom zdrsneným nepravi
delným slamovaním (obr. 2: 1).

 9. Črep misovitej nádoby, hnedej farby, mierne von 
vyhnuté hrdlo plynulo prechádza k zaoblenému 
telu, na rozhraní hrdla a tela sú tri slabo viditeľné 
trojuholníkovité vpichy, na maximálnej vydutine sa 
nachádza zdvojený asymetrický plastický výčnelok, 
telo zdobia nepravidelné tenké ryhy (obr. 1: 6).

10. Sivohnedý črep, plasticky vyvýšený okraj v jednej časti, 
pod ním sú na vonkajšej strane do horizontálnej línie 
usporiadané nepravidelne oválne vpichy (obr. 1: 7).

11. Črep tela nádoby, sivohnedej farby, povrch je zdobený 
ryhami usporiadanými do mriežky (obr. 1: 4).

12. Črep sivohnedej farby, pretláčaný na vnútornej strane 
nevýraznými jamkami (obr. 1: 3).

13. Črep sivohnedej farby, zdobený nepravidelnými 
ryhami (obr. 2: 2). 

14. Nízka oválna naberačka s oblým dnom a ulomenou 
rúčkou, s nezdobeným drsným povrchom, sivohnedej 
farby. Rozmery: š. ústia 6,6 cm, v. 3,4 cm (obr. 8: 1).

15. Fragment tenkostennej šálky s vyšším hrdlom a baňa
tým telom, sivej farby (obr. 1: 5).

16. Črep šálky, sivej farby, v dolnej časti hrdla sú pozdĺžne 
vpichy usporiadané do dvoch horizontálnych línií, 
telo zdobia šikmé ryhy (obr. 1: 1).

17. Fragment šálky, sivohnedej farby, s pásikovým uchom, 
z ktorého nad okraj vybieha hrotitý výčnelok, vyššie hrdlo 
je odsadené od naznačeného oblého tela (obr. 1: 13).

18. Črep okraja nádoby s ulomeným uchom, sivohnedej 
farby, nad okrajom je zachovaná časť z masívneho 
výčnelku typu „ansa lunata“ (obr. 1: 12).

19. Črep z rozhrania hrdla a tela nádoby, sivohnedej farby, 
na vnútornej strane je zdobený tromi horizontálnymi 
ryhami, ktoré v dolnej časti lemujú asymetrické oválne 
vpichy (obr. 1: 2). 

20. Hrubostenný črep neidentifikovaného keramického 
tvaru, sivohnedej farby, okraj je mierne zošikmený 
do vnútornej strany, nízke pásikové telo pri pravom 
lome vybieha do ulomeného výbežku (obr. 1: 8).

21. Hrubostenný črep neidentifikovaného keramického 
tvaru, sivohnedej farby, s rovným plochým okrajom, 
nízke pásikové telo pri lomoch vybieha do dvoch 
samostatných ulomených výbežkov (obr. 1: 11).

22. Fragment nízkej oválnej naberačky, sivej farby, s ulo
menou rúčkou a nezdobeným drsným povrchom (obr. 
1: 10).

23. Fragment nízkej oválnej naberačky, sivej farby, s ulo
menou rúčkou a nezdobeným drsným povrchom (obr. 
1: 9).

24. Ďalšie úlomky črepov (273 ks).
25. Úštepová industria (24 ks). 
26. Mazanica.

K omplex o bjektov 2A -2C

•  2A  ( pec)
 1. Tenkostenný črep nádoby s pásikovým uchom, 

z ktorého nad okraj vybiehajú dva hrotité výčnelky, 
tehlovohnedej farby. Povrch je hladený až leštený (obr. 
2: 11). 

 2. Črep nádoby s mierne do vonkajšej strany vyhnutým 
hrdlom a zaobleným telom, sivohnedej farby, okraj je 
na vnútornej strane presekávaný, rozhranie hrdla a tela 
zvýrazňujú vpichy usporiadané do línie (obr. 2: 9).

 3. Fragment hornej časti misovitej, prípadne hrncovitej 
nádoby, sivočiernej farby, s hladeným až lešteným 
povrchom, pod vyšším hrdlom mierne vyhnutým do 
vonkajšej strany je naznačené zaoblené telo, okraj je 
z vnútornej strany presekávaný, rozhranie hrdla a tela 
zdobia trojuholníkovité vpichy usporiadané do dvoch 
horizontálnych radov, pod nimi sú šikmé ryhy (obr. 
3: 2). 

 4. Črep z rozhrania hrdla a tela väčšej amforovitej nádo
by, sivej farby, telo je nízke, výrazne oblé a stlačené, 
na rozhraní hrdla a tela je plochý oválny plastický 
výčnelok (obr. 4: 2).

 5. Črep tela nádoby so subkutánnym uškom, hnedej 
farby (obr. 5: 3).

 6. Črep okraja nádoby, hnedej farby, zdobený vpichmi 
usporiadanými do horizontálneho radu a dvomi 
protichodne orientovanými ryhami (obr. 5: 1). 

 7. Črep tela väčšej amforovitej nádoby, hnedej farby, 
na výrazne oblom tele dominujú dve zvislé plastické 
rebrá (obr. 4: 1).

 8. Črep hrdla a časti tela nádoby, sivohnedej farby, vyššie 
zvislé hrdlo s vyhnutým okrajom je výrazne odsadené 
od zaobleného tela, rozhranie hrdla a tela zvýrazňujú 
nepravidelné vpichy usporiadané do horizontálnej 
línie (obr. 2: 8).

 9. Fragment hladenej sekerky. 

•  2B  ( jama)
10. Rekonštruovaná, takmer úplne zachovaná hrncovitá 

nádoba sivej farby, s nerovným drsným povrchom, 
pod okrajom sa nachádza zdvojený plastický výčnelok. 
Rozmery: š. ústia 11,5 cm, v. 9,7 cm (obr. 8: 5).

11. Miniatúrna miska sivohnedej farby, s nerovným okra
jom a širokým ústím, s telom zužujúcim sa smerom 
nadol. Rozmery: š. ústia 3,9 cm, v. 2,7 cm (obr. 4: 4).

12. Fragment hrncovitej nádoby sivohnedej farby, s níz
kym hrdlom, pásikovým uchom a mierne zaobleným 
telom (obr. 7: 1). 

13. Črep okraja nádoby, sivohnedej farby, v hornej časti 
presekávaný, na vonkajšej strane pod okrajom sú 
pozdĺžne krátke ryhy usporiadané do horizontálneho 
radu, pod nimi sa nachádzajú dlhé šikmé ryhy (obr. 
5: 2).

14. Fragment hlineného závažia.

•  2C  ( zhluk mazanice)
15. Fragment väčšej, pravdepodobne misovitej nádoby 

sivej farby, s hrdlom vyhnutým do vonkajšej strany, 
telo je v hornej časti zaoblené, pod okrajom sa na-
chádzajú dve skupiny zvislých plastických výčnelkov, 
hrdlo a telo zdobia nepravidelné ryhy imitujúce motív 
mriežkovania (obr. 3: 3).

16. Fragment misovitej nádoby sivohnedej farby, mierne 
do vonkajšej strany prehnuté hrdlo plynulo prechád
za k zaoblenému telu, pod okrajom sa nachádzajú 
jamky usporiadané do horizontálnej línie, celé hrdlo 
pokrýva rytá nepravidelná mriežkovaná výzdoba 
(obr. 3: 1). 
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Obr. 2. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-6, 10 - výber keramiky z objektu 1; 7-9, 11 - výber keramiky z objektu 2. Mierka: a - 1-3; 
b - 4-6; c - 7; d - 8; e - 9; f - 10; g - 11.
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17. Rekonštruovaná spodná časť hrncovitej nádoby, hne
dej farby.

18. Rekonštruovaná šálka hnedej farby, s takmer zvislými 
stenami, oblým dnom a pásikovým uchom, z ktorého 
nad okraj vybieha jeden hrotitý výčnelok. Rozmery: 
š. ústia 7,5 cm, v. 5,8 cm (obr. 8: 3).

19. Črep šálky, sivohnedej farby, na rozhraní hrdla a tela 
sa nachádzajú vpichy usporiadané do dvoch horizon
tálnych línií, telo zdobia šikmé ryhy (obr. 2: 7). 

16. Fragment tenkostennej naberačky, sivohnedej farby, 
zachovaná spodná časť ma oblé dno a oválne telo.

17. Ďalšie úlomky črepov nádob (260 ks).
18. Fragment zrnotierky.
19. Mazanica.
20. Drobné úlomky zvieracích kostí.
21. Kamenná úštepová industria (35 ks).

O bjekt 3

 1. Takmer z polovice zachovaná rekonštruovaná nádoba 
sivej farby, s vysokým cylindrickým hrdlom a stlače
ným baňatým telom, jej dolnú časť zdobia dve zvislé 
plastické rebrá v kombinácii s nevýraznými kanelúra
mi. Rozmery: š. ústia 7,9 cm, v. 8,2 cm (obr. 4: 5).

 2. Črep sivohnedej farby, pochádzajúci pravdepodobne 
z hrncovitej nádoby s mierne von vyhnutým vyšším 
hrdlom, pod okrajom je zachovaný plastický výčnelok, 
povrch zdobia ryhy vytvárajúce motív nepravidelné
ho mriežkovania (obr. 7: 3).

 3. Črep misovitej nádoby, sivohnedej farby, rozhranie 
hrdla a tela zdobia okrúhle jamky usporiadané do 
dvoch horizontálnych línií, pod nimi sa nachádzajú 
nepravidelné ryhy (obr. 5: 5). 

 4. Črep okraja nádoby, sivej farby, pod okrajom sa 
nachádzajú vpichy usporiadané do dvoch horizon
tálnych línií (obr. 5: 4).

 5. Črep okraja nádoby, sivej farby (obr. 5: 6). 
 6. Ďalšie úlomky črepov (68 ks).

O bjekt 4

 1. Takmer úplne zachovaná tenkostenná naberačka 
hnedej farby, s oválnym dnom a vajcovitým ústím, 
ktoré sa zužuje v miestach nezachovanej rúčky, povrch 
bol pôvodne hladený až leštený. Rozmery: dĺ. ústia 
11,3 cm, š. ústia 4,1-7,4 cm, v. 4,3 cm (obr. 8: 2).

 2. Takmer úplne zachovaná šálka sivej farby, s vyšším 
hrdlom, nízkym oblým telom a oblým dnom, jej 
ulomené pásikové ucho bolo pôvodne vyvýšené nad 
okraj. Rozmery: š. ústia 5,4 cm, max. š. tela 5,9 cm, 
v. 6 cm (obr. 8: 4).

 3. Ďalšie úlomky črepov (56 ks).
 4. Úštepová industria (6 ks).

O bjekt 5

 1. Črep okraja nádoby, sivohnedej farby, s ulomeným 
pásikovým uchom, z ktorého vybiehali štyri hrotité 
výčnelky (obr. 6: 1).

 2. Črep okraja tenkostennej nádoby, sivočiernej farby, 
zdobený pravidelnými jamkami usporiadanými do 

zdvojených horizontálnych línií a zvislých stĺpcov, 
ktoré lemujú rytý vetvičkový motív (obr. 6: 2).

 3. Ďalšie úlomky črepov nádob (41 ks).
 4. Úštepová industria (9 ks).

O bjekt 6

 1. Rekonštruovaná misa sivočiernej farby, s lievikovi
tým hrdlom a oblým telom zužujúcim sa smerom 
nadol, výzdoba sa sústreďuje na pleciach a tele 
nádoby, tvoria ju okrúhle jamky usporiadané do 
dvoch horizontálnych línií, pod nimi sa nachádzajú 
ryté línie v podobe rebríčka, ktoré sú zoskupené do 
cikcakovitých pásov, z vonkajšej a vnútornej strany 
ich lemujú jamky. Rozmery: š. ústia 23,4 cm, š. hrdla 
20,8 cm, max. š. tela 11,2 cm, v. 15 cm (obr. 7: 2).

 2. Črep hrdla pravdepodobne hrncovitej nádoby, sivohne
dej farby, zdrsnený nepravidelnými ryhami (obr. 7: 4).

 3. Črep profilovanej misovitej nádoby, sivohnedej farby, 
v hornej časti tela je zdobený jamkami usporiadanými 
do dvoch horizontálnych línií (obr. 6: 8). 

 4. Črep tela nádoby, sivohnedej farby, zdobený cikcako
vitými ryhami (obr. 5: 9). 

 5. Črep tela nádoby, sivohnedej farby, zdobený v dolnej 
časti jamkami usporiadanými do troch horizontálnych 
línií (obr. 6: 9).

 6. Črep hrncovitej nádoby, sivej farby, pod okrajom je 
zdvojený plastický výčnelok, v jeho okolí sú nepra
videlné ryhy (obr. 6: 14).

 7. Črep sivej farby, so širokým pásikovým uchom, 
z ktorého nad okraj vybiehajú štyri hrotité výčnelky, 
rozhranie hrdla a tela zdobia okrúhle jamky uspo-
riadané do troch horizontálnych línií, pod ktorými 
sa nachádzajú nepravidelné ryhy (obr. 5: 10).

 8. Črep dna tenkostennej nádoby, sivej farby, s omfalom 
(obr. 6: 6).

 9. Črep časti dna a tela nádoby, sivohnedej farby, zdo
bený okrúhlymi jamkami (obr. 5: 8).

10. Črep časti dna a tela nádoby, sivohnedej farby, na po-
vrchu sú čiastočne zachované ryhy, ktorých zoskupe-
nie naznačuje motív šrafovaných trojuholníkov (obr. 
6: 13).

11. Fragment šálky, sivohnedej farby, s pásikovým uchom 
prečnievajúcim nad okraj (obr. 6: 12). 

12. Črep tela nádoby, sivej farby, zdobený nevýraznými 
kanelúrami a vyhladeným plastickým výčnelkom 
(obr. 6: 5).

13. Črep tela nádoby, sivohnedej farby, zdobený jamkami 
usporiadanými do troch horizontálnych línií, pod 
ktorými sa nachádzajú ryhy (obr. 6: 3).

14. Črep šálky, sivej farby, rozhranie hrdla a tela zdobia 
nechtové vrypy usporiadané do horizontálnej línie, pod 
nimi sa nachádzajú šikmé ryhy (obr. 6: 10).

15. Črep tela nádoby, sivej farby, pri pravom lome má 
plasticky vytlačenú stenu z vnútornej do vonkajšej 
strany, na povrchu sú slabo viditeľné kanelúry (obr. 
6: 11).

16. Črep tela misovitej nádoby, sivohnedej farby, zdobený 
ryhami usporiadanými do šrafovaných trojuholníkov, 
ktoré lemujú okrúhle jamky (obr. 6: 7).

17. Črep hnedej farby, s drsným povrchom a zdvojeným 
plastickým výčnelkom pod okrajom (obr. 6: 4).
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Obr. 3. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-3 - výber keramiky z objektu 2. Mierka: a - 1; b - 2; c - 3.
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18. Črep tela väčšej hrubostennej nádoby, sivohnedej 
farby, s motívom rytej vetvičky (obr. 5: 7).

19. Fragment bikónického praslena, sivej farby (obr. 4: 3).
20. Fragment tenkostennej hrncovitej nádoby, sivočiernej 

farby, hrdlo je mierne von vyhnuté, telo oblé, hrdlo 
a hornú časť tela zdobia jamky usporiadané do zdvo
jených horizontálnych radov a zvislých stĺpcov, plochu 
medzi nimi vypĺňa motív rytej zvislej vetvičky. Rozme
ry: v. 18,2 cm (obr. 8: 6).

20. Fragmenty troch nezdobených šálok, sivej farby.
23. Ďalšie úlomky črepov (363 ks). 
24. Mazanica.
25. Drobné kúsky kalcinovaných kostí.
26. Fragment polotovaru kamennej sekery. 
27. Úštepová industria (74 ks).

ANALÝZA KERAMIKY

Š álky

Predstavujú štandardnú sídliskovú keramiku. 
Najčastejšie sa vyskytli tvary s takmer zvislým hrd
lom a oblým telom (obr. 1: 5; 2: 7; 6: 10). Exempláre so 
zachovaným uchom mali rovné hrdlo s náznakom 
zaobleného tela (obr. 1: 13), mierne prehnuté hrdlo 
a rozšírené zaoblené telo (obr. 8: 4), alebo ich zvislé 
steny plynulo prechádzali k zaoblenému dnu (obr. 
8: 3). Pri niektorých fragmentoch je problematické 
rozhodnúť, či pôvodne pochádzajú zo šálky alebo 
z menšej misky (obr. 2: 8, 9). Zdobené boli pravidel
nými či nepravidelnými vpichmi usporiadanými do 
jedného alebo dvoch radov na rozhraní hrdla a tela 
a šikmými ryhami (obr. 2: 7). Pri niektorých nezdo
bených šálkach nad ucho vyčnieva jeden hrotitý 
výčnelok (obr. 1: 13; 8: 3). Tento dekoratívny prvok 
sa považuje za typický sprievodný znak keramiky 
II. stupňa badenskej kultúry a podľa V. Němejcovej-
Pavúkovej (1981, obr. 3; 4; 1984, 130; 1991, obr. 7) mal 
východoegejský pôvod. 

Naberačky

V náplni brehovskej keramiky sa vyskytli frag
menty hrubostennejších naberačiek s oválnym 
ústím, rovným alebo oblým dnom a s náznakom 
vyústenia hrotitej rúčky nad okraj (obr. 1: 9, 10; 8: 1). 
Najbližšiu analógiu k nim nachádzame v zachovanej 
nádobke z obce Šváby (okr. Prešov), ktorá je depo
novaná v expozícii Krajského múzea v Prešove.

K príbuznému typu naberačiek patrí takmer úplne 
zachovaná nádobka z objektu 4 spolu s dnom na
beračky z objektu 2, ktoré sa od predchádzajúcich 
odlišujú vajcovitým tvarom ústia a hlavne ten
kostennejším vyhotovením (obr. 8: 2). Dochovaný 
fragment z objektu 4 naznačuje, že rúčka mohla byť 
pôvodne vytiahnutá z vyvýšeného okraja.

V Potisí sa naberačky ako nový keramický tvar 
prvýkrát objavili v náplni tiszapolgárskej kultúry 
(Šiška 1968, 106, obr. 34: 1-3; Iercoşan 2002, 145, obr. 
74: 6), no až v priebehu badenskej kultúry sa stali 
bežnou súčasťou kuchynského riadu. Zdá sa, že 
naberačky s oválnym ústím, oblým dnom a hro
titou rúčkou, ktorá vychádzala priamo z okraja, 
neboli v jej náplni príliš frekventované. Ich výskyt 
je doložený aj v bolerázskej skupine, napríklad na 
sídlisku v Gomolave v povodí Sávy (Petrović/Jova-
nović 2002, 28, 30).

Misy

Z fragmentov keramiky sme rozlíšili dva typy mís, 
ktoré sa od seba líšia tvarom a spôsobom úpravy 
povrchu. 

K prvému typu patrí hrubostenná kónická misa 
bez hrdla, s vodorovne modelovaným okrajom 
a mierne oblým telom s drsným nezdobeným po
vrchom. Okraj má v hornej časti presekávaný (obr. 
1: 14). Typ misky bez hrdla imituje aj miniatúrna 
nádobka z objektu 2 (obr. 4: 4). Analogická miniatúr
na miska pochádza zo sídliska v Žlkovciach, ktoré 
bolo datované do fáz Ic-IIa (Němejcová-Pavúková 
1984, 104, 121, obr. 22: 14). 

Druhý, početnejší typ reprezentujú misy s lie
vikovitým ústím, plynulo esovito profilované, 
s hladeným až lešteným povrchom (obr. 3: 1, 3; 6: 8; 
7: 2). Zdobia ich ryté nepravidelne mriežkované 
línie situované na hrdle a tele nádoby (obr. 3: 1, 
3), oválne vpichy zoskupené do jedného až troch 
radov pod okrajom alebo na rozhraní hrdla a tela 
(obr. 3: 1; 6: 8; 7: 2), oválne vpichy lemujúce rytú 
výzdobu na tele (6: 7; 7: 2), plastické oválne výčnelky 
pod okrajom (obr. 3: 3) a ich vzájomné kombinácie. 
Misy s lievikovitým ústím, s dvoma radmi vpichov 
na rozhraní hrdla a tela sú typické pre II. stupeň 
a pre nasledujúce vývojové etapy badenskej kultúry 
(Němejcová-Pavúková 1984, 117).

Džbány

Z džbánka pochádza črep so zvislým hrdlom 
a pásikovým uchom, z ktorého nad okraj vybiehajú 
tri výčnelky. Zachovanú časť tela zdobia hlboké 
šikmé ryhy vychádzajúce z vpichov (obr. 2: 10). 
S výskytom troj- a viacnásobných výčnelkov vybie
hajúcich z úch nad okraje nádob sa bežne stretávame 
v stupni III a v mladšom období badenskej kultúry. 
Ich ojedinelé nálezy pochádzajú už zo stupňa IIb 
(Cheben 1984, 166). 

K tomuto typu keramiky by mohla patriť aj 
z polovice zachovaná nádobka menších rozmerov, 
s vysokým hrdlom a nízkym stlačeným vydutím 
(obr. 4: 5), ktorá je svojím tvarom blízka nádobám 
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Obr. 4. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1, 2, 4 - výber keramiky z objektu 2; 3 - fragment praslena z objektu 6; 5 - výber keramiky 
z objektu 3. Mierka: a - 1; b - 2; c- 3; d -  4; e - 5.
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Obr. 5. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-3 - výber keramiky z objektu 2; 4-6 - výber keramiky z objektu 3; 7-10 - výber keramiky 
z objektu 6. Mierka: a - 1; b - 2, 5; c - 3; d - 4, 6; e - 7; f - 8; g - 9; h - 10. 
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Obr. 6. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1, 2 - výber keramiky z objektu 5; 3-14 - výber keramiky z objektu 6. Mierka: a - 1, 2; b - 13; 
c - 3-12, 14. 
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typu G6 zo stupňa IIb a tiež nádobám typu G1 zo 
stupňa III (Němejcová-Pavúková 1981, obr. 4; 5; 1991, 
obr. 8). Žiaľ, na dochovanom fragmente nie je ani 
náznak po prítomnosti ucha, čo neumožňuje jeho 
jednoznačné zatriedenie k džbánom.

A mf orovité nádoby

Ak vychádzame z predpokladu, že črepy po
chádzajúce z vydutiny bez prítomnosti ucha sú 
typologicky neidentifikovateľné, tak v celom súbore 
keramického materiálu nebol rozpoznaný ani jeden 
fragment bezpečne pochádzajúci z amfory. 

Vzhľadom na rozmery a profilovanie jednotli
vých fragmentov by sme chceli upozorniť na črepy 
z objektu 2, pochádzajúce z dvoch väčších, prav
depodobne amforovitých nádob so zachovanou 
plastickou výzdobou v podobe dvoch zvislých 
rebier a jedného stlačeného výčnelka (obr. 4: 1, 2). 
Pri sledovaní výzdobných prvkov na amforovitých 
nádobách zistíme, že zvislé plastické rebrá v kombi
nácii s rytou výzdobou sa na maximálnej vydutine 
tela začínali objavovať v závere bolerázskej skupiny 
v stupni Ic (Němejcová-Pavúková 1984, 95, obr. 33) 
a s ich aplikovaním sa stretávame aj v II. a III. stupni 
(Němejcová-Pavúková 1981, obr. 4: 3). 

H rncovité nádoby

Zastúpené sú tvarmi bez hrdla a tvarmi s hrd
lom. Prvý typ reprezentujú fragmenty hrncovitých 
nádob bez hrdla, ktoré majú drsný povrch a pod 
okrajom zdvojené plastické výčnelky (obr. 6: 14). 
Druhý typ má nízke zvislé hrdlo s nevýrazným 
prechodom k telu (obr. 2: 5, 6; 8: 5), niekedy 
s pásikovým uchom pri okraji (obr. 7: 1), ktorého 
pôvod sa hľadá v bolerázskom stupni. Jeho vý
zdoba spočíva v aplikovaní vpichov a výrazných 
plastických výčnelkov pod okrajom. Telo zdobia 
aj nepravidelné ryhy. Tretí typ má vyššie zvislé 
hrdlo odsadené od naznačeného rozšíreného tela 
(obr. 1: 15). Zdobený je dvojradom vpichov pod 
okrajom, pod ktorými sa nachádzajú dvojnásobné 
cikcakovité ryhy. Nahradenie plastických pásikov 
viacerými, najčastejšie dvoma radmi vpichov pod 
okrajom je typické pre II. stupeň badenskej kul
túry (Němejcová-Pavúková 1984, 121, 128). Štvrtým 
typom sú hrncovité nádoby s vyšším rozšíreným 
hrdlom a v hornej časti zaobleným telom (obr. 8: 6). 
Pravdepodobne sem môžeme zaradiť aj fragmenty 
nádob so zachovanými vyššími hrdlami (obr. 7: 3, 
4). Dekoratívna výzdoba hrncov tohto typu pozo
stáva z nepravidelných rýh v kombinácii s plastic
kým výčnelkom pod okrajom. Pestrejší dekoratívny 
motív sa uplatňuje na čiastočne rekonštruovanej 
hrncovitej nádobe z objektu 6, ktorá je v hornej časti 

hrdla a tela zdobená okrúhlymi jamkami uspo
riadanými do zdvojených horizontálnych radov 
a zvislých stĺpcov, vytvárajúcich symetrické kazety. 
Plochu medzi nimi vypĺňa motív rytej zvislej vet
vičky (obr. 8: 6). Tenkostennejší črep s analogickou 
výzdobou pochádza aj z objektu 5 (obr. 6: 2).

DATOVANIE A ZÁVER

Z južnej časti východného Slovenska nateraz 
evidujeme viac ako 50 lokalít badenskej kultúry. 
Z väčšej časti sú známe z povrchových zberov, 
čo v mnohých prípadoch vylučuje ich presnejšie 
datovanie do jednotlivých vývojových stupňov. 
Na základe nálezov celých nádob z Bracoviec, 
Kačanova, Sene (Nevizánsky 2003, 4;  Bánesz 1965, 
769; Lamiová-Schmiedlová/Bánesz 1962, 223) a tiež 
ojedinelých črepov z Belže a Košíc-miestnej časti 
Barca predpokladáme, že na Východoslovenskej 
nížine a v Košickej kotline môžeme s prítomnos
ťou badenskej kultúry počítať najneskôr v post
bolerázskom horizonte, v stupni IIa (Šiška 1997, 
129). Upozorňujeme pritom, že datovanie nálezov 
z uvedených lokalít vychádza nateraz len z kon
frontácií typologických tvarov a výzdoby keramiky 
s bezpečne datovanými nálezovými celkami z ju
hozápadného Slovenska a čiastočne aj Maďarska 
(Němejcová-Pavúková 1981, 261-296). 

V analyzovanom keramickom materiáli z Brehova 
sú evidentné niektoré prvky vychádzajúce z bole
rázskych hrnčiarskych tradícií, pričom spoločne 
s nimi vystupuje aj keramika typická pre stupeň III 
badenskej kultúry. Za prežívajúce prvky z boleráz
skeho stupňa považujeme naberačky oválneho až 
vajcovitého tvaru s náznakom hrotitej rúčky, pási
kové uchá situované na okraji, neprevyšujúce ústie 
nádob a tiež rytý vetvičkový motív. Jednoznačne 
so stupňom II spájame výskyt šálok s jedným hro
titým výčnelkom vybiehajúcim nad ucho a jamky 
usporiadané do dvoch horizontálnych radov pod 
okrajmi nádob. Niektoré ďalšie prvky na kerami
ke majú pôvod v závere stupňa IIb, no naplno sa 
rozvinuli až v III. stupni. Patria k nim lievikovité 
misy s dvojradom vpichov na rozhraní hrdla a tela, 
výskyt menších džbánov s výrazne stlačeným vy
dutím, hrotité výčnelky typu „ansa lunata“, ako aj 
troj- a viacčlenné výčnelky vybiehajúce z úch nad 
okraje nádob, ktoré sú typické pre keramiku sku
piny Viss. Na záver stupňa IIb a na začiatok stupňa 
III môžeme datovať aj fragment hrncovitej nádoby 
z objektu 6, so zvislou rytou vetvičkou výzdobou 
(obr. 8: 6) v kombinácii s jamkami, ktorých zoskupe
nie čiastočne pripomína bošácko-kostolacké motívy 
(Bátora 1983, 175, 176, tab. 1: 14, 18-20). Za mladší 
prejav v úprave povrchu keramiky považujeme 
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Obr. 7. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1 - výber keramiky z objektu 2; 2, 4 - výber keramiky z objektu 6; 3 - výber keramiky z objektu 
3. Mierka: a - 1, 2; b - 3, 4.
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Obr. 8. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1 - výber keramiky z objektu 1; 2, 4 - výber keramiky z objektu 4; 3, 5 - výber keramiky 
z objektu 2; 6 - výber keramiky z objektu 6. Mierka: a - 1; b - 2; c - 3; d - 4; e - 5; f - 6.  
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ako aj dreviny použité ako palivo. Zo zbieraných 
plodov sa našli drienka (Cornus mas) a baza (Sam-
bucus ebulus), a to vo forme uhlíkov, dub (Quercus 
sp.) a opäť drienka (Cornus mas).

Najdôležitejším z tohto súboru je nález pliev ur
čených ako Triticum cf. Timopheevii. Všetky nálezy 
pliev pšenice z Brehova patria pravdepodobne 
tomuto tetraploidnému druhu (morfologicky 
podobnému pšenici jednozrnnej a dvojzrnnej). 
Ide o novoobjavený druh plevnatej pšenice, ktorá 
sa dosiaľ zachytila len na niekoľkých európskych 
archeologických náleziskách. Pravdepodobne patrí 
k najstaršiemu sortimentu pestovaných pšeníc 
v Starom svete. Ak sa determinácia uvedeného 
nálezu potvrdí, pôjde o prvý výskyt tohto druhu 
na území Slovenska.

zámerné zdrsnenie povrchu - tzv. slamovanie. Na 
základe analýzy keramického materiálu z objektov 
1-6 sídlisko v Brehove predbežne datujeme do zá
veru stupňa IIb a na začiatok III. stupňa badenskej 
kultúry. 

A rcheobotanická analý za vzoriek
z objektov 1- 6

Súbor uhlíkov a zuhoľnatených semien rastlín 
z Brehova, predstavuje dodnes jediný súbor zná
mych archeobotanických údajov z obdobia baden
skej kultúry na východnom Slovensku. Jeho analýzu 
vypracovala M. Hajnalová. Napriek tomu, že ide 
o vzorku málopočetnú, zastúpené sú v nej pestované 
obilniny, zbierané ovocie, iné planorastúce druhy, 
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verbinden wir eindeutig das Vorkommen von Tassen 
mit einem über den Henkel auslaufenden spitzigen 
Buckel (Abb. 1: 13; 8: 3) und Grübchen, die in zwei ho
rizontale Reihen unter dem Gefäßrand angeordnet sind 
(Abb. 1: 15; 5: 4). Manche von diesen Keramikelemen
ten haben ihren Ursprung im Ausklang der Stufe IIb, 
jedoch ganz intensiv entwickelten sie sich erst in der III 
Stufe. Zu ihnen gehören trichterförmige Schüsseln mit 
Zweierreihe von Einstichen an der Hals- und Körper
grenze (Abb. 7: 2), wie auch das Vorkommen kleinerer 
Krüge mit ausgeprägt gedrückter Bauchung (Abb. 4: 5), 
ferner Spitzbuckel des Typs „ansa Lunata“ (Abb. 1: 12; 
2: 11) und die drei- und mehrgliedrigen für die Kera
mikgruppe Viss typischen Buckel, die aus den Henkeln 
über den Gefäßrand auslaufen (Abb. 2: 10; 5: 10; 6: 1). 
In den Abschluss der Stufe IIb und in den Anfang der 
Stufe III kann auch das Fragment eines topfförmigen 
Gefäßes aus dem Objekt 6 datiert werden, das eine 
vertikale Ritzverzierung mit Tannenzweigmotiv (Abb. 
8: 6) in Kombination mit Grübchen aufweist, deren 
Gruppierung teilweise an die Bošáca-Kostolac-Motive 
erinnert (Bátora 1983, 175, 176, Taf. 1: 14, 18-20). Für 
einen jüngeren Ausdruck in der Keramikgestaltung 
halten wir eine absichtliche Oberflächenaufrauung - die 
sog. Strohbandverzierung (Abb. 2: 1). Aufgrund der 
Analyse des Keramikmaterials aus den Objekten 1-6 
datieren wir die Siedlung in Brehov vorläufig in den 
Abschluss der Stufe IIb und in den Anfang der Stufe 
III der Badener Kultur.

Abb. 1. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-15 - Keramik-
auswahl aus dem Objekt 1. Maßstab: a - 1-13; b - 14, 
15.

Abb. 2. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-6, 10 - Keramik-
auswahl aus dem Objekt 1; 7-9, 11 - Keramikauswahl 
aus dem Objekt 2. Maßstab: a - 1-3; b - 4-6; c - 7; d - 8; 
e - 9; f - 10; g - 11.

Abb. 3. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-3 - Keramikaus-
wahl aus dem Objekt 2. Maßstab: a - 1; b - 2; c - 3.

Abb. 4. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-2, 4 - Keramikaus-
wahl aus dem Objekt 2; 3 - Fragment eines Wirtels aus 
dem Objekt 6; 5 - Keramikauswahl aus dem Objekt 3. 
Maßstab: a - 1; b - 2, 5; c - 3; d - 4; e - 5.

Abb. 5. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-3 - Keramik-
auswahl aus dem Objekt 2; 4-6 - Keramikauswahl 
aus dem Objekt 3; 7-10 - Keramikauswahl aus dem 
Objekt 6. Maßstab: a - 1; b - 2, 5; c - 3; d - 4, 6; e - 7; 
f - 8; g - 9; h - 10.

KERAMIKFUNDE AUS DER SIEDLUNG DER BADENER KULTUR IN BREHOV,
BEZIRK TREBIŠOV

E v a  H o r v á t h o v á

Z usammenf assung

Die Gemeinde Brehov befindet sich im Südteil der 
Ostslowakischen Tiefebene am rechten Ufer des Onda
va-Flusses, aus dessen Terrasse das Terrain sukzessiv in 
mäßige Hänge übergeht. Über den Hängen dominiert 
der Berg Veľký vrch (Nagy hegy), in der Vergangenheit 
Hora genannt (Kote 272), der bereits als eine urzeitliche 
Höhensiedlung mit Funden aus dem Neolithikum (Bük
ker Kultur), wie auch aus dem Äneolithikum (Badener 
Kultur), aus der Frühbronzezeit (Nyírség-Zatín-Kultur), 
aus der jüngeren Bronzezeit (Gáva-Kultur) und auch 
aus der Spätlatènezeit (Budinský-Krička 1977, 65; Fund
bericht 124/1953; 21/1954; 363/1954; 465/1966; 487/1976; 
8011/1977 - AÚ SAV, VPS Košice) bekannt ist. Spuren von 
der angeführten polykulturellen Besiedlung, zusammen 
mit den mittelalterlichen Funden, befinden sich auch in 
der Lage Pod veľkým vrchom, die am nördlichen Fuß 
der Höhensiedlung liegt (Budinský-Krička 1978, 39; 1979, 
47; Fundbericht 443/1961; 8377/1978; 628/1978 - AÚ SAV, 
Nitra; Horváthová 2002; 12-15; 2003; 54, 55). 

Dank des Investitionsbaus der Gasleitung, deren Aus
hubstrasse direkt die Lage Pod veľkým vrchom durch
schnitt, konnte man zum ersten Mal Teile von sechs 
Objekten der Badener Kultur untersuchen (Horváthová 
2003, 54). Ihre Beschreibung mit genauen Fundumstän
den veröffentlichten wir bereits als einen Bestandteil der 
Problematiklösung der Siedlungsobjekte der Badener 
Kultur in der Ostslowakischen Tiefebene (Horváthová 
2004, 49-71). In der Gemeinde Brehov wurden Sied
lungsgruben, eine Feuerstelle mit Vorfeuerstellegrube 
und ein  Komplex der Objekte 2A-2C untersucht, der  
aus einer Destruktion des kuppelförmigen Lehmofens, 
einer Vorratsgrube und aus einer amorphen Destruktion 
des Lehmverputzes bestand. Aufgrund der Analogien 
aus der Siedlung in Šarišské Michaľany (Šiška 1995, 
48) setzen wir voraus, dass der Komplex von Objekten 
2A-2B hätten den Bestandteil eines größeren Objektes 
bilden können, dessen Grundriss wir nicht erkennen 
konnten.

In dem untersuchten Keramikmaterial aus Brehov 
sind manche Elemente der Bolerázer Töpfertraditionen 
evident, wobei zusammen mit ihnen auch die für die 
III Stufe der Badener Kultur typische Keramik vor
kommt. Für die Elemente der Bolerázer Stufe halten 
wir Schöp ellen von ovaler bis eierförmiger Form mit 
dem Anzeichen eines spitzigen Griffes (Abb. 1: 9, 10; 
8: 1), ferner streifige Henkel, die die Gefäßmündung 
nicht überragen (Abb. 7: 1), wie auch das geritzte Tan
nenzweigmotiv (Abb. 5: 7; 6: 2; 8: 6). Mit der Stufe II 
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Abb. 6. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1-2 - Keramikaus-
wahl aus dem Objekt 5; 3-14 - Keramikauswahl aus 
dem Objekt 6. Maßstab: a - 1, 2; b - 13; c - 3-12, 14.

Abb. 7. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1 - Keramikaus-
wahl aus dem Objekt 2; 2, 4 - Keramikauswahl aus 
dem Objekt 6; 3 - Keramikauswahl aus dem Objekt 
3. Maßstab: a - 1, 2; b - 3, 4.

Abb. 8. Brehov-Pod veľkým vrchom. 1 - Keramikaus-
wahl aus dem Objekt 1; 2, 4 - Keramikauswahl aus 
dem Objekt 4; 3-5 - Keramikauswahl aus dem Objekt 
2; 6 - Keramikauswahl aus dem Objekt 6. Maßstab: 
a - 1; b - 2; c - 3; d - 4; e - 5; f - 6.

Übersetzt von Lívia Stümpelová
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SÍ D L I SK O V Ý   O B JE K T   Z   D O B Y   H A L Š T A T SK E J  Z   P R E Š O V A

E L E N A  M I R O Š Š A Y O V Á

V ýc ho dn é  S love n s k o, K oš i c k á  k ot li n a, do ba ha lš t at s k á , s í dl i s -
k ový o bj e k t , hl i n e n é  po ds t avc e .

Eastern Slovakia, Košická kotlina basin, Hallsta  period, se -
le m e n t  obj e c t , c lay s t an ds .

V roku 2000 realizovalo Vý skumné  pracovné  
stredisko AÚ  SAV v Košiciach v spoluprá ci s Kraj
ský m mú zeom v Prešove predstihový  zá chranný  
výskum vyvolaný výstavbou diaľničného privá
dzača Prešov-západ. V polohe Pod Kalváriou bola 
preskúmaná severná okrajová časť pôvodného 
obytného areálu polykultúrneho sídliska (obr. 1). 
Zí skaný  ná lezový  fond z kultú rnej vrstvy  a vý plne 
62 objektov rôzneho charakteru a funkcie dokladá 
osí dlenie polohy  v neolite, dobe bronzovej, halštat
skej, laténskej, rímskej a vo včasnom stredoveku 
( M i r oš š ay ov á / T om á š ov á  2 0 0 0 , 153).

Predmetom prí spevku je vy hodnotenie pozoru
hodných nálezov z objektu 33/00, ktorý sa nachá
dzal na severový chodnom okraji skú manej plochy  
v sektore VI/2000. Ďalšie objekty z halštatskej fázy 
osídlenia polohy sme nezachytili.

POLOHA LOKALITY

Nálezisko leží na západnom okraji intravilánu 
mesta, na juhový chodnom ú pätí  kopca Kalvá ria 
(294 m n. m.), vo vzdialenosti asi 400 m od pravého 
brehu Torysy. Pôvodný terén bol výrazne porušený 
novodobou stavebnou činnosťou. Okraj sídliskové
ho areálu ohraničoval na severe potok tečúci spoza 
kopca Kalvária (obr. 2: 1), ktorý je v tomto úseku 
dominantou pravého brehu Torysy. V súčasnosti 
je z väčšej časti zastavaný. Konfigurácia terénu 
Kalvá rie, zachy tená  na dobový ch vy obrazeniach, 
naznačuje možnosť existencie opevnenia, resp. 
opevnenej osady. Archeologicky sa ju zatiaľ nepo
darilo verifikovať. 

O pis objektu 33/ 00

Jama - približne kruhového pôdorysu, pr. 1,5 m, 
zahĺbenie do podložia 0,3 m, dno rovné (obr. 3; 4). 
Stopy po prípadnej existencii nadzemnej konštruk
cie neboli nezistené. Výplň - tmavá hlina premiešaná 
so zlomkami hrubostennej vaňovitej nádoby, šesť 
hlinených ihlanovitých podstavcov (obr. 6: 4), dva 
zlomky  hlinený ch predmetov bochní kovité ho tvaru, 
hlinený predmet s otvormi, zlomok praslenu, frag
menty keramiky. Nálezy sú sekundárne prepálené. 
Uloženie: VPS AÚ SAV, Košice.

O pi s  n á le z ov: 
1. Zlomky vaňovitej nádoby (prír. č. 114/00) - čiastočne 

rekonštruovateľné. Zachovalo sa asi 70% z pôvodné
ho tvaru; pr. 780 x 800 mm, v. steny 120 mm, hr. dna 
60 mm; farba červenohnedá, miestami svetlohnedá; 
materiál - hlina premiešaná s plevami a slamou; povrch 
drsný, obmazávaný, odtlačky pliev, stebiel (obr. 5).

2. Zlomok bochníkovitého predmetu (prír. č. 253/00); 
dobre vypálený; pr. 360 mm; spodná strana rovná; 
farba červenohnedá, na lome čierne jadro; materiál 
zrnitý, ostrený pieskom (obr. 6: 1).

3. Zlomok bochníkovitého predmetu (prír. č. 254/00); dobre 
vypálený; pr. 220 mm; spodná strana drsná, neupravo
vaná, vrchná uhládzaná; farba hnedá; materiál zrnitý, 
s prímesou drveného vápenca a šamotu (obr. 6: 2).

4. Zlomky vázy (prír. č. 113/00) - rekonštruovateľné 
(16 ks), časť sekundárne prepálená, deformovaná, 
profilá cia tela ply nulá , esovitá , vy dutie zaoblené  
pôvodne so 4 jazykovitými výčnelkami, dno ploché; 
farba svetlohnedá; materiál zrnitý, ostrený pieskom; 
povrch hladený (obr. 8: 13).

5. Okraj tenkostennej amfory (prír. č. 101/00); farba čierna; 
povrch hladený, stopy po leštení; materiál zrnitý (obr. 
8: 4).

*  P r í s pe vo k  vz n i k ol v  r á m c i  pr oj e k t u  2/ 3175/ 23 V e de c k e j  gr an t ove j  age n t ú r y V E G A .
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 6. Zlomky (2 ks) kónickej misky so zatiahnutým ústím 
(prír. č. 101/00); farba svetlohnedá až červenohnedá; 
materiál ostrený hrubozrnným pieskom (obr. 8: 1).

 7. Zlomky (3 ks) kónickej misky so zatiahnutým ústím 
(prír. č. 101/00); farba svetlohnedá; materiál zrnitý, 
ostrý (obr. 8: 3).

 8. Časť dna a okraja sudovitého hrnca s jazykovitým 
výčnelkom (prír. č. 101/00); farba svetlohnedá; mate
riál zrnitý, časť sekundárne prepálená, deformovaná; 
povrch matný (obr. 8: 7).

 9. Zlomky amforky (prír. č. 112/00) - čiastočne rekonštru
ovateľné (10 ks), sekundárne prepálené, deformované, 
hrdlo kónické, mierne odsadené od tela, vydutie 
jemne pretláčané, viditeľné aj na vnútornej stene, 
dno rovné; farba svetlohnedá; materiál zrnitý; povrch 
pôvodne hladený (obr. 8: 2).

10. Hlinený predmet s otvormi (prír. č. 113a/00); pre
pálený; tvar nepravidelný, neúplný, pr. 38 x 42 mm, 
v. 38 mm; farba svetlohnedá; materiál ostrený pieskom 
a kúskami vápenca (obr. 8: 5).

11. Zlomok praslenu (prír. č. 113b/00); pôvodný pr. 35 mm, 
dvojkónický, nezdobený, prepálený (obr. 8: 8).

12. Podstavec (prír. č. 2/00); pravidelný ihlanovitý tvar, 
v. 167 mm, podstava plochá, prepálená do čierna 
(110 x 113 mm), na vrchole výrazne rytý kríž, ramená 
rovnobežné s okrajmi; farba červenohnedá; materiál 
zrnitý; povrch hladený (obr. 8: 11).

13. Podstavec (prír. č. 3/00); nepravidelný ihlanovitý 
tvar, v. 170 mm, podstava v strede mierne preliačená 
(16 x 140 mm), na vrchole výrazne rytý kríž, ramená 
rovnobežné s okrajmi, na spodnej strane priečneho 
otvoru stopy opotrebovania; farba červenohnedá; 

materiál s vysokým obsahom organických látok; 
povrch neupravovaný (obr. 8: 14).

14. Podstavec (prír. č. 4/00); pravidelný ihlanovitý tvar, 
v. 180 mm, podstava plochá, polovica prepálená do 
čierna (120 x 140 mm), na vrchole výrazne rytý kríž 
situovaný priečne; farba červenohnedá; materiál - hli
na s obsahom hrubozrnnéh o piesku, kú skov váp enca 
a organických látok; povrch hladený (obr. 8: 10).

15. Podstavec (prír. č. 5/00); pravidelný ihlanovitý tvar, 
v. 167 mm, jedna stena prepálená do čierna, podstava 
plochá (125 x 125 mm), na vrchole výrazne rytý kríž, 
ramená rovnobežné s okrajmi; farba  červenohnedá; 
materiál zrnitý, ostrený pieskom; povrch hladený (obr. 
8: 9).

16. Podstavec (prír. č. 6/00); nepravidelný ihlanovitý tvar, 
jedna stena prepálená do čierna, v. 172 mm, podstava 
plochá (110 x 135 mm), na vrchole nevýrazný kríž, 
ramená rovnobežné s okrajmi; farba červenohnedá; 
materiál zrnitý; povrch neupravovaný, odtlačky pliev, 
slamy (obr. 8: 6).

17. Podstavec (prír. č. 7/00); nepravidelný ihlanovitý tvar, 
v. 190 mm, jedna stena prepálená do čierna, podstava 
plochá (120 x 140 mm); farba červenohnedá; materiál 
zrnitý, s kúskami vápenca a organických látok; povrch 
uhladzovaný (obr. 8: 12).

18. Dno zásobnice (prír. č. 111/00) - 2 ks; farba svetlohne
dá; materiál zrnitý.

19. Zlomky (13 ks) tiel rôznych hrncovitých nádob (prír. 
č. 111/00); stopy sekundárneho prepálenia; materiál 
zrnitý.

20. Dno hrnca (prír. č. 111/00) - čiastočne rekonštruované; 
farba hnedá; materiál zrnitý.

Obr. 1. Prešov-Pod Kalváriou. Pohľad na skúmanú plochu.
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21. Zlomok tela amfory (prír. č. 101/00); farba čierna; 
materiál zrnitý; povrch hladený.

22. Zlomok z tela tenkostennej nádoby (prír. č. 101/00); 
farba hnedá; materiál jemne zrnitý; povrch hladený, 
kožovitý.

23. Zlomok páskového ucha (prír. č. 101/00); sekundárne 
prepálený; farba hnedosivá; materiál jemne zrnitý.

ANALÝZA NÁ LEZOV

Keramický  materiál  z vý plne objektu sa charak
terom a zastú pený mi ty pmi nevy my ká  z rá mca 
keramickéh o inventár a doby  halštatskej, ty pickéh o 
pre sídliská Košickej kotliny. Čo do počtu prevažujú 
zlomky  sudovitý ch hrncov so šty rmi jazy kovitý mi 
výčnelkami pod okrajom, vyhotovené z hrubozrn
né ho materiá lu, s charakteristický m obmazá vaný m 
povrchom matného vzhľadu (obr. 8: 7). Podobnú 
úpravu povrchu majú aj zlomky z kónických misiek 
so zaobleným telom a zatiahnutým ústím (obr. 8: 
1, 3). Misky tohto typu sa vyznačujú veľkou varia
bilitou formy a časopriestorovým rozšírením. Na 
východnom Slovensku sú v dobe halštatskej bežnou 
súčasťou kuchynskej keramiky. Ako príklad môže
me uviesť sídlisko v Čečejovciach, kde ich varianty 
tvorili najpočetnejšiu skupinu misiek (Typ B - M i r oš -
š ayo vá  199 4 , obr. 9). Uvedené typy hrncov a misiek 
nemajú pre datovanie objektu väčší význam. Opo
rou pre jeho časové zaradenie do doby halštatskej, 
aj keď iba rámcové, je prítomnosť zlomkov dvoch 
keramických foriem. Prvou z nich je váza s plynulou 
esovitou profiláciou tela a štyrmi výčnelkami na 
maximálnom vydutí (obr. 8: 13). Varianty nádob 
tohto typu sú signifikantnou formou nálezových 
sú borov na sí dliskác h a pohrebiskác h trác koský t
skeho okruhu Karpatskej kotliny  ( M i r oš š ay ov á  1 9 9 4 , 
46). Druhou formou je čiastočne rekonštruovateľná 
amforka s kónickým hrdlom jemne odsadeným od 
vydutia (obr. 8: 2). Na pleciach je zdobená zvislými 
plytkými žliabkami, ktoré vznikli pretlačením ste
ny nádoby a sú viditeľné aj na jej vnútornej strane. 
Použitá výzdoba v princípe vychádza zo spôsobu 
vý zdoby  vy dutia na amforovitý ch nád obác h roz
ší rený ch v prostredí  kultú r vý chodohalštatské ho 
okruhu (S t u de n í k ová  1987 , 34). Na východnom Slo
vensku prítomnosť nádob s pretláčaným vydutím 
zatiaľ zaznamenávame iba na sídliskách Košickej 
kotliny, s určitou koncentráciou v jej južnej časti 
(Košice-Šebastovce, Blažice, Čečejovce). V časovo 
porovnateľných pamiatkach severného Potisia sú 
ojedinelé nálezy nádob s pretláčaným vydutím 
v súčasnosti známe z územia severovýchodného 
Maďarska (Miškolc - Botond ut.; H e lle br an dt  2001 , 
58, kép. 11). Zriedkavé sú aj na náleziskách kultúry 
Vekerzug (Chotín - hrob 47; D u š e k  1 9 6 6 , 27, Taf. LV). 
Predpokladám, že do Košickej kotliny sa výzdobný 

motí v dostá val horná dskou cestou, ktorá  plnila 
úlohu sprostredkovateľa vzájomných kontaktov 
obyvateľov Košickej kotliny s populáciami západo
karpatského kultúrneho prostredia. Údolím Torysy 
sa výzdobný motív šíril ďalej. Najsevernejšie ho evi
dujeme na území Prešova. Okrem amforky z objektu 
33/00 z polohy Pod Kalváriou, ktorej výzdoba iba 
vzdialene pripomí na predlohy  z vý chodohalštat
ského okruhu, môžeme ako výrazný príklad uviesť 
amforu s čiernym lešteným povrchom zo sídlisko
vého objektu 5/89 z halštatskej osady Pod Bikošom 
(M i r oš š ayo vá  1999 , Taf. 3: 11). Z doterajších nálezov 
keramiky s pretláčaným vydutím na území Košickej 
kotliny môžeme v rámci doby halštatskej bližšie da
tovať nádoby z Čečejoviec a Prešova-Pod Bikošom. 
Našli sa v sprievode keramiky vytočenej na kruhu, 
ktorá typologicky zodpovedá nálezom rozšíreným 
v mladšej až neskorej dobe halštatskej v kultúre 
Vekerzug ( M i r oš š ayo vá  1994 , 55, tab. X: 10).

Na dne objektu 33/00 medzi zlomkami z hrubo
stenného hlineného pekáča ležalo v neusporiadanej 
polohe šesť ihlanovitých predmetov so zaoblenými 
hranami stien a podstavy. Ich výška sa pohybuje 
od 167 mm do 190 mm. Štvorcová alebo obdĺžni
ková  podstava je plochá , iba v jednom prí pade je 
v strede preliačená. Výzdoba v podobe výrazne 
rytého kríža je na vrchole piatich exemplárov (obr. 
8: 6, 9-11, 14). Všetky tieto ihlanovité predmety sú 
vy robené  z hliny  s prí mesou hrubozrnné ho piesku, 
organického materiálu a drveného vápenca, majú 
červenohnedú farbu a sú dobre vypálené. Tri z nich 
majú bočnú stenu (obr. 8: 6, 9, 12) a dva podstavu 
(obr. 8: 10, 11) prepálenú do čierna. Iba na jednom, 
ktorý  nie je prepá lený , boli opticky  rozpoznané  
stopy  opotrebovania na spodnej strane okrú hleho 
priečneho otvoru (obr. 8: 14). Výskyt ihlanovi
tý ch foriem a ich zlomkov nie je na halštatský ch 
sídliskách výnimočný. Nachádzajú sa na ploche 
oby tné ho areá lu sí dlisk alebo priamo v interié ri 
objektov. Podľa nálezovej situácie sa zaraďujú do 
kategórie úžitkových alebo kultových predmetov. 
Skutočná funkcia jednotlivých exemplárov sa nedá 
vždy spoľahlivo určiť. Spravidla sa interpretujú 
ako tkáčske závažia alebo podstavce pod ražne. Pri 
rozlišovaní spomenutých funkcií sa zohľadňuje ich 
veľkosť alebo stopy po opotrebovaní na priečnych 
otvoroch. Okrem toho z etnografických prameňov 
sú známe aj ďalšie príklady ich použitia - ako 
„ ohrievadiel“  vody  alebo podstavcov pre praslicu 
( G r e i f  1 9 9 8 , 43, Sl. 29).

Na niektorý ch ihlanovitý ch predmetoch sú  na 
hornej ploche značky. V objekte 33/00 bola na pia
tich exemplároch značka vo forme rytého kríža. 
Problematikou značiek sa zaoberala E. Studeníková. 
Pripúšťa, že mohli mať rituálnu symboliku. Ak boli 
ihlanovité predmety umiestňované do priestoru 
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Obr. 2. Topografia sídlisk z doby halštatskej.
1 - Prešov-Pod Kalváriou; 2 - Prešov-Pod Bikošom; 3 - Veľký Šariš; 4 - Terňa. 
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okolo ohniska, ktorý  bol u mnohý ch populác ií  po
važovaný za posvätný, nemuseli mať len praktickú 
funkciu (S t u de n í k ová  1979 , 28). Obdobné názory sa 
objavujú  aj u iný ch autorov (Krušeľnycka 1976, 121, 
122). Je to veľmi pravdepodobné, pretože oheň ako 
jeden zo živlov bol symbolom a zároveň súčasťou 
mnohých rituálov vykonávaných v užšom kruhu 
rodiny alebo väčšieho spoločenstva. Ich reálnu po
dobu však nevieme rekonštruovať. Funkcii a sym
bolike zdobených tkáčskych závaží z halštatského 
hradiska Molpír v Smoleniciach sa v širšom kontexte 
vý chodoalpskéh o kultú rneho prostredia venovala 
Z. Stegmann-Rajtárová. Predpokladá, že zdobené 
závažia-idoly súviseli s rituálnym tkaním obrad
ných textílií, ktoré pri zvláštnych príležitostiach 
vykonávali ženy-tkáčky s privilegovaným spoločen
ský m postavení m (S t e gm an n - R aj t á r  1998 , 267 n.).

Ako vidno z vyššie uvedených faktov, možnosti 
funkčnej klasifikácie ihlanovitých predmetov sú 
pomerne široké  a ich sprá vna interpretá cia zá visí  od 
viacerých okolností. S príkladmi sídliskových objek
tov s viacerý mi ihlanovitý mi predmetmi, spravidla 
považovanými za závažia vertikálneho tkáčskeho 
stavu, sa stretávame v prostredí rôznych kultúr 
rozšírených na území Slovenska v dobe halštatskej. 
Na sídlisku kalenderbergskej kultúry v Ivanke pri 
Dunaji sa ich v objekte 11/73 našlo osem (S t u d e n í -
k ov á  1 9 7 9 , 21). Rovnaký počet bol v aj v objekte 2/69 
na hradisku v Pobedime, vy budovanom na hranici 
lužickej a stredodunajskej oblasti (S t u d e n í k ov á /P au lí k  
1 9 8 3 , 102). Na vysoko položenom hradisku Ostražica 

nad Nižnou, v prostredí oravskej skupiny lužickej 
kultúry, ich ležalo na podlahe chaty deväť (Čaplovič 
1 9 8 7 , 155). Z východného Slovenska uvediem objekt 
7/79 na sídlisku z neskorej doby halštatskej v Čeče
jovciach, vo vý plni ktoré ho sa našli tri ihlanovité  
závažia zdobené na vrchole slniečkovým motívom 
alebo sústrednými žliabkami a osem praslenov (M i -
r oš š ay ov á  1 9 9 4 , 40, 53, obr. 5, tab. I: 22-24). Dôvodom 
inej funkčnej interpretácie skupiny troch ihlanovitých 
predmetov, nájdených neďaleko od Prešova - na 
halštatskom sí dlisku na juhový chodnom ú pätí  Ly sej 
stráže v Terni - boli nálezové okolnosti (Budinský-Krič-
k a/ M i r oš š ay ov á  1 9 9 2 , 52, obr. 8). Mali slúžiť ako pod
stavce pod ražne, pretože sa našli mimo sídliskového 
objektu, v blí zkosti jedné ho z ohní sk zachy tený ch na 
ploche sektoru II (Budinský-Krička 1965, 43). 

Pokiaľ ide o exempláre z objektu 33/00 z Prešo
va-Pod Kalváriou, odvíja sa určenie ich funkcie od 
funkčnej interpretácie celého objektu. Forma objektu 
je podobná vyššie spomenutým objektom s tkáč-
skymi závažiami z Ivanky pri Dunaji a Pobedima, 
ale odlišuje sa od nich nálezmi vo výplni. Spomedzi 
nich považujem za dôležitú prítomnosť zlomkov 
veľkej hlinenej vaňovitej nádoby (obr. 5). S takouto 
nádobou sme sa doposiaľ na východnom Slovensku 
nestretli. Do výplne sa zlomky nádoby nedostali se
kundárne, ale boli pôvodnou súčasťou objektu. Svoje 
tvrdenie opieram o existenciu dvoch analogických, 
doposiaľ nepublikovaných objektov z povodia rieky 
Slanej (obr. 7: 2, 3). Jeden sa našiel vo Včelinciach, 
okr. Rimavská Sobota. Mal podobu okrúhlej plytkej 
jamy  a vo vý plni obsahoval zlomky  hrubostennej 
vaňovitej nádoby, zlomok z veľkého ihlanovitého 
predmetu, zlomky  hlinený ch dý z alebo vý leviek 
a zlomky  keramiky , na zá klade ktorej autor vý skumu 
Š. Kovács objekt správne datoval do doby halštatskej 
(za možnosť prezrieť si nepublikované nálezy, uložené 
v Gemerskom mú zeu v Rimavskej Sobote, ako aj za 

O br . 3. P r e š ov - P od K alvá r i ou . O bj e k t  33/ 00.

O br . 4. P r e š ov - P od K alvá r i ou . O bj e k t  33/ 00.
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Obr. 5. Prešov-Pod Kalváriou. Rekonštruovaná časť vaňovitej nádoby.

O br . 6. P r e š ov - P od K alvá r i ou . N á le z y z  v ýpl n e  obj e k t u  33/ 00. M i e r k a: a  -  1, 2; b  -  3; c  -  4.
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Obr. 7. Topografia nálezov. 1 - Prešov; 2 - Včelince; 3 - Sajószentpéter.

poskytnutie bližších informácií ďakujem autorovi 
výskumu). Druhý sídliskový objekt je z priľahlého 
územia Maďarska - z lokality Sajószentpéter, poloha 
Kövécze, ktorá leží na dolnom toku Slanej, na severo
východnom podhorí Bukových hôr. Aj v jeho výplni 
boli zvyšky vaňovitej nádoby a ihlanovité predmety 
(uloženie: Herman Ottó Múzeum v Miškolci, materiál 
nie je publikovaný; za ústnu informáciu ďakujem 
Judit Koósovej). Prítomnosť veľkej vaňovitej nádoby 
a ihlanovitý ch predmetov vo všetký ch troch spome
nutých objektoch je svedectvom ich rovnakej funkcie. 
Mohli to byť výrobné objekty, ale nevylučujem ani 
možnosť ich kultovej funkcie. Stopy, ktoré by pomohli 
identifikovať na čo objekty v skutočnosti slúžili, sa 
ani v jednom z nich nepodarilo zachytiť. Ich funkcia 
zostáva nateraz neobjasnená. Z ostatných keramic
ký ch ná lezov sú  zaují mavé  zlomky  bochní kovitý ch 
predmetov (obr. 6: 1, 2) a predmet s otvormi (obr. 8: 5). 
Ich funkčná interpretácia je problematická. S ohľadom 
na sprievodné nálezy považujem ihlanovité predmety 
z objektu 33/00 za podstavce.

Presnejšie datovanie všetký ch troch objektov kom
plikuje nedostatok chronologicky citlivých nálezov. 
Objekty z povodia Slanej môžeme pravdepodobne 
rámcovo zaradiť do časového horizontu, ktorý na 
lokalite Sajószentpéter reprezentujú mladšie skýtske 
hroby  v polohe Homokbán y a ( K e m e n c z e i  1 963 , 304; 
C h oc h or ow s k i  1 9 8 5 , Karte 6). Vo Včelinciach je to mo
hy lový  hrob s milodarmi nomád skeho charakteru, 
v polohe Halomszer (E i s n e r  1933 , 165) a halštatské 
sídlisko verifikované v nedávnej dobe v blízkej 

obci Strán ska (R u s n á k , v tlači). Hrob zo Včeliniec je 
rám covo datovaný  do doby  halštatskej a jeho vý 
bava podľa údajov v staršej literatúre pozostávala 
z bronzové ho hrotu s trojitý m ostrí m, z dvojkrí del
kového hrotu s tŕňom na tuľajke, zo železnej sekery, 
zakriveného noža a piatich nádob (E i s n e r  1933 , 165, 
166). Revízny výskum v rokoch 1989-1992 nepri
niesol nové  ná lezy , ktoré  by  doterajšie datovanie 
spresnili (F u r m á n e k /M ar k ová  1993 , 38, 39). Určitým 
signálom pre možnosť jeho datovania do staršieho 
úseku doby halštatskej by mohol byť dvojkrídelkový 
hrot šípu s tŕňom na tuľajke, ktorý patrí k staršiemu 
typu militárií používaných v okruhu nomádskych 
kultúr predskýtskeho a včasnoskýtskeho obdobia 
(Terenožkin 1976, 137, 138, ris. 82; 83).

Vo výplni objektu 33/00 z Prešova-Pod Kalváriou 
chýbajú chronologicky citlivé nálezy. Jeho datovanie 
sa opiera iba o keramické formy , ku ktorý m porov
nateľné analógie nachádzame v Košickej kotline na 
sí dliská ch datovaný ch do mladšieho ú seku doby  
halštatskej (M i r oš š ayo vá  1999 , 164).

Na území Prešova máme v súčasnosti doloženú 
existenciu dvoch osád z doby halštatskej. Jedna je Pod 
Kalvá riou a druhá  severový chodne od nej, vo vzdia
lenosti asi 2,5 km na juhový chodnom svahu kopca 
Bikoš (obr. 7: 1, 2). Osady sú situované na pravom 
brehu rieky Torysy. Na jej ľavostranných terasách, 
kde sa rozkladá  historické  jadro dnešné ho mesta, 
osídlenie z doby halštatskej zatiaľ nebolo zistené. 

Výber miesta pre založenie osád v polohách Pod 
Kalváriou a Pod Bikošom nebol náhodný. Mali vý
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O br . 8. P r e š ov - P od K alvá r i ou . N á le z y z  výpl n e  obj e k t u  33/ 00. M i e r k a: a  -  5, 8; b  -  1, 3, 7, 13; c  -  6, 9 - 12, 14.
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hodnú polohu na severnom okraji geografického 
celku Košickej kotliny , v blí zkosti miesta, kde z frek
ventovanej cestnej trasy idúcej pozdĺž rieky Torysy na 
sever odbočovala ďalšia cesta údolím rieky Sekčov na 
východ. Potvrdením strategického významu polôh je 
ich opakované osídľovanie od neolitu až po včasný 
stredovek (M i r oš š ay ov á /T om á š ov á  2 0 0 4 , 187). Osada 
Pod Bikošom bola situovaná  pri vstupe do ú zkeho 
ú dolia, ktoré  spá jalo Košickú  kotlinu so Š arišský m 

podolím, kde sa v dobe halštatskej sformovala ďalšia 
sídlisková enkláva s významnými osadami ležiacimi 
na úpätiach Šarišského hradného vrchu vo Veľkom 
Šariši a Lysej stráže v Terni (obr. 2: 3, 4). 

Nové nál ezy  z  Prešova rozširujú  doterajšie po
znatky o topografii sídiel a kultúrnych kontaktoch 
obyvateľov žijúcich na severnom okraji Košickej 
kotliny  v mladšom ú seku doby  halštatskej, rá mcovo 
vymedzeným stupňom HD.
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SIEDLUNGSOBJEKT  AUS  DER  HALLSTATTZEIT  IN  PREŠ OV

E l e n a  M i r o š š a y o v á

Z usammenf assung

Im J. 2000 erfolgte eine Rettungsgrabung auf dem 
Westrand des Intravillans von Prešov in der Lage 
Pod Kalváriou. Untersucht wurde der Nordrand des 
ursprünglichen Wohnareals einer polykulturellen 
Siedlung (Abb. 1). Die Funde aus der Schicht aus 62 
Objekten belegen eine Besiedlung im Neolithikum, in 
der Bronzezeit, in der Hallstattzeit, in der Latènezeit, 
in der römischen Kaiserzeit und im Frühmittelalter. 
Den Gegenstand des Beitrags bildet das Objekt 33/00 
aus der Hallstattzeit. Es befand sich am NO-Rand der 
untersuchten Fläche. Das Objekt hatte einen kreis
förmigen Grundriss und eine gerade Sohle. Spuren 
einer oberirdischen Konstruktion wurden nicht fest
gestellt. Die Verfüllung enthielt Bruchstücke eines 
dickwandigen wannenförmigen Gefäßes (Abb. 5), 
sechs konische Gegenstände (Abb. 4: 4), zwei Bruch
stücke von Tongegenständen von brotlaibförmiger 
Gestalt (Abb. 4: 1, 2), einen Tongegenstand mit Löchern 
(Abb. 8: 5), ein Spinnwirtelbruchstück (Abb. 8: 8) und 
Keramik. Der Verband der Keramik entzieht sich mit 
dem Charakter und mit den vertretenen Ty pen nicht 
dem Rahmen des Keramikinventars der Hallstattzeit, 
das für die Siedlungen des Košice-Beckens typisch ist. 
Eine Stütze für die zeitliche Einstufung des Objektes 
bildet ein Gefäß mit verlaufender Profilierung (Abb. 8: 
13), das zu signifikanten Formen auf Fundstellen des 
trakischsky thischen Bereiches im Karpatenbecken 
gehört. Ein anderes Gefäß repräsentiert eine kleine 
Amphore, deren Verzierung im Prinzip von der Verzie
rungsart der Amphoren mit eingedrückter Bauchung 
ausgeht und im osthallstattzeitlichen Bereich verbreitet 
ist (Abb. 8: 2). In der Ostslowakei fand man derart 
verzierte Gefäße vorderhand lediglich im Gebiet des 
Košice-Beckens. Sie repräsentieren einen Beleg über 
Kontakte der hiesigen Bevölkerung mit Populationen 
des westkarpatischen Kulturmilieus. Einen Vermitt
ler bildete der Hornád-Weg. Eine Besonderheit des 
Objektes bildet das Vorhandensein eines wannenför
migen Gefäßes und von pyramidalen Gegenständen, 
die wahrscheinlich als Unterlagen dienten. Analoge, 
zeitlich vergleichbare Objekte, die gegenwärtig nicht 
veröffentlicht sind, stammen aus dem Flusstal der 

Slaná-Flusses (Včelince, Sajószentpéter - Abb. 7). Ihre 
tatsächliche Funktion verbleibt zur Zeit ungeklärt. 
Es konnten Produktionsobjekte gewesen sein, doch 
ausgeschlossen wird nichteinmall die Möglichkeit 
einer kultischen Ausnützung. Das Objekt 33/00 aus 
PrešovPod Kalvá riou datiert die Autorin in den 
jüngeren Abschnitt der Hallstattzeit. Sie stützt sich 
auf Keramik, die im Košice-Becken mit Funden aus 
jüngeren hallstattzeitlichen Siedlungen vergleichbar 
ist (Čečejovce, Prešov-Pod Bikošom). Der Fund des 
Objektes 33/00 in der Lage Pod Kalváriou bestätigte 
die Existenz einer anderen hallstattzeitlichen Ansied
lung im Gebiet von Prešov. Beide sind am rechten 
Ufer des Torysa-Flusses situiert - eine befindet sich 
Pod Kalváriou und die zweite nordwestlich von ihr 
in etwa 2,5 km Entfernung auf dem Südosthang des 
Hügels Bikoš (Abb. 7: 1, 2). Die Auswahl der Stelle für 
die Gründung von Ansiedlungen war nicht zufällig. 
Ihre strategische Bedeutung bestätigt die wiederholte 
Besiedlung beginnend vom Neolithikum bis in das 
Mittelalter. 

Abb. 1. Prešov-Pod Kalváriou. Blick auf die unter
suchte Fläche.

Abb. 2. Topographie der Siedlungen aus der Hall
stattzeit. 1 - Prešov-Pod Kalváriou; 2 - Prešov-Pod 
Bikošom; 3 - Veľký Šariš; 4 - Terňa. 

Abb. 3. Prešov-Pod Kalváriou. Objekt 33/00.
Abb. 4. Prešov-Pod Kalváriou. Objekt 33/00.
Abb. 5. Prešov-Pod Kalváriou. Rekonstruierter Teil des 

wannenförmigen Gefäßes.
Abb. 6. Prešov-Pod Kalváriou. Funde aus der Ver

füllung des Objektes 33/00. Maßstab: a - 1, 2; b - 3; 
c - 4.

Abb. 7. Topographie der Funde. 1 - Prešov; 2 - Včelince; 
3 - Sajószentpéter.

Abb. 8. Prešov-Pod Kalváriou. Funde aus der Verfül
lung des Objektes 33/00. Maßstab: a - 5, 8; b - 1, 3, 7, 
13; c - 6, 9-12, 14.

Ü be r s e t z t  vo n  L í vi a S t ü m pe lová
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DVE  FÁZY  OSÍDLENIA  Z  DOBY  RÍMSKEJ  V  ČIČAROVCIACH

Ľ U B O M Í R A  K A M I N S K Á

V ýc ho dn é  S love n s k o, s í dl i s k o, k e lt s k o- dá c k y ho r i z on t , m ladš i a 
doba rímska, hrnčiarska pec, sivá keramika.

E as t e r n  S lov ak i a,  s e t t l e m e n t  s i t e ,  C e l t i c - D ac i an  h or i z on ,  
Younger Roman period, po er’s kiln, grey po ery.

Stavba plynovodu na trase Užhorod - Vojany bola 
naplánovaná na jar roku 1998. Prieskumom trasy 
sme zistili, že určite dôjde k porušeniu viacerých 
archeologických lokalít. Pre rôzne príčiny však stav
ba plynovodu začala s veľkým meškaním koncom 
leta. Preto aj čas na archeologický výskum bol veľmi 
krátky, navyše spojený s nepriazňou októbrového 
počasia. V katastri Čičaroviec prechádzala trasa ply
novodu aj cez polykultúrnu lokalitu Veľká Moľva 
(obr. 1). V dĺžke 50 m a šírke 10 m ryha narušila 35 
pravekých a 1 stredoveký objekt (B é r e š /K am i n s k á /
Uličný 2000). Časť z nich patrila aj do doby rímskej 
(obr. 2). Nálezy z tohto obdobia boli známe z Čiča
roviec z viacerých polôh už z prieskumov K. Andela 
(1955 ) a S. Šišku (1962, 774).

Lokalita v polohe Veľká Moľva sa nachádza 
juhovýchodne od obce Čičarovce. Je situovaná na 
pieskovej dune sústavne ničenej orbou. Trasa ply
novodu prechádzala cez ňu v smere východ-západ 
a narušovala jej južný okraj, ktorý po niekoľkých 
metroch začína klesať k zamokreným lúkam. Zá
padne od Veľkej Moľvy tečie potok Udoč, ktorý je 
prítokom Latorice. 

Po odhrnutí ornice zemným strojom bola na celej 
ploche zreteľná silná kultúrna vrstva. Materiál v nej, 
hlavne na východnom svahu, bol kvôli prirodzené
mu sklonu pieskovej duny i odstraňovaniu ornice 
čiastočne premiestnený a premiešaný. Prejavilo 
sa to v kultúrnej i vo vrchných vrstvách mnohých 
objektov. Pamiatky z doby rímskej ukazujú na 
osídlenie lokality najmenej v dvoch fázach. Do 
staršieho obdobia, ku keltsko-dáckemu horizontu, 
sme zaradili objekty 1, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 24 a 31. 
Najvýraznejší materiál poskytli objekty 5, 29-30, 32 
a 35-35a z mladšej doby rímskej.

OPIS OBJEKTOV A NÁLEZOV

K eltsko-dácky horizont

O bjekt 1 / 9 8  - črtal sa výrazným tmavým sfar
bením už po začistení plochy zemným strojom. 
Podarilo sa však z neho odkryť len pás 50 cm široký 
a asi 40 cm hlboký, ktorý porušoval plytký objekt 
31/98 (obr. 3). Zo severnej strany bol prerušený 
hrnčiarskou pecou z mladšej doby rímskej (objekt 
29-30). Dĺžka odkrytého objektu (jamy) je 400 cm. 
Z jeho výplne tmavohnedej farby pochádza keltsko-
dácky materiál a v hornej časti objektu boli črepy na 
kruhu točenej sivej keramiky z mladšej doby rím
skej. V kultúrnej vrstve sa vyskytli aj črepy kultúry 
Gáva (obr. 10: 4).

N á le z y :
• Keramika točená na kruhu: Dva črepy tenkostennej 
nádoby tehlovej farby.
• Keramika robená v ruke: Črep okraja hrnca súdko
vitého tvaru, pr. ústia 28 cm, na najväčšej vydutine je 
pretlačený výčnelok a girlandy z pretláčanej plastickej 
pásky; farba hnedá; materiál s prímesami (obr. 12: 5). 
Črep podobného hrnca, s výčnelkom a pretláčanou 
plastickou páskou; farba hnedá; materiál s prímesami. 
Črep okraja kónickej misky so zatiahnutým okrajom, 
pr. ústia 28 cm; farba tehlová; materiál s jemnými 
prímesami (obr. 10: 1). Črep okraja kónickej misy, pr. 
ústia 18 cm; farba tehlovočervená; materiál s hrubými 
prímesami. Črep mierne von vyhnutého okraja misy; 
farba sivočierna, znútra hnedá; materiál s jemnými 
prímesami. Črep rovného okraja misy; farba svetlohne
dá; materiál s prímesami. Črep tela súdkovitého hrnca 
zdobeného nerovným radom jamiek; farba hnedá; 
materiál s prímesami. Črepy tiel hrncovitých nádob 
hnedej a sivej farby.

*  Práca vznikla v rámci projektu 2/3175/23 Vedeckej grantovej agentúry VEGA.
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O bjekt 6  - mal nepravidelný oválny tvar, postup
ne zahĺbený s nerovnými stenami (obr. 3). Vrchná 
časť mala rozmery 125 x 105 cm. V hĺbke 30 cm sa 
priemer objektu zmenšuje na 50 cm. Zužujúce sa 
dno porušilo a zasiahlo do objektu pod ním, čím 
nadobudol tento objekt v profile hruškovitý tvar. Vo 
výplni spodnej časti objektu sa našli aj črepy skupi
ny keramiky prototiszapolgárskej fázy zo začiatku 
eneolitu. Vo vrchnej časti bol výrazný keltsko-dácky 
črepový materiál v tmavohnedej výplni premiešanej 
s kúskami mazanice, zvieracími kosťami a s uhlíkmi. 
K porušeniu obsahu objektu došlo aj v stredoveku, 
z ktorého pochádzajú viaceré črepy (obr. 10: 5).

N á le z y :
• Keramika točená na kruhu: Črepy z tela a zosilneného 
okraja výrazne profilovanej misy s prehnutým hrdlom, 
pr. ústia 27 cm; farba črepov tehlová, na lome sivá, povrch 
misy bol pôvodne zvonka i znútra obmazaný jemnou 
hnedou hlinkou (obr. 11: 4). Črep okraja výrazne profi
lovanej misy s prehnutým hrdlom, pr. ústia 30 cm; farba 
tehlová; materiál jemne plavený, s malou prímesou sľudy 
(obr. 11: 8). Črepy okraja podobne profilovanej misy; farba 
tehlová, na lome sivá. Črep dna a spodnej kónickej časti 
tenkostennej misy; farba povrchu je tehlová, na lome sivá, 
na vnútornej strane sa zachovali zvyšky hnedej hlinky, 
ktorou bol potretý povrch misy. Črep z mierne do vnút
ra vtiahnutého okraja súdkovitej nádoby tehlovej farby, 
na vonkajšom povrchu sa zachovali stopy pôvodného 
maľovania vo vodorovných pásoch (obr. 11: 7). Črep 
tela tenkostennej malej nádobky so zvyškami červeného 
maľovania na tehlovom podklade. Črep tela tenkostennej 
nádoby so zvyškami náteru hnedou hlinkou na tehlovom 
podklade. Črep tela tenkostennej nádoby s trojicou vo
dorovných plytkých žliabkov; farba tehlová. Črep z tela 

zásobnice tehlovej farby; materiál jemne plavený, s malým 
množstvom sľudy.
• Keramika robená v ruke: Črep okraja kónickej misy; 
farba svetlohnedá, na lome tmavosivá. Črep tela hrnco
vitej nádoby, zdobený zoštipkávanou plastickou páskou; 
farba hnedá; materiál s prímesami kamienkov (obr. 
11: 1). Črep okraja a tela hrncovitej nádoby súdkovitého 
tvaru, na tele sú jamky usporiadané do nepravidelného 
vodorovného radu; farba tehlovohnedá, jadro črepu sivé 
(obr. 11: 2). Črep okraja a tela hrnca súdkovitého tvaru, 
nad najväčšou vydutinou je na tele vodorovný výčnelok 
oválneho tvaru; farba tehlovočervená; materiál je pomer
ne hrubý, s väčšími prímesami drvených črepov (obr. 
11: 3). Črepy z mierne vyhnutého okraja a tela hrncovitej 
nádoby; farba svetlohnedá (obr. 10: 8). Črep tela hrnco
vitej nádoby svetlohnedej farby, zdobený vodorovnou 
plastickou pretláčanou páskou (obr. 10: 6). Črep okraja 
a tela hrncovitej nádoby súdkovitého tvaru; vonkajšia 
strana a lom sú sivočierne, vnútorná strana je svetlohnedá. 
Spodná časť hrnca s dnom; farba svetlohnedá, na lome 
sivočierna (obr. 11: 6). Črepy okraja, tela a spodnej časti 
hrnca s odsadeným dnom; farba svetlohnedá; materiál 
s prímesou kamienkov a drvených črepov (obr. 11: 5). 
Črepy okraja a tela podobnej hrncovitej nádoby; farba 
svetlohnedá, na lome sivočierna. 

V objekte sa okrem toho našiel rozlámaný brúsik z pies
kovca (obr. 10: 7) a železná troska.

O bjekt 8  - po začistení plochy sa javil ako prepá
lená hlina v tvare oblúka. Pri odkrývaní sa zistilo, že 
ide o deštrukciu pece, ktorá je mierne zahĺbená do 
podložia (obr. 4: b), orientovaná v smere severozá
pad-juhovýchod, s otvorom na juhovýchod. Zacho
vanú časť tvorí dno, potom 15 cm vysoké a 6-10 cm 
hrubé bočné steny a časť zrútenej kupoly. Pec mala 
podkovovitý tvar s rozmermi: dĺžka 150 cm, max. šírka 

Obr. 1. Čičarovce, poloha Veľká Moľva.
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Obr. 2. Čičarovce. 1 - objekty patriace ku keltsko-dáckemu horizontu; 2 - objekty z mladšej doby rímskej.

100 cm, zúžené čeľuste boli široké 45 cm. Čeľuste 
pece sa na konci rozširovali do predpecnej jamy, na 
dne ktorej bola vrstva mazanice, kameňov a uhlíkov. 
Výplň objektu pozostávala z tmavej hliny s uhlíkmi 
a mazanicou. Pec bola postavená mimo objektu.

N á le z y :
Črep odsadeného dna a spodnej kónickej časti steny 

hrnca; farba sivohnedá, na lome sivočierna; materiál 
s jemnými prímesami.

O bjekt 1 0  - bol najnižšie položeným objektom 
na skúmanej ploche. Zároveň bol aj veľmi plytko, 
preto bol značne poškodený predchádzajúcou 
orbou i pri odstraňovaní ornice zemným strojom. 
Z nálezovej situácie celkom jasne nevyplýva, či 
ide o zvyšok objektu s pecou, alebo o samostatne 
stojacu pec, v širšom priestore ktorej sa vyskytli 
rôzne nálezy. Priestor okolo pece sa javil ako mierne 
zahĺbenie (max. hĺbka 25 cm) vyplnené tmavo
hnedou hlinou, so stranami presne ohraničenými 
na ploche 500 x 360 cm. Najlepšie sa dala zachytiť 
severozápadná časť, v ktorej bola deštrukcia pece 
postavenej do rastlej hliny (obr. 4: a), s orientáciou 
mierne na severozápad-juhovýchod, s otvorom na 
juhovýchod. Pec mala podkovovitý tvar s rozmermi 
60 x 55 cm, prepálený okraj mal hrúbku 6-8 cm. Na 
jej dne boli súvislé kusy mazanice, v predpecnom 
priestore menšie kúsky mazanice a uhlíky.

N á le z y :
• Keramika točená na kruhu: Dva črepy tiel vázovitých 
nádob s plytkým žliabkom na rozhraní hrdla a tela; farba 
tehlová; materiál jemne plavený (obr. 13: 1, 3). Črep tela 
kónickej misy so zatiahnutým okrajom; farba tehlová, 
vonkajší povrch bol pôvodne potretý hnedou hlinkou 
(obr. 13: 2). Črep vyhnutého okraja hlbokej kónickej misy; 
farba tmavohnedá; materiál jemne plavený; povrch hla
dený. Črepy nádob tehlovej farby.
• Keramika robená v ruke: Črep okraja a tela mierne eso
vite profilovaného hrnca, pr. ústia 23 cm; farba svetlohnedá, 
na lome sivočierna; povrch drsný (obr. 13: 8). Črep okraja 
mierne esovite profilovaného hrnca; farba tmavosivá; ma
teriál s prímesami kamienkov; povrch mierne drsný. Črep 
z rozhrania tela a dna hrncovitej nádoby; farba z vonkajšej 

strany svetlohnedá, znútra a na lome sivočierna; materiál 
s veľkými prímesami drvených črepov; vonkajší povrch 
veľmi nerovný. Ďalšie črepy hrncovitých nádob.

V objekte sa našli aj kúsky polámaného brúsika z pies
kovca a vyskytlo sa aj 11 črepov z eneolitických nádob.

O bjekt 14  - plytká jama kruhového tvaru s prie
merom 110 cm a hĺbkou 15 cm (obr. 3). Materiál 
z objektu nie je bohatý.

N á le z y :
Črep okraja vázovitej nádoby vyrobenej na hrnčiarskom 

kruhu, pr. ústia 30 cm; farba tehlová, na lome sivá; ma
teriál jemne plavený. Päť črepov tiel hrncovitých nádob. 
Fragment dvojkónického praslenu, tmavohnedej farby. 
Dve časti rozbitej trecej podložky z červenohnedého pies
kovca, pôvodne obdĺžnikového alebo štvorcového tvaru 
so zaoblenými rohmi, úplná strana je dlhá 24,3 cm, rozbitá 
je zachovaná v šírke 11,8 cm, najväčšia hrúbka je 3,4 cm; 
pri okrajoch je podložka vyvýšená, smerom do stredu 
bola plocha používaním znížená; podložka sa používala 
na obidvoch stranách - na spodnej i hornej (obr. 10: 9).

O bjekt 1 5  - oválna jama s rozmermi 200 x 235 cm 
(obr. 5), nepravidelne zahĺbená - severovýchodná 
časť sa pozvoľna zahlbovala do 35 cm a potom kol
mo klesala do hĺbky 100 cm, juhozápadná časť sa 
plynule zvažovala do 100 cm. Objekt bol vyplnený 
veľkým množstvom mazanice a fragmentmi tkáč-
skych závaží. Mohutná mazanicová vrstva zapĺňala 
západnú časť objektu - pri okraji bola v hĺbke 0-5 cm, 
v strede sa prepadala do hĺbky 35 cm. Mocnosť vrstvy 
bola rozdielna - v severnej časti bola hrubá 30 cm 
a takmer dosadala na dno, v južnej časti a v strede, 
kde sa prepadala, dosahovala do hĺbky 65 cm. Pod 
vrstvou mazanice bola tmavá hlinitá vrstva s kusmi 
mazanice, tkáčskych závaží, s keramikou a rozbitými 
pieskovcovými brúsikmi. V najhlbšej časti objektu sa 
nachádzala keramika z eneolitu. Objekt 15 teda bol 
zahĺbený do staršej, pôvodne menšej jamy.

N á le z y :
• Keramika točená na kruhu: Črep okraja situlovitého 
hrnca, okraj ústia je mierne dovnútra zatiahnutý; farba 
tehlová; materiál jemne plavený (obr. 13: 4). 
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Obr. 3. Čičarovce. Pôdorysy a rezy objektov 31, 1, 14, 6.



DVE FÁZY OSÍDLENIA Z DOBY RÍMSKEJ V ČIČAROVCIACH

61

• Keramika robená v ruke: Dva črepy mierne von vyhnu
tých okrajov hrncov; farba hnedá až hnedočierna; materiál 
s prímesami drvených črepov. Fragmenty tkáčskych závaží 
pochádzajú aspoň z piatich kusov. Pôvodne mali kužeľo
vitý tvar s vodorovným otvorom v hornej zaoblenej časti 
(obr. 13: 5, 7). Boli pomerne veľké, podľa zachovaných častí 
mohli byť 20 cm vysoké, maximálne zachovaný priemer 
bázy je 11,5 cm; farba tehlová, vnútri sivá. 

O bjekt 16  - plytká, len 20 cm hlboká jama okrúh
leho pôdorysu s priemerom 120 cm (obr. 5). Predsta
vuje pravdepodobne dno objektu, z ktorého výplne 
hnedej farby pochádza nepočetná keramika. 

N á le z y :
Črep okraja mierne esovite profilovaného hrnca sivej 

farby; materiál s prímesami; povrch nerovný. Dva črepy 
tiel hrncovitých nádob.

O bjekt 2 0  - tvorí ho jama okrúhleho tvaru s prieme
rom 100 cm (obr. 5). Dno siahalo do hĺbky 65 cm. Vý
plň tvorila hnedá hlina s nepočetnými črepmi. Tento 
objekt sa nachádzal v tesnej blízkosti objektu 28.

N á le z y :
Tri črepy z okraja, tela a dna kónickej misy hnedej farby 

s mierne profilovaným hrdlom; materiál jemne plavený, 
dobre vypálený a na vnútornej strane vyhladený; povrch 
je na vonkajšej strane črepov nerovný (obr. 13: 6).

O bjekt 2 4  - mal pravidelný kruhový pôdorys 
s priemerom 90 cm (obr. 6). Zachytili sme vlastne 
len dno objektu, ktoré bolo v hĺbke 15 cm. V hnedej 
hline, tvoriacej výplň objektu, sa nachádzali nepo
četné črepy.

N á le z y :
Črep kónickej misy s poškodeným vykloneným 

okrajom; farba sivočierna; materiál s jemnou prímesou 
kamienkov (obr. 16: 3). Črep tela misy hnedej farby; 
materiál s prímesou kamienkov. Črep z rozhrania tela 
a dna menšej misy; farba hnedá; materiál s prímesou ka
mienkov. Niekoľko črepov tiel a dien hrncovitých nádob 
v odtieňoch hnedej farby.

O bjekt 31  - bol porušený objektom 1, oproti kto
rému mal svetlejšiu hnedú výplň (obr. 3). Zachoval 
sa v dĺžke 350 cm a šírke 80 cm. Jeho ďalší rozsah 
juhovýchodným smerom, rovnako ako aj objektu 1, 
sme nemohli sledovať. Bol pomerne plytký, len 
10-20 cm. Vo výplni boli 2 črepy sivej keramiky z do
by rímskej, neskorolaténsky materiál a v spodnej 
časti bolo niekoľko pravekých črepov. 

N á le z y :
Z keltsko-dáckeho horizontu sa našlo 6 črepov hrnco

vitých nádob v odtieňoch sivej, tehlovej a hnedej farby; 
materiál dobre vypálený s drobnými prímesami drvených 
črepov a sľudy. 

Mladšia doba rímska

O bjekt 5  - nepravidelná oválna jama s rozmermi 
280 x 225 cm (obr. 6). Na západnej a južnej strane 
sa objekt mierne schodovito zvažoval ku dnu, na 
opačných stranách mal strmý sklon. Dno bolo 
v hĺbke 36 cm. V hnedej výplni objektu sa našla 
keramika a zlomok bronzového predmetu, ktorý 
sa nedá bližšie určiť.

N á le z y :
Keramika točená na kruhu: Črep okraja vázovitej 

nádoby, ktorá má von vyklonené profilované ústie, pod 
ním je výzdoba v tvare dvojice prekrývajúcich sa plytko 
rytých vlnoviek a obežnej línie; pr. 26 cm (obr. 12: 6). Črep 
ústia krčaha, pr. ústia 14 cm; materiál z jemne plavenej 
hliny. Ďalšia sivá keramika točená na kruhu je zastúpená 
hlavne misami a menej hrncami. Najčastejšie sa zachovali 
črepy hlbokých mís so zosilneným, mierne vykloneným 
okrajom, mierne kónickou vrchnou časťou, baňatou spod
nou časťou a prstencovitým dnom (obr. 16: 5, 8, 9). Črepy 
hrncovitých nádob; povrch drsný;  materiál s prímesami. 
Niektoré nádoby sú nad najväčšou vydutinou zdobené 
dvoma vodorovnými žliabkami. Okrem nich sa našli 
aj črepy zásobnice s okružím zdobeným dvojicou rýh, 
s povrchom svetlohnedosivej farby, z jemne plaveného 
materiálu s prímesou sľudy. Prítomné boli aj črepy okraja 
hrncovitej nádoby súdkovitého tvaru; farba tehlovohnedá;  
materiál s prímesou drvených črepov.

O bjekt 2 9 -3 0  - ukázal sa hneď pri odkrývaní 
plochy zemným strojom, ktorý zároveň čiastočne 
porušil aj jeho zachovanú časť. Až pri odkrývaní 
sme zistili, že objekty 29 a 30 tvoria jeden objekt 
- hrnčiarsku pec (obr. 7; 9) orientovanú v smere 
juhozápad-severovýchod. Po začistení sa ukázala 
červená stena pece. Zachovala sa len menšia časť 
kopuly pece s roštom. Hrúbka jej steny bola 10 cm. 
Z vonkajšej strany mala červenú, z vnútornej sivú 
farbu, čo dokazuje redukčné vypaľovanie nádob bez 
prístupu vzduchu. Pec mala nepravidelný, mierne 
elipsovitý tvar s rozmermi 120 x 135 cm. Rošt mal 
otvory (7 a 11) usporiadané do kruhov a bol vo 
východnej časti zlomený a trochu prepadnutý. 
Ako podpora roštu bol v strede valcovitý stĺpik 
s otvorom. Nad roštom sa nachádzala hnedá hlina 
s veľkým množstvom črepov, ale vyskytol sa tam 
len jediný kúsok zo zlomenej kupoly. Ani pôvodne 
nebol rošt úplne rovný. Pri strednom rade otvorov 
je rošt trochu zdvihnutý. V strede potom strmo klesá 
a vytvára znížený kruhový priestor s priemerom 
30 cm a s excentricky vystupujúcim hrotom. 

Objekt 30 sa pôvodne javil ako samostatný. Vyze
ral ako plocha s čiernou výplňou vo vzdialenosti asi 
150 cm od hrnčiarskej pece. Až pri jeho vyberaní sme 
odkryli kanál ústiaci do pece a pred nimi predpec
nú jamu orientovanú na severovýchod. Hlina nad 
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Obr. 4. Čičarovce. Pece. a - pôdorys objektu 10; b - pôdorys a rez objektu 8. Legenda: 1 - prepálené dno; 2 - zvyšky kupoly; 
3 - predpecná jama; 4 - kúsky mazanice.

nimi obsahovala veľké množstvo črepov a uhlíkov. 
Predpecná, ohnisková jama mala podkovovitý 
tvar s rozmermi 130 x 95 cm a bola pomerne šikmo 
(strmo) zahĺbená. Dno jamy pri otvore kanála bolo 
v hĺbke 70 cm od začistenej plochy. Kanál, podobne 
ako aj spodná vykurovacia časť pece, boli zapustené 
do podložia. Nad kanálom sa nachádzala vrstva žltej 
hliny (pôvodne mala možno termoizolačnú funk-
ciu), ktorá postupne prechádzala do červenej steny. 
Kanál bol pri ústí prepadnutý a ústie poškodené. 

Kanál nepravidelného tvaru bol dlhý 140 cm a ši
roký 160 cm. Pri napojení na pec bol užší a smerom 
k začiatku sa rozširoval, najmä na severnej strane. 
Vnútorné usporiadanie kanála sme sa pokúsili zistiť 
pozdĺžnym rezom. Ukázalo sa, že kanál sa smerom 
k peci zmenšoval na šírku i na výšku. Dno kanála 
smerom k peci kleslo o 10 cm. Vrchná časť (stena) 
klesala strmšie. Na severnej strane bol neprepadnu
tý fragment v hĺbke 20 cm (začiatok kanálu), v 30 cm 
vzdialenosti bola stena v hĺbke 35 cm a pri ústí do 
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pece mal kanál hĺbku 65 cm. Vo vnútri kanála sa 
nachádzal čistý hlinitý materiál, len tesne pri otvore 
boli črepy. Priečny rez pri ústí do spodnej komory 
pece ukázal, že nie je otvorený jedným otvorom, ale 
pre lepšiu stabilitu pece štyrmi prieduchmi. Otvor 
kanála mal rozmery asi 40 x 40 cm. Bočné steny sa 
pri ňom zakončovali oblúkovite. Pri snahe vypre
parovať rovnú stenu došlo k jej čiastočnej likvidácii 
a k odhaleniu drevených trámov, ktoré konštrukčne 
stabilizovali priestor pri otvore. Dva trámy boli 
na väčšej, severnej strane a jeden na južnej strane 
otvoru kanála.

Pec bola zapustená do kultúrnej vrstvy s nálezmi 
keramiky prototiszapolgárskej fázy.

N á le z y :
Keramika točená na kruhu: Tvoria ju desiatky črepov 

nerekonštruovateľných nádob tzv. sivej, na kruhu točenej 
keramiky. Ide o misy s výzdobou i bez nej. Prevažujú 
misy s vykloneným okrajom, mierne kónickou hornou 
časťou, zaoblenou spodnou časťou a prstencovitým 
dnom (obr. 15: 11). Kolkovanú výzdobu tvoria girlandy 
z presekávanej pásky doplnenej jedným alebo dvojicou 
koncentrických krúžkov (obr. 14: 1, 2, 4, 9; 16: 6), jedno
duché (obr. 16: 2) alebo presekávané pásky v tvare S (obr. 
14: 3, 6), rozetky a krúžky (obr. 12: 3; 14: 10; 16: 4). Na troch 
črepoch sa našli kolky v tvare snopov obilia a na jednom 
rovnoramenný krížik medzi vkolkovanými krúžkami 
(obr. 14: 8). Niektoré misy sú bez výzdoby (obr. 14: 5, 7; 
15: 1, 2, 4), iné majú plastické vodorovné rebro tesne pod 
okrajom (obr. 15: 9) alebo ich zdobia obežné ryhy (obr. 
15: 5, 8, 10, 12). Ďalej sa našiel vyklonený okraj nádoby 
(obr. 15: 3) a okraj kónickej misky (obr. 15: 7). Niekoľko 
črepov pochádza z krčaha, ktorý mal masívne, dvoma 
pozdĺžnymi žliabkami členené ucho (obr. 15: 13). Našli sa 
aj časti pokrievok a črepy z okružia zásobnice, zdobené 
dvoma úzkymi vodorovnými ryhami.

O bjekt 3 2  - pomerne rozľahlá plocha (550 x 350 cm) 
tmavej hliny premiešanej s črepmi, ktorá sa rozpre-
stierala západne od okraja hrnčiarskej pece. Presné 
obrysy objektu sme nezistili, lebo na severnej stra
ne vybiehal mimo sondy. V spodnej časti výplne 
sa objavili črepy z eneolitu. Vo vrchnej časti bola 
keramika z mladšej doby rímskej. Domnievame 
sa, vzhľadom na bezprostrednú blízkosť hrnčiar
skej pece, že vrchná časť objektu 32 bola prekrytá 
kultúrnou vrstvou z mladšej doby rímskej, ktorá na 
južnej strane presahovala obrysy objektu.

N á le z y : 
Keramika točená na kruhu: Niekoľko črepov sivej 

keramiky - z mís s vykloneným okrajom, z ich tiel (obr. 
16: 1) a z prstencovitých dien, ako aj črepy hrncovitých 
nádob.

O bjekty 3 5  a 3 5 a - sú to objekty na západnom 
okraji odkryvu, v najvyššej časti duny. Boli v su

perpozícii sa staršími objektmi - s objektom 36 
prototiszapolgárskej fázy zo začiatku eneolitu 
a objektom 34 patriacim kultúre Nyírség-Zatín 
(obr. 8).

Objekt 35 predstavuje časť objektu pôvodne asi 
obdĺžnikového pôdorysu. Jeho obrysy sme zachytili 
v hĺbke 20 cm pod ornicou. Steny sa mierne zvažova
li k rovnému dnu, ktoré bolo o 35 cm hlbšie. Z objek
tu sme odkryli jeho severozápadnú časť s rozmermi 
300 x 240 cm. V severozápadnom rohu objektu bola 
kolová jamka (26 x 30 cm), ktorá presahovala až do 
staršieho objektu 34. Výplň objektu tvorila hlina 
tmavohnedej až čiernej farby, premiešaná uhlíkmi 
a drobnými kúskami mazanice. 

Prepálené a vymazané dno ohniska alebo pece, 
objekt 35a, sa nachádzalo 30-40 cm severne od se
vernej steny objektu 35. Bolo situované na úrovni 
pôvodného terénu, vyššie ako dno objektu 35. Za
chovala sa z neho plocha s rozmermi 136 x 106 cm. 
Objekt 35a obsahoval mazanicu a fragment želez
ného predmetu (obr. 16: 7). Keramika sa vyskytla 
len sporadicky v objekte 35. 

N á le z y :
Črep tela zásobnice, zdobený rytou vlnovkou; farba 

sivá; materiál s prímesami (obr. 12: 4). Dva okrajové 
črepy hrncov s esovitou profiláciou, pr. ústia 14 a 18 cm; 
farba hnedá; materiál s prímesami (obr. 12: 1, 2). Spodná 
časť hrnca s odsadeným dnom; farba svetlohnedá, na 
lome sivá; povrch nie je drsný, ale je vidieť, že príme
sou sú drvené črepy a kamienky. Črep z rozhrania tela 
a odsadeného dna hrncovitej nádoby hnedej farby; po
vrch je nerovný; materiál dobre vypálený, s prímesami 
kamienkov.

O bjekty 1 a 31  - staršie objekty, ktorých vrchnú 
časť prekrývala silná kultúrna vrstva súvisiaca s blíz-
kosťou hrnčiarskej pece. Našla sa v nich keramika 
z mladšej doby rímskej.

Nálezy z objektu 1:
• Keramika točená na kruhu: Črep tela hlbokej kónickej 

misky, ktorej povrch bol zdobený plytkým vodorovnými 
žliabkami; farba sivohnedá; materiál jemne plavený. Črep 
tela podobnej misky, zdobený jednou vodorovnou ryhou. 
Prstencovité dno misky; povrch hnedej farby bol natretý 
jemnou hlinou (obr. 10: 3). Črepy okraja a tela baňatej ná
doby druhotne prepálenej a deformovanej, okraj nádoby 
je vyhnutý, pr. ústia je 16 cm, baňaté telo je zdobené plyt
kými obežnými ryhami; materiál je sivý, zrnitý, povrch 
drsný, je to na kruhu točená sivá keramika.

• Keramika robená v ruke: Črep tela nádoby zdobenej 
vodorovnými ryhami; farba hnedá; materiál s prímesou 
kamienkov.

Nálezy z objektu 31:
Dva črepy sivej, na kruhu točenej keramiky, bez vý

zdoby.
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Obr. 5. Čičarovce. Pôdorysy a rezy objektov 20, 16, 15. Legenda: 1 - súvislá vrstva mazanice; 2 - kúsky mazanice.
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VYHODNOTENIE OBJEKTOV A NÁLEZOV

K eltsko-dácky horizont

O bjekty - jamy a pece

Jednotlivé sídliskové jamy mali rozdielne tvary aj 
výplň. Najjednoduchšie sú plytké jamy kruhového 
tvaru 16 a 20, s malým množstvom nálezového 
materiálu, tvoreného hlavne črepmi. Výnimkou je 
objekt 14, kde sa našli aj časti rozbitej trecej podložky 
a praslen. Objekty 1 a 31 sa zachovali len v pásoch 
a iba časť z nich bola na odkrývanej ploche. Zložitejší 
tvar mali objekty 6 a 15, ktoré zasahovali do starších 
jám. Objekt 6 tak získal v priereze hruškovitý profil, 
aký mávajú v dobe rímskej spravidla zásobné jamy 
(Lamiová-Schmiedlová/T om á š ová  1999 , 93). 

Objekt 15 mal nepravidelne zahĺbený tvar a kon
centrovala sa v ňom mazanica, rozbité tkáčske záva
žia a pieskovcové brúsiky. Tvarom tieto objekty ne
vybočujú z rámca objektov bežných v dobe rímskej, 
ale výplňou sú jamy 14 a 15 azda deštruovanými 
výrobnými, resp. remeselníckymi objektmi. 

Na sídliskách doby rímskej na východnom Sloven-
sku (napr. v Košiciach-Šebastovciach, v Seni, Pederi, 
Prešove, Trstenom pri Hornáde) sa zvyčajne vysky
tujú medzi chatami rôzne jamy, remeselnícke objek
ty, pece (Budinský-Krička 1963; Lamiová-Schmiedlová 
1966 , 158; Jurečko 1983). 

Objekty 8 a 10 z Čičaroviec predstavujú deštruova
né pece (obr. 4). Zachovali sa v tvare prepáleného 
dna pece podkovovitého tvaru s okrajom hrubým 
6-10 cm. Zvyšky kupoly sa našli v podobe mazanice 
na dnách i v okolí pecí. Pec (objekt) 8 - stála mimo 
objektov a zachoval sa jej celý pôdorys. Bola orien
tovaná v smere severozápad-juhovýchod, s otvo-
rom na juhovýchod. Pred otvorom do pece bola 
predpecná jama s mazanicou, kameňmi a uhlíkmi. 
V priestore pece sa našiel len jeden črep z tela a dna 
hrncovitej nádoby. Svojím tvarom a veľkosťou by 
pec mohla slúžiť ako kuchynská. 

Pec (objekt) 10 - je viac deštruovaná a zachovala sa 
z nej len časť, ale základnou dispozíciou je podobná 
predchádzajúcej. Bola orientovaná tiež v smere se
verozápad-juhovýchod, s otvorom na juhovýchod. 
V jej okolí sa našiel početnejší a výraznejší keramic
ký materiál, ktorý ju umožňuje zaradiť do staršej 
fázy osídlenia lokality v dobe rímskej, do obdobia 
keltsko-dáckeho horizontu. Kvôli podmienkam v te
réne, ktoré predchádzali odkrytiu objektu i jeho pô
vodne pomerne plytkému situovaniu pod ornicou, 
nevieme s určitosťou zistiť, či pec stála v nejakom 
sídliskovom objekte alebo mimo neho. Nezistili sme 
stopy kolovej konštrukcie ani presný obrys prípad
nej nadzemnej stavby, s akými sa stretávame na 
sídliskách z doby rímskej na východnom (Lamiová-

S c h m i e d lov á  1 9 6 6 ; B é r e š /Lamiová-Schmiedlová/ O le x a 
1991 ; Gačková 1991) či na západnom (Kolník 1962; 
E ls c he k  1995 ) Slovensku. Na západnom Slovensku 
sa pece alebo ohniská nenachádzali v chatách, ale 
na voľnom priestranstve (Kolník 1962, 386, 369). Na 
východnom Slovensku je doložený aj výskyt chát 
s ohniskami, napríklad v Seni (Lamiová-Schmiedlová 
1963, 62) a Trstenom pri Hornáde (Jurečko 1983, 282). 
Ohniská s kupolou mimo objektov sa našli v Pederi 
(Lamiová-Schmiedlová 1969, 488). Všetky ohniská 
mali štvorcový tvar. Ďalšia pec, oválneho tvaru, 
je známa z Prešova, z Pavlovičovho námestia. Bol 
to objekt s rozmermi 165 x 110 cm a s deštrukciou 
kupoly. V. Budinský-Krička (1963, 20) ho považuje za 
zvyšky úžitkovej, pôvodne kuchynskej pece. 

Tiež v prípade pecí z Čičarovciec sa najpravde
podobnejším zdá vysvetlenie, že aj pec (objekt) 
10 stála mimo objektu a nálezy sa koncentrovali 
v jej pracovnom priestore. Obe odkryté pece boli 
bez roštu, pôvodne kryté kupolou, a svojím tvarom 
(najmä pec - objekt 8) ukazujú, že najskôr slúžili ako 
kuchynské objekty. 

K eramika

Je rôznorodá a tvorí ju zložka keramiky točenej 
na kruhu a keramiky robenej v ruke. Analogicky ju 
možno spájať s etnikami, ktoré vtlačili pečať staršej 
dobe rímskej na východnom Slovensku - s Keltmi, 
Dákmi i s nositeľmi przeworskej kultúry. 

K e lt s k á  k e r am i k a

Keramika, ktorá vychádza z laténskych tradícií, 
je točená na kruhu a našla sa hlavne v objekte 6, 
menej v objekte 10. Objavujú sa hlavne misy, medzi 
nimi aj výrazne profilované tvary (obr. 11: 4, 8), 
tvary s vyhnutým alebo so zatiahnutým okrajom. 
Vyrobené sú z jemne plaveného materiálu, spravidla 
v tmavších i svetlejších odtieňoch tehlovej farby 
a sú dobre vypálené. Na povrchu viacerých čre
pov mís sa zachovali zvyšky hnedej hlinky, ktorou 
boli pôvodne potreté (obr. 13: 2). Tehlovej farby je 
aj fragment súdkovitej nádoby, na povrchu ktorej 
zostali zvyšky maľovania vo vodorovných pásoch 
(obr. 11: 7) a fragment tela tenkostennej nádobky so 
stopami červeného maľovania. Viaceré črepy pochá
dzajú z okrajov (obr. 10: 2) i tiel vázovitých nádob 
z objektu 10 (tab. 13: 1, 3). Najpočetnejšie analógie 
pre tento luxusnejší druh keramickej produkcie 
nachádzame na viacerých miestach v katastri obce 
Zemplín - na samotnom hradisku ( B e n ad i k  1 9 6 5 , 
obr. 11), na pohrebisku v polohe Szélmalomdomb 
(Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlová 1990, 299-303) 
či na keltsko-dáckom kultovom mieste v polohe 
Kertalja (Miroššayová/Čaplovič 1991, 118). 
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Obr. 6. Čičarovce. Pôdorysy a rezy objektov 24, 5.
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Obr. 7. Čičarovce. Objekt 29-30 - hrnčiarska pec s roštom, vykurovacím kanálom a predpecnou jamou. Legenda: 1 - prepálené 
dno; 2 - zvyšky kupoly a vykurovací kanál; 3 - rošt pece; 4 - predpecná jama.
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Obr. 8. Čičarovce. Superpozícia objektov 34 (kultúra Nyírség-Zatín), 35 a 35a (mladšia doba rímska), 36 (prototiszapolgárska 
fáza). Legenda k objektu 36: 1 - zhluky mazanice; 2 - popolovitá vrstva; 3 - rybie šupiny.
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Obr. 9. Čičarovce. Hrnčiarska pec na vypaľovanie sivej kera-
miky z 2.-3. stor.

V objekte 15 sa zachoval aj okraj situlovitej nádoby 
tehlovej farby (obr. 12: 4). Situly z neskorolatén
skeho obdobia sú častými nálezmi na východnom 
Slovensku (Budinský-Krička/Miroššayová 1987, 47), 
spravidla sú však vyrobené z tuhového materiálu. 
V polohe Kertalja v Zemplíne sa však vyskytujú 
zhodné tvary z materiálu bez prímesi tuhy (Miroš-
š ayo vá /Čaplovič 1991, 118).

Posledným tvarom na kruhu točenej keramiky 
v Čičarovciach sú zásobnice. Zachovali sa len vo 
fragmentoch v objekte 6. Tak ako na iných nálezoch 
z keltsko-dáckeho obdobia, napríklad v Košiciach-
Šebastovciach-Barci (predtým Šebastovce-Barca; 
Lamiová-Schmiedlová 1962, 813), nebývajú zdobené.

V ruke robenú keramiku predstavujú hlavne 
hrnce, ktoré sú bežným keramickým tvarom a ich 
fragmenty patria k najpočetnejším nálezom aj v Čiča
rovciach. Našli sa v podstate v každom objekte a naj
častejšie pochádzali z tiel. Boli vyrobené z materiálu 
s prímesami kamienkov a drvených črepov a mali 
pomerne drsný povrch. Okrajové črepy ukazujú, že 
hrnce mali esovitú profiláciu a súdkovité telo. Črepy 
z dolnej časti nádoby mali odsadené dno. Jednodu
ché kónické misy sa našli v objektoch 6 a 10. 

D á c k a k e r am i k a

Časť nálezov možno priradiť ku keramike dác
keho typu, robenej v ruke. Ide hlavne o hrncovité 
nádoby z materiálu s väčšími prímesami a s ne
rovným povrchom. Najlepším príkladom sú črepy 
z objektu 1, pochádzajúce z hrncov s výčnelkom, 
ktorý spája girlandy z pretláčanej pásky (obr. 12: 
5). Ďalšie fragmenty sú z objektov 10 a 6. V nich sa 
stretávame s hrncami súdkovitého tvaru, ozdobe
nými nerovným radom prstami robených jamiek 
(obr. 11: 2), zoštipkávanou plastickou páskou 
(obr. 11: 1), prípadne vodorovným výčnelkom 
oválneho tvaru (obr. 11: 3), často sú však aj bez 
výzdoby. Takéto tvary dáckych hrncov poznáme 
z mnohých lokalít na Východoslovenskej nížine 
(Lamiová-Schmiedlová 1969, 459), napríklad z ne
ďalekého Zemplína (Budinský-Krička/Lamiová-
Schmiedlová 1990, 301; Miroššayová/Čaplovič 1991, 
117, 118 ), zo Stredy nad Bodrogom ( B u d i n s k ý -
Krička 1960, 219), z Košickej kotliny z rozhrania 
katastrov obcí Košíc-Šebastoviec až Košíc-Barce 
(predtým Šebastovce - Barca; Lamiová-Schmiedlová 
1962, 810), z Trsteného pri Hornáde (Jurečko 1983, 
307), z Nižnej Myšle-Alameneva ( B é r e š /Lamiová-
S c h m i e d lov á / O l e x a 1 9 9 1 , 174) či z Prešova-Mýta 
(Budinský-Krička 1963, 37).

P r z e w or s k á  k e r am i k a

Najvýraznejším tvarom przeworskej keramiky 
v Čičarovciach je miska z objektu 20 (obr. 13: 6). Má 
mierne profilované hrdlo, baňaté telo a odsadené 
dno. Miska je hnedej farby, na vnútornej strane je 
hladká, povrch na vonkajšej strane je nerovný. Po
dobne je profilovaný okrajový črep misky z objektu 
24 (obr. 16: 3) spolu s fragmentmi ďalších dvoch 
mís. Pomerne časté sú odsadené dná przeworských 
hrncov z objektov 6 (obr. 11: 5), 8 a 10. Analógie 
k miskám s profilovaným hrdlom nachádzame 
na pohrebiskách zo staršej doby rímskej v Zem
plíne (Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlová 1990, 
302) i v Kvakovciach (Lamiová-Schmiedlová/Mačala 
1 9 9 1 , tab. V: 4). Przeworské nádoby (misy a hrnce) 
patria aj do staršej fázy osídlenia v Trstenom pri 
Horná de (Jurečko 1983, 307), v Košiciach-Šebastov
ciach (Lamiová-Schmiedlová 1962, 813) či v Nižnej 
Myšli-Alameneve (Béreš/Lamiová-Schmiedlová/Olexa 
1 9 9 1 , 169).

Závažia

V objekte 15 sa našli fragmenty piatich hlinených 
závaží z tkáčskeho stavu. Mali kužeľovitý tvar, 
s vodorovným otvorom v hornej časti (obr. 15: 5, 7). 
Závažia sa v objektoch z doby rímskej vyskytujú 
pomerne často, a to tak v staršom, ako aj v mladšom 
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Obr. 10. Čičarovce. 1, 2, 3, 6, 8 - keramika z doby rímskej; 4 - keramika kultúry Gáva; 5 - črep zo stredovekého hrnca; 7 - pieskov -
cový brúsik; 9 - trecia podložka z pieskovca (1, 3, 4 - objekt 1; 2, 9 - objekt 14; 5-8 - objekt 6). 
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Obr. 11. Čičarovce. 1-3, 6 - dácka keramika; 4, 7, 8 - na kruhu točená keltská keramika; 5 - odsadené dno z hrnca przeworského 
rázu (1-8 - objekt 6).
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Obr. 12. Čičarovce. 1, 2 - hrnce s esovitou profiláciou; 3 - miska s vkolkovanou výzdobou; 4 - črep zo zásobnice s rytou vlnovkou; 5 - dácka 
keramika; 6 - na kruhu točená vázovitá nádoba s rytými vlnovkami (1, 2, 4 - objekt 35; 3 - objekt 29-30; 5 - objekt 1; 6 - objekt 5).
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období doby rímskej, napríklad v Trstenom pri Hor
ná de (Jurečko 1983, 308, obr. 35: 6; 40: 9), vo viacerých 
objektoch v Nižnej Myšli-Alameneve (Béreš/Lamiová-
Schmiedlová/Olexa 1991, 169). Najväčšia koncentrá
cia hlinených závaží sa na východnom Slovensku 
našla v kultúrnej vrstve z mladšej doby rímskej 
v Ostrovanoch (Lamiová-Schmiedlová/Tomášová 1999, 
91). Bolo ich 15 a takmer všetky mali pyramídovitý 
tvar. Fragment ďalšieho závažia rovnakého tvaru sa 
našiel v objekte 121/88. Závažia slúžili na upevnenie 
nití pri tkaní na zvislom tkáčskom stave (Lamiová-
Schmiedlová 2002).

P raslen

Posledným hlineným predmetom je zlomok pras
lenu dvojkónického tvaru z objektu 14. Prasleny 
sú častými nálezmi na sídliskách z doby rímskej, 
ale nedajú sa z nich odvodiť žiadne chronologické 
závery (Lamiová-Schmiedlová 1969, 480).

K amenné predmety

V objekte 14 sa našli dva kusy z rozbitej trecej 
podložky z červenohnedého pieskovca (obr. 10: 9). 
Podložka mala pôvodne štvorcový alebo obdĺžni
kový tvar so zaoblenými rohmi a bola používaná 
z obidvoch strán - z hornej i dolnej. Obidve strany 
sa používaním opotrebovali a od okrajov, ktoré 
majú hrúbku 3,4 cm, sa smerom do stredu stenčujú 
na zachovanú hrúbku 0,5 cm. Tento nález dokladá, 
že popri častejších žarnovoch sa v dobe rímskej 
používali aj trecie podložky, ako to poznáme na-
príklad z Čiech (Beranová 1980, 139). Fragmenty 
plochej trecej podložky sa našli na sídlisku z mlad
šej doby rímskej a ďalšia podložka je z povrchovej 
vrstvy v Trstenom pri Hornáde (Jurečko 1983, 297, 
obr. 31: 11). 

Z objektov 6, 10 a 15 v Čičarovciach pochádza 
aj niekoľko rozbitých brúsikov z červenohnedého 
pieskovca (obr. 10: 7), ktoré sú, podobne ako pras
leny, častými nálezmi, ale rovnako sa nedajú využiť 
pre chronológiu (Lamiová-Schmiedlová 1969, 486).

Mladšia doba rímska

Hrnčiarska pec

Hrnčiarska pec na vypaľovanie sivej, na kruhu 
točenej keramiky predstavuje najdôležitejší objekt 
na lokalite (obr. 7; 9). Pozostávala z roštu so zvyš
kom kupoly, vykurovacieho kanála a predpecnej 
jamy. Bola orientovaná v smere juhozápad-severo
východ, s predpecnou jamou na severovýchodnej 
strane. Stena kupoly bola hrubá 10 cm. Pec mala 
nepravidelný, mierne elipsovitý tvar s rozmerom 
120 x 135 cm. Rošt mal otvory (7 a 11) usporia

dané do kruhov a bol podopretý valcovitým 
hlineným stĺpikom s otvorom uprostred. Pec bola 
vykurovaná 140 cm dlhým kanálom, ktorý ústil 
do spodnej časti pece štyrmi prieduchmi. Otvor 
kanála začínal v predpecnej jame, kde mal rozmer 
asi 40 x 40 cm a bol spevnený tromi drevenými 
trámami. Predpecná jama mala podkovovitý tvar 
s rozmermi 130 x 95 cm. Na rošte, nad vykuro
vacím kanálom i v predpecnej jame bolo veľké 
množstvo črepov sivej keramiky. Samotná sivá 
keramika s vkolkovanou výzdobou je dostatoč
ným chronologickým kritériom pre datovanie 
pece do 2.-3. stor.

Z doby rímskej jestvuje na východnom Sloven
sku viacero lokalít s hrnčiarskymi pecami i na 
vypaľovanie sivej keramiky. Hoci sa dajú zadeliť 
do niekoľkých typov, v detailoch sú rozdielne. 
Hrnčiarska pec z Čičaroviec patrí k Henningovmu 
ty pu A (Henning 1977, 194, Abb. 5), ktorý je známy 
od neskorého laténu. K jeho väčšiemu rozšíreniu 
došlo až v 2./3. stor. a pretrváva až do 4. stor. 
Z východného Slovenska patrí k typu A aj pec 1 
z Košíc-Šebastoviec, ktorá je datovaná do 1.-2. stor. 
(Lamiová-Schmiedlová 1962). Rošt mala spevnený 
stredovým nosným stĺpikom. Vykurovaná bola 
z predpecnej jamy, ktorú mala spoločnú s pecou 2. 
Pec 2 mala rošt bez opory, patrila k typu C (Henning 
1977, 169, Abb. 7). Zvláštnosťou obidvoch pecí 
bolo, že v konštrukcii roštu boli využité korýtka 
(Lamiová-Schmiedlová 1963, 65).

Najväčší počet hrnčiarských pecí odkryl J. Pástor 
(1 9 6 1 ) v Blažiciach. Spolu ich bolo 23 jednodielnych 
a 4 dvojdielne. Všetky dvojdielne pece mali rošt po
dopretý deliacou stienkou hrubou 20 cm. Pôvodné 
datovanie hrnčiarskej dielne a pecí v Blažiciach do 
4.-6. stor. bolo časom posunuté do obdobia od konca 
2. stor. po 4. stor. (Lamiová-Schmiedlová/ T om á š ov á  
1 9 9 9 , 75). Ďalšia hrnčiarska pec z mladšej doby 
rímskej sa našla v roku 1962 na sídlisku 2 v Prešove 
(Blahuta 1963). Poškodený rošt mala podopretý ôs
mimi, do stredu sa zužujúcimi hlinenými rebrami. 
Z pece a jej okolia pochádzal sivá keramika, ale aj 
hrubšie, v ruke robené tvary.

V Trstenom pri Hornáde bola odkrytá jednodielna 
hrnčiarska pec s priemerom 160 cm. Orientovaná 
bola v smere severovýchod-juhozápad, predpecná 
jama mala tvar nepravidelného kruhu s rozmermi 
130 x 160 cm. V priestore pece sa našla sivá, na 
kruhu točená keramika i jemnejšia keramika robená 
v ruke. P. Jurečko ju zaradil k objektom zo staršej 
doby rímskej (Jurečko 1983, 285-287), ale vzhľadom 
na výplň objektu je mladšia.

V Ostrovanoch sa našli dve hrnčiarske pece. Prvá 
z nich, odkrytá v roku 1986, mala rošt s priemerom 
103 cm a 14 otvormi usporiadanými do dvoch 
kruhov a stredu. Rošt niesla 23 cm široká deliaca 
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Obr. 13. Čičarovce. 1-3 - črepy z misiek točených na kruhu; 4 - okraj situlovitého hrnca; 5, 7 - fragmenty hlinených závaží; 6 - črep 
z misy przeworského rázu; 8 - hrncovitá nádoba (1-3, 8 - objekt 10; 4, 5, 7 - objekt 15; 6 - objekt 20).
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stienka. Pec slúžila na vypaľovanie sivej kolkovanej 
keramiky z 2.-3. st. (Lamiová-Schmiedlová/T om á š ová  
1988, 80, 84). Druhá pec mala rošt s priemerom 
200 cm, ktorý ležal na dvoch paralelných pozdĺž
nych stienkach. Nálezmi črepov s vhladzovanou 
výzdobou je datovaná do obdobia okolo roku 400 
(Lamiová-Schmiedlová/T om á š ová  1999 , 92).

Jediným, azda obytným objektom by mohol byť 
objekt 35. Odkryli sme z neho len časť a aj nálezová 
situácia bola komplikovaná tým, že bol zahĺbený do 
starších objektov. Podľa triedenia T. Kolníka (1962) 
sa na západnom Slovensku používali najprv chaty 
dvojkolovej konštrukcie, neskôr šesťkolovej a na
pokon s kolovými jamami v rohoch. Objekt 14/59, 
s jamami aj v rohoch, pochádza z Pavlovičovho 
námestia v Prešove (Budinský-Krička 1963, 15). Podľa 
M. Lamiovej-Schmiedlovej (1966 , 552) sa v dobe rím
skej na východnom Slovensku súčasne využívali 
viaceré typy obydlí. Spravidla ale zahĺbené obydlia 
z doby rímskej majú šesť alebo viackolovú konštruk
ciu (Lamiová-Schmiedlová/T om á š ová  1999 , 91).

Objekt 35a slúžil pôvodne asi ako kuchynská pec. 
Našiel sa vedľa zahĺbeného objektu 35. Zachovalo 
sa z neho len prepálené dno s rozmermi 136 x 106 
cm, ktoré bolo asi na pôvodnej úrovni terénu. Na 
sídliskách z doby rímskej sa na východnom Slo
vensku našli ohniská, ktorých dná boli vyložené 
riečnymi kameňmi. Do staršej doby rímskej patrí 
ohnisko umiestnené v objekte v Seni, v ktorom 
boli riečne okruhliaky vlepené do zlomkov estri-
chu (Lamiová-Schmiedlová 1963, 62). V Trstenom 
pri Hornáde je do staršej doby rímskej zaradené 
takéto ohnisko, označené ako objekt 8, a medzi 
objektmi z mladšej doby rímskej sa ohniská tohto 
typu nachádzali tak mimo obydlia - objekty 4, 12, 
ako aj v ňom - objekt 14 (Jurečko 1983, 282, 283). 
Na sídlisku z neskororímskeho obdobia na Pavlo
vičovom námestí v Prešove mali všetky ohniská 
kamene na dne (Budinský-Krička 1963). Zachovaná 
časť objektu 35a je skôr dnom kuchynskej pece ako 
samostatného ohniska.

K eramika

Základnými typmi keramiky mladšej doby rím
skej z Čičaroviec sú misy a hrnce, v malej miere sú 
doložené aj zásobnice, pokrievky a krčahy. 

S i vá  k e r am i k a r obe n á  n a k r u hu

Najvýraznejšiu a najpočetnejšiu zložku tvoria 
misy patriace k sivej keramike točenej na kruhu. 
Základným tvarom je misa so zosilneným, slabo 
vykloneným okrajom, s mierne kónickou vrchnou 
časťou a prstencovitým dnom. Jej charakteristic
kým znakom je zdobenie povrchu vkolkovanou 

výzdobou. Tvoria ju väčšinou girlandy z prese
kávanej pásky, doplnené jedným alebo dvojicou 
koncentrických krúžkov (obr. 14: 1, 2, 4, 9; 16: 6), 
jednoduchý (obr. 16: 2) alebo presekávaný pásik 
v tvare písmena S (obr. 14: 3, 6), rozetky a krúžky 
(obr. 12: 3; 14: 10; 16: 4), menej kolky v tvare sno
pov obilia a ojedinele rovnoramenný krížik medzi 
vkolkovanými krúžkami (obr. 14: 8). Časť misiek 
bola bez výzdoby (obr. 14: 7; 15: 1, 2, 4), niektoré 
mali na tele vodorovné ryhy (obr. 14: 5; 15: 5, 8, 10, 
12 ) a objavilo sa aj plastické rebro pod okrajom 
(obr. 15: 9). 

V niekoľkých prípadoch sa vyskytli misky s vy
kloneným okrajom (obr. 15: 3) a kónické misky 
(obr. 15: 7). V nálezoch boli veľmi časté prstenco
vité dná (obr. 10: 3; 15: 11; 16: 5, 8, 9). Ojedinelým 
tvarom sivej keramiky robenej na kruhu sú črepy 
z krčahu, z miesta pripojenia masívneho ucha, 
ktoré je členené dvoma pozdĺžnymi žliabkami 
(obr. 15: 13). 

O niečo častejšie sa vyskytli črepy zo zásobníc, 
ktoré mali na okruží dvojicu rýh.

Na kruhu robená sivá keramika sa objavuje na 
mnohých východoslovenských lokalitách z doby 
rímskej spolu s keramikou robenou v ruke (napr. 
Blažice, Ostrovany, Seňa, Košice-Šebastovce, Trstené 
pri Hornáde, Šamudovce). Patrila k luxusnejším pro
duktom oblastí mimo rímskych provincií. Je považo
vaná za civilizačný jav, predstavujúci azda oživenie 
keltských tradícií v prostredí mladšej doby rímskej. 
Začína sa objavovať koncom 2. stor. Kolkovaná vý
zdoba zaniká v 3. stor., kedy ju nahrádza výzdoba 
vhladzovaná (Lamiová-Schmiedlová 1963, 71).

Charakteristické druhy vkolkovanej výzdoby 
z východného Slovenska vyobrazuje M. Lamiová-
S c h m i e d lov á  ( 1 9 6 9 ) na obr. 42 (Blažice, Košice-Še
bastovce, Peder, Seňa) a na obr. 43 pod číslami 29, 
34-36, 38-40 sú motívy, ktoré sa najviac vyskytujú 
na území južne od Michaloviec (Dúbravka, Mi
chalovce, Čeľovce). Z novších výskumov k nim 
pribudli nálezy zo Šamudoviec (Gačková 1991). 
V Čičarovciach boli najčastejším motívom oblú
čiky vytvárajúce girlandy, ktoré sa v kombinácii 
s koncentrickými krúžkami objavili napríklad 
v Seni (Lamiová-Schmiedlová 1969, Abb. 42: 10) 
alebo v Dúbravke (Lamiová-Schmiedlová 1969, 
Abb. 43: 35). Snopy obilia sú známe z Ostrovian 
(Lamiová-Schmiedlová/Tomášová 1988, 88, obr. 8: 1). 
Zatiaľ ojedinelým ostáva motív rovnoramenného 
kríža (obr. 14: 8).

K e r am i k a r obe n á  v  r u k e

V objekte 29 boli črepy pokrievky, okrem nich naj
viac črepov patrilo hrncovitým nádobám s drsným 
povrchom, ktoré boli tvarované z materiálu s väčšími 
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Obr. 14. Čičarovce. Na kruhu točená sivá keramika z objektu 29-30 (1-4, 6, 8-10 - s vkolkovanou výzdobou).
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Obr. 15. Čičarovce. Na kruhu točená sivá keramika z objektu 29-30 (1-10, 12 - črepy z okrajov a tiel mís; 11 - prstencovité dno; 
13 - fragment krčaha s pásikovým uchom členeným dvomi zvislými žliabkami).
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Obr. 16. Čičarovce. 1 - črep z tela misy; 2, 4, 6 - sivá keramika s vkolkovanou výzdobou; 5, 8, 9 - prstencovité dná; 7 - fragment 
železného predmetu (1 - objekt 32; 2, 4, 6 - objekt 30; 3 - objekt 24; 5, 8, 9 - objekt 5; 7 - objekt 35a).
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prímesami. Podľa dochovaných fragmentov mali 
hrnce buď súdkovitý tvar a odsadené dno, alebo mali 
esovito profilované ústie. Niektoré boli nad najväčšou 
vydutinou zdobené dvoma vodorovnými žliabkami. 
Doložený je aj výskyt zásobníc s rytou vlnovkou. 

K ovové predmety

V objekte 5 sa našiel zlomok bronzového predme
tu a v objekte 35a bol fragment železného predmetu, 
možno z kosy (obr. 16: 7). Nájdené zlomky nie je 
možné bližšie hodnotiť.

ZÁVER

V Čičarovciach, na pieskovej dune Veľká Moľva, 
nám čas vymedzený na výskum umožnil odkryť len 
veľmi malú plochu z bohatej polykultúrnej lokali
ty. Najpozoruhodnejšie pamiatky patrili do doby 
rímskej. Väčšina objektov z doby rímskej pochádza 
zo staršieho keltsko-dáckeho horizontu z 1.-2. stor. 
n. l. Spolu s jemnou keramikou točenou na kruhu, 
vychádzajúcou z keltských tradícií, sa našla aj hru
bá, v ruke robená keramika prisudzovaná dáckej 
zložke. Tieto dva druhy keramiky sprevádzali aj 
pamiatky przeworskej kultúry, ktorej centrum ležalo 
severne od Karpát  (Godłowski 1981). 

Podľa poznatkov z výskumov sídliskových lokalít 
z doby rímskej sa usudzuje, že mali dlhé trvanie 
zaberajúce niekoľko fáz (Lamiová-Schmiedlová 1969, 
487). To platí aj pre Čičarovce, kde osídlenie pokra
čovalo aj v závere 2. stor. a v 3. stor. 

Najvýraznejším objektom sa stala hrnčiarska pec, 
ktorá je dôkazom toho, že v blízkosti jestvovala 
hrnčiarska dielňa produkujúca na kruhu točenú sivú 
keramiku zdobenú kolkami. V tvaroch kolkov je istá 
jednoduchosť. V podstate sa opakuje motív girlandy, 
doplnený koncentrickými krúžkami objavujúcimi sa 
jednotlivo alebo dva pod sebou. V menšom množstve 
sa vyskytla jednoduchá a presekávaná páska tvaro
vaná do podoby písmena S, koncentrické krúžky, 
rozetky a snopy obilia. Všetky tieto motívy sú známe 
tak z nálezov na Východoslovenskej nížine, napo-
sledy zo Šamudoviec (Gačková 1991, tab. I; III), ako aj 
z Košickej kotliny a Šariša (Lamiová-Schmiedlová 1969, 
Abb. 42; 43). Ojedinelým motívom je rovnoramenný 
krížik medzi vkolkovanými krúžkami.

Predchádzajúce nálezy hrnčiarskych pecí, v kto
rých sa vypaľovala na kruhu točená sivá keramika 

s vkolkovanou výzdobou, sa koncentrovali v oblasti 
Košíc (Blažice, Trstené pri Hornáde) a v oblasti Pre
šova (Prešov, Ostrovany). Pec z Čičaroviec je prvou 
známou z Východoslovenskej nížiny. 

Ako v iných prípadoch, aj v Čičarovciach bola 
hrnčiarska pec súčasťou osady s hrnčiarskou diel
ňou. Aj zo staršej fázy doby rímskej sa na lokalite 
našla na kruhu točená keramika. Nemožno teda 
vylúčiť, že hrnčiarska produkcia na kruhu vy
robeného tovaru predstavuje v 2.-3. stor. n. l. len 
pokračovanie tradícií vychádzajúcich z neskoré
ho laténu a podporených kultúrnymi kontaktmi 
s provinciou Dácia. 

Mnohé hrnčiarske strediská s produkciou sivej 
keramiky poznáme tiež z okolitých krajín. Podľa 
M. Lamiovej-Schmiedlovej (1969 , 491) pre územie ju
hovýchodného Slovenska boli v dobe rímskej rozho
dujúcejšie vplyvy z provincie Dácia než z Panónie. 
Za bližšie východoslovenským nálezom sa považuje 
(Lamiová-Schmiedlová/Tomášová 1988, 87) sivá kera
mika s vkolkovanou výzdobou z rumunskej lokality 
Porolissum (Gudea 1980) než nálezy z maďarskej 
lokality Beregsurány (C s allá n y 1966 ). 

V severnom smere sa na okolí Krakova našli 
početné hrnčiarske dielne napríklad v Novej Hute, 
Igołómii a Zofipole (Buratyński 1976, Dobrzańska 
1990), produkovali však častejšie tzv. „chropowa
tu“ keramiku než sivú s vkolkovanou výzdobou. 
Kontakty medzi Východoslovenskou nížinou 
a územiami nad Karpatmi existovali už v 1. stor., 
čoho dokladom sú pamiatky przeworskej kultúry 
na pohrebiskách zo staršej doby rímskej v Zemplí
ne (Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlová 1990, 314) 
a Kvakovciach (Lamiová-Schmiedlová/Mačala 1991, 
137), početné sídliská: Košice-Šebastovce (Lamiová-
Schmiedlová 1962, 813), Trstené pri Hornáde (Jurečko 
1983, 307), Nižná Myšľa-Alamenev ( B é r e š /Lami -
ov á - S c h m i e d lov á / O le x a 1 9 9 1 , 169) a v mladšej dobe 
rímskej výskyt „chropowatej“ keramiky (napr. 
Šamudovce, Gačková 1991, 158).

Archeologický výskum v Čičarovciach sa musel 
obmedziť len na malú a okrajovú plochu polykul
túrnej lokality. Získané pamiatky však ukazujú, že 
vôbec nepatria k bežným, ale niektoré z nich, pre-
dovšetkým hrnčiarska pec, sú unikátnymi nálezmi 
v rámci východného Slovenska. Vďaka polohe 
uprostred Východoslovenskej nížiny mohla hrn
čiarska dielňa v Čičarovciach svojou produkciou 
zásobovať celý región, ktorý bol počas doby rímskej 
husto osídlený.
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ZWEI  BESIEDLUNGSPHASEN  AUS  DER  RÖMISCHEN  KAISERZEIT
IN  ČIČAROVCE

Ľ u b o m í r a  K a m i n s k á

Z usammenf assung

Beim Bau der Gasleitung im J. 1998 wurde ein Teil 
einer polykulturellen Siedlung in der Lage Veľká Moľva 
freigelegt (Abb. 1). Ein Teil der Objekte gehörte in die 
römische Kaiserzeit (Abb. 2). Zum keltisch-dakischen 
Horizont gehören die Objekte 1, 6, 8, 10, 14, 15, 16, 20, 24 
und 31, in die jüngere römische Kaiserzeit die Objekte 
5, 29-30, 32 und 35-35a.

Keltisch-dakischer Horizont. Die einzelnen Sied
lungsgruben aus der älteren römischen Kaiserzeit 
wiesen eine unterschiedliche Form und Verfüllung 
auf. Am einfachsten sind die seichten kreisförmigen 
Gruben 16 und 20 mit einer geringen Menge von 
Fundmaterial, das hauptsächlich aus Scherben besteht. 
Eine Ausnahme bildet das Objekt 14, wo auch Teile 
einer zerschlagenen Reibunterlage und ein Spinnwir
tel gefunden wurden. Die Objekte 1 und 31 erhielten 
sich nur in Streifen und nur ein Teil von ihnen befand 
sich auf der freigelegten Fläche. Eine kompliziertere 
Form hatten die Objekte 6 und 15, die in ältere Gruben 
reichten. Das Objekt 6 gewann somit im Querschnitt 
ein birnenartiges Profil, welches in der römischen Zeit 
in der Regel Vorratsgruben haben. Das Objekt 15 hatte 
eine unregelmäßig eingetiefte Form und konzentriert 
waren in ihm Lehmverputz, zerschlagene Webgewichte 
und Sandsteinwetzsteine. Mit der Form weichen diese 
Objekte nicht vom Rahmen der in römischer Kaiserzeit 
gebräuchlichen Objekte ab, aber mit der Verfüllung 
repräsentieren die Gruben 14 und 15 etwa destruierte 
Produktions- bzw. handwerkliche Objekte. Die Objekte 
8 und 10 (Abb. 4) repräsentieren eine Destruktion von 
Öfen, am ehesten von Küchenherden, die selbständig 
außerhalb der Objekte standen.

Die Keramik ist verschiedenartig. Sie besteht aus 
einem scheibengedrehten und einem handgefertigten 
Keramikverband. Die keltische Keramik, die von den 
latènezeitlichen Traditionen ausgeht, ist scheibenge
dreht und gefunden wurde sie in den Objekten 6 und 
10. Es tauchen Schüsseln auf, und unter ihnen auch 
ausgeprägte profilierte Formen (Abb. 11: 4, 8). Auf der 
Oberfläche mancher Scherben erhielten sich Reste eines 
braunen Lehms, Bemalungsspuren in horizontalen 
Bändern (Abb. 11: 7), oder Reste von Rotbemalung. 
Zu dieser Keramikart gehört auch der Rand eines 
situlaförmigen Gefäßes (Abb. 13: 4) und Scherben von 
unverzierten Vorratsgefäßen.

Zu dakischer Keramik gehören Scherben von gröber 
geformten, handgefertigten topfförmigen Gefäßen von 
tonnenförmiger Gestalt. Sie sind entweder unverziert 

oder weisen sie eine gezwickte plastische Leiste auf, 
ferner eine unregelmäßige Reihe von Grübchen mit 
einem horizontalen Buckel (Abb. 11: 1-3) und mit durch
gepresstem Band (obr. 12: 5).

Die Keramik von Przeworsk-Gepräge ist durch Schüs
seln mit mäßig profiliertem Hals vertreten (Abb. 13: 6; 
16: 3) und ebenfalls durch Töpfe mit abgesetztem Boden 
(Abb. 11: 5).

Jüngere römische Kaiserzeit. Den wichtigsten Fund 
repräsentiert ein Töpferofen zum Brennen von grauer 
scheibengedrehter Keramik - die Objekte 29-30 (Abb. 
8; 9). Er bestand aus einem Rost mit dem Rest einer 
Kuppel, aus einem Heizkanal und einer Vorofengru
be. Er hatte die Orientierung Südwesten-Nordosten, 
mit einer Vorofengrube an der Nordostseite. Die 
Wand der Kuppel hatte die Mächtigkeit von 10 cm. 
Der Ofen hatte eine unregelmäßige, mäßig ellipsen
förmige Gestalt von den Ausmaßen 120 x 135 cm. 
Der Rost hatte Löcher (7 und 11), die kreisförmig 
angeordnet waren und gestützt waren sie von einem 
zylindrischen Lehmsäulchen mit einem Loch in der 
Mitte. Der Ofen wurde durch einen 140 cm langen 
Kanal geheizt, der in den unteren Teil des Ofens 
durch vier Luftlöcher führte. Die Öffnung des Kanals 
begann in der Vorofengrube, wo sie etwa 40 x 40 cm 
maß und durch drei Holzbalken versteift war. Die 
Vorofengrube hatte eine hufeisenförmige Gestalt 
von 130 x 95 cm Ausmaß. Auf dem Rost, über dem 
Heizkanal wie auch in der Vorofengrube befand sich 
eine große Menge von grauen Keramikscherben. Al
lein schon die graue Keramik mit Stempelverzierung 
bildet ein ausreichendes chronologisches Kriterium 
für die Datierung des Ofens in das 2.-3. Jh. Ein 
einziges, etwa ein Wohnobjekt, konnte das Objekt 
35 gewesen sein. Freigelegt haben wir von ihm nur 
einen Teil und auch die Fundsituation war dadurch 
kompliziert, dass es in ältere Objekte eingetieft war. 
Zu ihm gehört auch das Objekt 35a, das den Rest 
eines Küchenofens bildet.

Als Verzierungselement erscheinen auf der Keramik 
am zahlreichsten Girlanden aus einer gekerbten Leiste, 
ergänzt mit einem oder mit einem Paar konzentrischer 
Kreise (Abb. 14: 1, 2, 4, 9; 16: 6), ein Streifen, geformt 
als Buchstabe S (Abb. 14: 3, 6; 16: 2), die Rosetten und 
Kreise (Abb. 12: 3; 14: 10; 16: 4), die Getreidegarden, 
gleichschenkeliges Kreuz (Abb. 14: 8). Ein Teil der 
Schüsseln war ohne Verzierung (Abb. 14: 7; 15: 1, 2, 4), 
manche hatten auf dem Körper horizontale Rillen (Abb. 
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14: 5; 15: 5, 8, 10, 12) und es erschien auch eine plastische 
Rippe unter dem Rand (Abb. 15: 9).

In manchen Fällen erschienen Schüsseln mit aus
ladendem Rand (Abb. 15: 3) und konische Schüsseln 
(Abb. 15: 7). In den Funden erschienen sehr häufig 
ringförmige Böden (Abb. 10: 3; 15: 11; 16: 5, 8, 9). 
Eine vereinzelte Form der grauen scheibengedrehten 
Keramik bilden Scherben eines Kruges von der Verbin
dungsstelle eines massiven Henkels, der durch zwei 
Längsrillen gegliedert ist (Abb. 15: 13). 

Etwas häufiger erschienen Scherben von Vorratsge
fäßen, die am Umfang ein Rillenpaar aufwiesen. Wie in 
anderen Fällen bildete auch in Čičarovce der Töpferofen 
einen Bestandteil der Siedlung mit einer Töpferwerkstatt. 
Auch aus der älteren römischen Kaiserzeit fand man auf 
der Lokalität scheibengedrehte Keramik. Es kann also 
nicht ausgeschlossen werden, dass die scheibengedrehte 
Töpferproduktion im 2.-3. Jh. u. Z. nur eine Fortsetzung 
von den Traditionen darstellt, die aus dem Spätlatène 
ausgingen und unterstützt wurden durch Kulturkontakte 
mit der Provinz Dazien. Dank der Lage inmitten der ostslo
wakischen Niederung konnte der Töpferofen in Čičarovce 
mit seiner Produktion die ganze Region versorgen, die 
während der römischen Kaiserzeit dicht besiedelt war.

Abb. 1. Čičarovce. Lage Veľká Moľva.
Abb. 2. Čičarovce. 1 - zum keltisch-dakischen Horizont 

gehörende Objekte; 2 - Objekte aus der jüngeren rö
mischen Kaiserzeit.

Abb. 3. Čičarovce. Grundrisse und Schnitte der Objekte 
1, 31, 14, 6.

Abb. 4. Čičarovce. Öfen. a - Grundriss des Objektes 10; 
b - Grundriss und Schnitt des Objektes 8. Legende: 
1 - gebrannte Sohle; 2 - Reste der Kuppel; 3 - Vorofen
grube; 4- Lehmverputzstücke.

Abb. 5. Čičarovce. Grundrisse und Schnitte der Objekte 
20, 16, 15. Legende: 1 - zusammenhängende Lehmver
putzschicht; 2 - Lehmverputzstücke.

Abb. 6. Čičarovce. Grundrisse und Schnitte der Objekte 
24, 5.

Abb. 7. Čičarovce. Objekt 29-30 - Töpferofen mit einem 
Rost, Heizkanal und einer Vorofengrube. Legende: 
1 - gebrannte Sohle; 2 - Reste der Kuppel und Heiz
kanal; 3 - Ofenrost; 4 - Vorofengrube.

Abb. 8. Čičarovce. Superposition der Objekte 34 (Nyír
ség-Zatín-Kultur), 35 a 35a (jüngere römische Kaiser
zeit), 36 (Phase Prototiszapolgár). Legende zum Objekt 
36: 1 - Haufen von Lehmverputz; 2 - Aschenschicht; 
3 - Fischschuppen.

Abb. 9. Čičarovce. Töpferofen zum Brennen von grauer 
Keramik aus dem 2.-3. Jh.

Abb. 10. Čičarovce. 1, 2, 3, 6, 8 - Keramik aus römischer 
Kaiserzeit; 4 - Keramik der Gáva-Kultur; 5 - Scherbe 
von mittelalterlichem Topf; 7 - Sandsteinwetzstein; 
9 - Reibunterlage aus Sandstein (1, 3, 4 - Objekt 1; 2, 
9 - Objekt 14; 5-8 - Objekt 6).

Abb. 11. Čičarovce. 1-3, 6 - dakische Keramik; 4, 7, 
8 - scheibengedrehte keltische Keramik; 5 - abge
setzter Boden eines Topfes von Przeworsk-Gepräge 
(1-8 - Objekt 6).

Abb. 12. Čičarovce. 1, 2 - Töpfe mit S-Profilierung; 
3 - Schüssel mit Stempelverzierung; 4 - Scherbe aus 
einem Vorratsgefäß mit einer Ritzlinie; 5 - dakische 
Keramik; 6 - scheibengedrehtes vasenförmiges Gefäß 
mit Ritzlinien (1, 2, 4 - Objekt 35; 3 - Objekt 29-30; 
5 - Objekt 1; 6 - Objekt 5).

Abb. 13. Čičarovce. 1-3 - Scherben von scheibenge
drehten Schüsseln; 4 - Rand eines situlaförmigen 
Topfes; 5, 7 - Fragmente von Tongewichten; 6 - Scher
be einer Schüssel von Przeworsk-Gepräge; 8 - topf
förmiges Gefäß (1-3, 8 - Objekt 10; 4, 5, 7 - Objekt 15; 
6 - Objekt 20).

Abb. 14. Čičarovce. Scheibengedrehte graue Keramik 
aus dem Objekt 29-30 (1-4, 6, 8-10 - mit Stempelver
zierung).

Abb. 15. Čičarovce. Scheibengedrehte graue Kera
mik aus dem Objekt 29-30 (1-10, 12 - Scherben von 
Rändern und Körpern von Schüsseln; 11 - Boden 
mit Standring; 13 - Scherbe vom Gefäß mit einem 
Bandhenkel, der durch zwei vertikale Rillen ge
gliedert ist).

Abb. 16. Čičarovce. 1 - Scherbe vom Körper einer Schüs
sel; 2, 4, 6 - graue Keramik mit Stempelverzierung; 
5, 8, 9 - Böden mit Standring; 7 - Fragment eines 
Eisengegenstandes (1 - Objekt 32; 2, 4, 6 - Objekt 30; 
3 - Objekt 24; 5, 8, 9 - Objekt 5; 7 - Objekt 35a).

Übersetzt von Lívia Stümpelová
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O SÍ D L E NI E   T E MNE J  JA SK Y NE   P O D   SP I Š SK Ý M  H R A D O M*

M A R I Á N  S O J Á K

Východné Slovensko, severná časť (Spiš), Hornádska kot -
lina, prieskum, speleoarcheológia, nálezy z jaskyne, prechodné 
sídlisko?, eneolit - badenská kultúra, doba rímska - púchov-
ská kultúra, ľudská kostra s mincami a koženými mešcami, 
stredovek, novovek, črepy, železný predmet, zvieracie kosti.

Eastern Slovakia, northern part (Spiš region), Hornádska 
kotlina basin, research, speleo-archaeology, finds from cave, 
temporary se lement site(?), Aeneolithic - Baden culture, Ro-
man period - Púchov culture, human skeleton with coins and 
leather pouches, Middle Ages, Modern Era, po ery fragments, 
iron artefact, animal bones.

Vo východnej časti geomorfologického celku 
Hornádska kotlina (podcelok Medvedie chrbty) 
pri Spišskom Podhradí sa nachádzajú najvý-
znamnejšie travertínové komplexy na Slovensku, 
vytvárajúce výrazné morfologické kopce. Ich 
vznik sa spája s minerálnymi prameňmi, ktoré 
vystupujú po tektonických líniách. Medzi najzná
mejšie lokality travertínov tohto komplexu patria: 
Dreveník, Spišská Kapitula (Pažica a Za bašty), 
Sivá Brada, kúpele Baldovce, ďalej travertíny me
dzi Spišskou Kapitulou a Baldovcami a tiež kopec, 
na ktorom sa vypína Spišský hrad (Badík 1967, 
142 nn.; Cebecauer/Liška 1972, 47-61). Komplexný 
opis foriem krasu, ktoré sa v tomto mikroregióne 
vyskytujú, dosiaľ nebol uskutočnený. V literatúre 
sú len dielčie správy o archeologických alebo 
paleontologických výskumoch v puklinových 
roklinách a niektorých jaskyniach, prípadne zo
všeobecňujúce informácie o vybraných jaskyniach 
(Bella/Holúbek 1999, 22-24; Soják 2003a - tu ďalšia 
literatúra). Podrobnejší, aj keď neúplný geomor
fologický a speleologický prieskum realizoval 
V. Pleva so spolupracovníkmi v päťdesiatych ro
koch 20. stor. a J. Vítek v rokoch 1969-1970. Týka 
sa však Dreveníka (Vítek 1972). 

Severne od Dreveníka sa rozkladá travertínová 
kopa, na ktorej stoja zrúcaniny Spišského hradu. 
Počiatok jeho výstavby sa kladie do 12. stor. (Sliv -
ka/Vallašek 1991, 234-243). Hlavný komplex hradu 
je vybudovaný na bralách skalného mesta vymo
delovaného v priebehu tisícročí vodou, vetrom 
a gravitáciou. Tá rozlámala kedysi celistvý travertí

nový masív na jednotlivé kryhy, ktoré sa postupne 
zabárali a posúvali po podloží budovanom mäkšími 
paleogénnymi pieskovcami a ílovcami centrálno
karpatského flyšu. Pohybmi medzi kryhami vznikli 
široké rozsadliny podobné kaňonom. Účinkom 
atmosferickej vody v puklinách travertínového 
masívu vznikali jaskyne. Podobným spôsobom 
vznikli aj Podhradská a Temná jaskyňa (obr. 1), na
chádzajúce sa v travertínovom brale pod stredove
kým Spišským hradom v katastri obce Žehra. Hoci 
boli obidve známe vlastivednému pracovníkovi 
A. Münnichovi už na konci 19. stor. (Münnich 1895), 
podrobnejšie ich v roku 1970 zamerali a neskôr opí
sali I. Cebecauer a M. Liška (1971, 177-179; 1972, 51
55). Z nedávnych prieskumných prác speleológov, 
združených v Slovenskej speleologickej spoločnosti 
(SSS) - Speleoklube Cassovia, pochádzajú z Temnej 
jaskyne pozoruhodné archeologické nálezy, ktoré 
sú predmetom tohto príspevku. Doteraz boli vý
sledky prieskumu publikované len informatívne 
(Soják 2004, 7; Soják, v tlači a-c).

OPIS TEMNEJ JASKYNE

Menej významná Podhradská jaskyňa leží na 
južnej strane skalného brala, blízko vstupnej brány 
hradného prednádvoria. A. Münnich sa o jaskyni 
zmieňuje v súvislosti s legendou o pobyte pustov
níka a tiež pri opise pôvodne väčších jaskynných 
priestorov (Münnich 1895). Jaskyňa je dnes 20 m 
dlhá a miestami cca 1,7 m vysoká.

*  Práca vznikla v rámci projektu 2/3175/23 Vedeckej grantovej agentúry VEGA.
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Vchod do jaskyne s názvom Temná je na severozá
padnej strane travertínovej kopy, tesne pod vonkajší
mi hradbami (obr. 1). Podobne ako v predchádzajú
com prípade, aj túto jaskyňu korózno-kryogénneho 
genetického typu speleologicky preskúmali I. Cebe-
cauer a M. Liška (1971, 177-179; 1972, 51-55), ktorí z nej 
neudávajú žiadne archeologické nálezy. Puklinovú 
jaskyňu, ktorá vznikla na poruche SZ-JV, zamerali 
v dĺžke 60 m, v hĺbke 15 m a výške 30-35 m (obr. 2). 
Podľa uvedených autorov tvorí jaskynnú výplň 
najmä zvetraný materiál, ktorý sa nachádza na dne 
jaskyne a v zúžených častiach pukliny. Na niektorých 
miestach sú zaklinené balvany, na povrchu ktorých 
sú vytvorené hlinité kužele (obr. 3). Jaskynná výplň 
má vo veľkej prevahe autochtónny pôvod.

V rokoch 2002-2004 uskutočnili jaskyniari zo SSS 
- Speleoklubu Cassovia (P. Šuster, P. Cesnak, neskôr 
v spolupráci s M. Terrayom) prieskum Temnej jas
kyne. Postupne zmapovali v juhozápadnom smere 
ďalších, asi 60 m ťažko prístupných jaskynných 
chodieb, dosiaľ neznámych (obr. 3-6). Na konci 
úzkej pukliny spozorovali ľudské kosti a pri nich 
zvyšok koženého predmetu v tvare nepravidel
ného valca, v ktorom bolo uložených 15 mincí. Po 
zozbieraní kostí postupne našli v kamennej sutine 
okrem fragmentov drobných ľudských kostí ďalšie 
4 mince a druhý kožený predmet - prázdny mešec. 
Po ohlásení nálezu Archeologickému ústavu SAV 
v Nitre - pracovisku v Spišskej Novej Vsi sa spolu 
s autorom príspevku uskutočnil náročný prieskum 
jaskyne a najmä miesta nálezu (obr. 6), kde sa popri 

malých zlomkoch ľudských kostí podarilo zachrániť 
neúplnú, v poradí dvadsiatu mincu (obr. 8: 4). Pri 
systematickom prieskume miesta tohto nálezového 
celku sa našiel uhlík z borovice (za určenie ďaku
jem E. Hajnalovej), štyri atypické črepy púchovskej 
kultúry a v ďalších priestoroch jaskynných chodieb 
keramické fragmenty a zvieracie kosti z eneolitu, zo 
stredoveku a novoveku.

OPIS NÁLEZOVÉHO SÚBORU
A OSTATNÝCH NÁLEZOV

Mince

Komplex 20 mincí (obr. 10: 3) pozostáva z nasledujúcich 
razieb:

1. Vespasianus (69-79), Rím, denár 72-73, Ar, 2,790 g, 
16 mm. RIC II, s. 19, č. 40 (obr. 7: 1):
A: hlava vpravo, (IMP CAES) VESP AVG (P M COS IIII);
R: Vesta stojí vľavo, drží simpulum a sceptrum,

VESTA.
2. Hadrianus (117-138), Rím, denár 119-122, Ar, 2,854 g, 

17-18,5 mm. RIC II, s. 350, č. 84 (obr. 7: 2).
A: poprsie vpravo, IMP CAESAR TRAIAN HAD-

RIANVS AVG;
R: Felicitas stojí vľavo, v pravej ruke drží caduceus, 

v ľavej ruke roh hojnosti, pravou rukou sa opiera 
o stĺp, P (M T R P) COS III.

3. Hadrianus (117-138), Rím, denár 134-138, Ar, 2,875 g, 
17-17,5 mm. RIC II, s. 370, č. 262 (obr. 7: 3):
A: hlava vpravo, HADRIANVS AVG COS III PP;
R: Providentia stojí vľavo, opiera sa o stĺp, pri nohách 

má glóbus, PROVIDENTIA AVG.
4. Faustina I. († 141), Rím, denár 141-161, razba za Antonina 

Pia, Ar, 2,378 g, 17,5 mm. RIC III, s. 70, č. 348 (obr. 7: 4):
A: busta vpravo, DIVA FAVSTINA;
R: Fortuna stojí vľavo, v pravej ruke drží glóbus, v ľavej 

kormidlo, AETERNITAS.
5. Faustina I. († 141), Rím, denár 141-161, razba za Anto

nina Pia, Ar, 2,749 g, 17,5-18 mm. RIC III, s. 69, č. 343 
(obr. 7: 5):
A: busta vpravo, DIVA FAVSTINA;
R: v šesťstĺpovom chráme sedí Faustina I., AED DIV 

FAVSTINAE.
6. Marcus Aurelius (161-180), Rím, denár 161-162, Ar, 

2,837 g, 17-17,5 mm. RIC III, s. 217, č. 51 (obr. 7: 6):
A: hlava vpravo, (IMP M) AVREL ANTONINVS AVG;
R: Providentia stojí vľavo, drží glóbus a roh hojnosti, 

PROV DEOR TRP XVI COS III.
7. Marcus Aurelius (161-180), Rím, denár 162-163, Ar, 

3,004 g, 17-18,5 mm. RIC III, s. 218, č. 64 (obr. 8: 1):
A: hlava vpravo, IMP M ANTONINVS AVG;
R: Concordia sedí vľavo, drží obetnú misku, ramenom 

sa opiera o sedadlo, pod sedadlom roh hojnosti, 
CONCORD AVG TRP XVII COS III.

8. Marcus Aurelius (161-180), Rím, denár 169-170, Ar, 
2,639 g, 18-18,5 mm. RIC III, s. 230, č. 212 (obr. 8: 2):
A: hlava vpravo, M ANTONINVS AVG (TRP XXIIII);
R: Diana stojí vľavo, drží luk a šíp, COS III.

Obr. 1. Žehra - jaskyne pod Spišským hradom. 1 - Podhradská; 
2 - Temná (podľa Cebecauer/Liška 1971).
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 9. Marcus Aurelius (161-180), Rím, denár 170-171, Ar, 
3,105 g, 16,5-17,5 mm. RIC III, s. 232, č. 251 (obr. 8: 3):
A: hlava vpravo, IMP M ANTONINVS AVG TRP XXV;
R: cisár stojí vľavo, obetuje na trojnožke, VOTA 

SVSCEP DECENN II COS III.
10. Marcus Aurelius (161-180), Rím, denár zachovaný 

z 2/3-tín, 170-172, Ar, 1,980 g, 13,5-16 mm. RIC III, 
s. 231, č. 241, resp. s. 233, č. 261 (obr. 8: 4):
A: hlava vpravo, ...TRP...;
R: Mars stojí vpravo, drží kopiju, ľavú ruku má na 

štíte, (IMP VI) COS III.
11. Marcus Aurelius (161-180), Rím, denár 171-172, Ar, 

2,819 g, 17-19 mm. RIC III, s. 233, č. 261 (obr. 8: 5):
A: hlava vpravo, M ANTONINVS AVG TRP XXVI;
R: Mars stojí vpravo, v pravej ruke drží kopiju a ľavú 

ruku má položenú na štíte, IMP VI COS III.
12. Marcus Aurelius (161-180), Rím, denár - zošúchaný, 

161-180, Ar, 2,305 g, 16,5-17,5 mm. RIC III? (obr. 8: 6):
A: hlava vpravo, M ANTO...;
R: slabo čitateľná mužská postava stojí vľavo, drží 

žezlo.
13. Lucius Verus (161-169), Rím, denár 166, Ar, 2,837 g, 

17,5 mm. RIC III, s. 259, č. 561 (obr. 9: 1):
A: hlava vpravo, (L VERUS) AVG ARM PARTH MAX;
R: Pax stojí vľavo, drží olivovú ratolesť a roh hojnosti, 

TRP VI IMP IIII COS II, v exergu PAX.
14. Faustina II. († 175), Rím, denár 161-176, razba za Marca 

Aurelia, Ar, 2,516 g, 17-18 mm. RIC III, s. 271, č. 713 
(obr. 9: 2):

A: hlava vpravo, FAVSTINA AVG(VSTA);
R: Salus sedí vľavo, kŕmi hada na oltári, (SALVS?).

15. Faustina II. († 175), Rím, denár 161-176, razba za Marca 
Aurelia, Ar, 2,804 g, 17-17,5 mm. RIC III, s. 270, č. 694 
(obr. 9: 3):
A: hlava vpravo, FAVSTINA AVGVSTA;
R: Juno v závoji stojí vľavo, drží obetnú misku a sceptrum, 

pri nohách má páva, IVNONI REGINAE.
16. Faustina II. († 175), Rím, denár 161-176, razba za Marca 

Aurelia, Ar, 2,578 g, 17-18,5 mm. RIC III, s. 270, č. 694 
(obr. 9: 4):
A: hlava vpravo, FAVSTINA AV(GVSTA);
R: Juno v závoji stojí vľavo, drží obetnú misku a sceptrum, 

pri nohách má páva, IVNONI REGINAE.
17. Faustina II. († 175), Rím, denár 161-176, razba za Marca 

Aurelia, Ar, 2,779 g, 17-18 mm. RIC III, s. 268, č. 669 
(obr. 9: 5):
A: hlava vpravo, FAVSTINA AVGVSTA;
R: Ceres sedí vľavo, drží dva klasy a fakľu, CERES.

18. Commodus (177-192), Rím, denár 184, Ar, 2,538 g, 
17-18 mm. RIC III, s. 375, č. 86 (obr. 9: 6):
A: hlava vpravo, M COMMODVS (ANTON AVG PIVS);
R: cisár stojí vľavo, drží ratolesť a roh hojnosti, pri 

nohách má štít, TR P VIIII IMP VI COS IIII PP.
19. Commodus (177-192), Rím, denár 190-191, Ar, 2,340 g, 

17,5-18 mm. RIC III, s. 390, č. 218 (obr. 10: 1):
A: hlava vpravo, (M COMM ANT  P FE)L AVG BRIT PP;
R: Apollo v rúchu stojí spredu, s hlavou vpravo, drží 

lýru opretú o stĺp, APOL PAL PM TRP XVI COS VI.

Obr. 2. Žehra-Temná jaskyňa. Plán doposiaľ známych priestorov (podľa Cebecauer/Liška 1971 vypracoval F. Miháľ).
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Obr. 3. Žehra-Temná jaskyňa. Hlinité nánosy na povrchu jaskyn-
ného dna s výskytom archeologických nálezov. Foto: M. Terray.

Obr. 4. Žehra-Temná jaskyňa. Prechod do novoobjavených 
priestorov. Foto: M. Terray.

Obr. 5. Žehra-Temná jaskyňa. Zdolávanie úzkej a vysokej 
pukliny zlaňovaním. Foto: M. Terray.

Obr. 6. Žehra-Temná jaskyňa. Zavalená puklina na konci no-
voobjavených jaskynných priestorov - miesto nálezu ľudských 

kostí, mincí a kožených mešcov. Foto: M. Terray.
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20. Septimius Severus (193-211), Rím, denár 193-194, Ar, 
2,943 g, 17-17,5 mm. RIC IV-1, s. 93, č. 18 (obr. 10: 2):
A: hlava vpravo, IMP CAEL SEP SEV PERT AVG;
R: Libertas stojí vľavo, drží tesseru (abacus) a roh 

hojnosti, (LIBERAL) AVG COS.

Kožené predmety

Pri ľudských kostiach boli dva kožené predmety, 
ktoré zakonzervoval A. Orlita (Laboratoř průmyslo
vé mikrobiologie a biochemie, Otrokovice). Nakoľko 
ide o dôležitý nález, z jeho konzervátorskej správy 
vyberám podrobnejšie informácie (Orlita 2004):

•  Kožený predmet 1 - valcovitého tvaru (obr. 11: 1, 3; 12). 
Nálezcovia v ňom našli 15 rímskych mincí. Jeho zadná 
zaoblená strana má výšku 60 mm, pôdorys valca má 
vnútorný priemer 24 mm, predná časť sa zachovala 
len asi z polovice. Plášť valca po rozvinutí má dĺžku 
75 mm. „Předmět má na povrchu poměrně značný 
zelený nárůst a na vnitřní stěně bílé až hnědé nárůsty 
plísňového mycelia. Mikroskopicky bylo zjištěno, že 
zelené nárůsty jsou způsobeny řasami, především 
jednobuněčnými (Chlorococcus) a dle konidií vysporu
lované plísně (houby) se jednalo o Helmintosporium sp. 
Přítomny byly i konidie rodu Cladosporium. Mimo bio
logické nárůsty byl vzorek takřka ’posypán‘ drobnými, 
bělavými částicemi travertinu. Zjištěna byla rovněž pří
tomnost ulomků textilních vláken zbarvených modře, 
světle zeleně a černě... Po vyčištění od špíny, blata i řas 
a plísní byl předmět hodnocen pod lupou. Bylo zjištěno, 
že líc usně je značně rozpraskán, vytváří kry a pláty, 
z nichž již nelze spolehlivě určit druh použité kůže. Je 
však zřejmé, že se jedná o useň třísločiněnou. Určitou 
nadějí na zjištění druhu kůže by byla analyza pomocí 
rastrovací elektronové mikroskopie, kdy podle zbytků 
srsti, které na povrchu zůstaly, by pravděpodobne bylo 
možné zjistit, z jaké kůže byl předmět vyroben...“

•  Kožený predmet 2 - má typický tvar hruškovitého 
mešca (obr. 11: 2, 4). Predná a zadná strana sa však po 
vyzdvihnutí z jaskyne pri následnom rýchlom schnutí 
k sebe tak silno prilepili, že spojenie je ireverzibilné. 
Zaschnutím mešec úplne stvrdol a stal sa krehkým. Roz
mery (pred zoschnutím boli väčšie) - v. 50 mm, š. 37 mm. 
Sťahujúca šnúrka je dlhá asi 70 mm, šírka kolíše od 1 do 
3 mm a hrúbka do 1 mm. Tmavohnedý povrch mešca 
bol posiaty drobnými kúskami travertínu. Na rozdiel od 
koženého predmetu 1 jeho povrch neobsahoval žiadny 
biologický porast (riasy ani plesne). „Jedná se sice také 
o předmět vyrobený z kůže, avšak jinou technologií. 
Jedná se spíše o kůži typu pergamenu nebo o před
mět vyrobený z kůže slabě začiněnou, která má sklon 
k želatinizaci. Je však skutečností, že podmínky dlou
hodobého ’uskladnění‘ byly pro oba předměty stejné. 
Každý se však choval jinak. Rovněž na tomto předmětu 
byly nalezeny fragmenty textilních vláken barvy sytě 
modré a žluté... Vázací tkanička... má černou barvu a je 
vyrobena z materiálu, který není koženého původu. 
Ani tato tkanička nebyla napadena biologickou korozí a 
uchovala si poměrně dobrou pružnost. Bylo by potřebné 
provést na odborném pracovišti materiálovou analýzu 

této tkanice - zatím tento materiál nelze definovat. Je 
zcela hydrofóbní a nelze jednoznačně rozhodnout, zda 
je povrch tkanice ošetřen - např. smolou, či zda tuto 
vlastnost má samotný použitý materiál“.

Ostatné nálezy

A. Pri uzavretom nálezovom celku:
- črepy (4 ks) - drobné, z tiel stredne hrubých nádob úžit

kového charakteru, nezdobené; farba sivohnedá; materiál 
s prímesou sľudy a kamienkov; púchovská kultúra;

- uhlík z borovice (antrakotomický rozbor E. Hajna
lovej).

B. Mimo uzavretého nálezového celku v ostatných čas-
tiach jaskynných chodieb:
- črepy (3 ks) - z tiel nádob, z nich jeden z obidvoch 

strán slamovaný; farba hnedá v odtieňoch; eneolit;
- črepy (11 ks) - okrajové (obr. 14: 1, 7), zlomok z pleca 

(obr. 14: 3), fragmenty tiel so zvislými ryhami (obr. 
14: 6, 11), z nich jeden s pásikovým uškom (obr. 14: 
5), z rozhrania tela a dna nádob (obr. 14: 8, 10, 12), 
zväčša s výzdobou. Výrazné sú najmä dva črepy s tro
juholníkovými vrypmi, aj v kombinácii s hrubými 
nepravidelnými vlnovkami; púchovská kultúra (obr. 
14: 1, 3, 12);

- črepy (5 ks) - z tiel hrubostenných úžitkových nádob, 
nezdobené; farba sivohnedá; púchovská kultúra;

- črepy (29 ks) - zväčša z tiel nádob, jeden z dna, ďalší 
z rozhrania tela a dna nádoby, tri profilované okraje 
(obr. 15: 6-8), časť zdobená slzičkovými vrypmi (obr. 
15: 1, 2) a obežnými ryhami (obr. 15: 3-5); 13.-15. stor.;

- črepy (6 ks) - dva okrajové, štyri z tiel nádob, z nich 
jeden s tmavozelenou glazúrou na vnútornej strane; 
novovek;

- železný predmet (stilus?) - s rovným zosilneným 
tylom a drobnou perforáciou, zahrotený, dĺ. 13,4, š. 
tyla 2,9 cm (obr. 14: 2); datovanie: ?;

- kosti (6 ks) - zvieracie, stavec, zub, rebro a zlomky 
(neurčená vzorka).

C. mimo uzavretého nálezového celku, 70-80 m od 
vchodu:
- črepy (12 ks) - z misovitých nádob zdobených vpich

mi a kanelúrami (obr. 13: 3, 4), ako aj z bombovitých 
nádob so závesnými vertikálnymi „nepravými“ 
uškami a zvislými plastickými lištami prerušovaný
mi trojuholníkovými vrypmi (obr. 13: 5, 7, 9, 11, 12); 
eneolit - badenská kultúra;

- črepy (23 ks) - z nich jeden z pásikového ucha (obr. 
13: 6), dva so slamovanou výzdobou, tri okraje (obr. 
13: 1, 2, 10), ostatné z tiel nádob - časť je zdobená 
vrypmi a kanelúrami (obr. 13: 8); eneolit - badenská 
kultúra;

- črepy (2 ks) - okraj hrncovitej nádoby (džbánu?) 
s pripojeným pásikovým uchom a fragment tela ten-
kostennej nádoby; farba sivá; 15. stor.;

- kachlica (1 ks) - zlomok s reliéfnou výzdobou a tma
vozelenou glazúrou; novovek.

Antropologický nález - Odborný antropologický posu
dok nekompletnej ľudskej kostry uskutočnil J. Jakab 
(pozri nasledujúci príspevok v tomto zborníku).
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Obr. 7. Žehra-Temná jaskyňa. Mince. 1 - Vespasianus; 2, 3 - Hadrianus; 4, 5 - Faustina I.; 6 - Marcus Aurelius. Foto: E. Javorská. 
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Obr. 8. Žehra-Temná jaskyňa. Denáre Marca Aurelia. Foto: E. Javorská. 
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Obr. 9. Žehra-Temná jaskyňa. Mince. 1 - Lucius Verus; 2-5 - Faustina II.; 6 - Commodus. Foto: E. Javorská.
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OSÍDLENIE HRADNÉHO KOPCA,
ZHODNOTENIE NÁLEZOV A INTERPRETÁCIA 

NÁLEZOVÉHO CELKU

Výšina hradného kopca (620-634 m n. m.) bola 
sporadicky osídlená už v období paleolitu. Dokla
dajú to zberové nálezy ojedinelej štiepanej kamennej 
industrie, ktorú možno rámcovo zaradiť do stred
ného a mladého paleolitu (Soják 1999, 4; 2003b, 117, 
obr. 3: 3). Rovnako datované štiepané artefakty sa 
našli tiež na susednom Dreveníku (nepublikované 
zberové nálezy M. Sojáka a O. Sojáka), odkiaľ po
chádza aj fragment listovitého hrotu szeletienskej 
kultúry (Kaminská 1990, 108, 112, obr. 2: 1). O inten
zite paleolitického osídlenia tohto mikroregiónu 
vypovedajú ďalšie nálezy ojedinelej štiepanej ka
mennej industrie zo Spišského Podhradia, z polohy 
Nad Bielidlami (Soják 2003b, 117). V neďalekých 
staropleistocénnych travertínoch na Pažici (Spišské 
Podhradie) sa zistili problematické pozostatky oh
nísk, avšak bez sprievodných pracovných nástrojov 
(Bárta 1974, 153). 

Intenzívnejšie osídlenie hradného kopca sa spája 
so stredným neolitom, s nositeľmi bukovohorskej 
kultúry. Výstavbou stredovekého hradu sa však 
podstatne zničilo jadro pravekých osídlení vrátane 
výšinného neolitického sídliska. Preto sa počas 
rozsiahleho archeologického a historicko-architek
tonického výskumu v rokoch 1969-1978 (pod vede
ním A. Vallašeka a A. Fialu zo Slovenského ústavu 
pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody) našli 
už len neolitické črepy, štiepaná a brúsená kamenná 
industria v sekundárnej polohe s mladšími nálezmi 
(Fiala/Vallašek/Lukáč 1988, 17, 18; Lukáč 1994, 4). 

Prekvapením je prítomnosť staroeneolitickej bod
rogkeresztúrskej skupiny, patriacej do polgárskeho 
kultúrneho okruhu. Tento - až na sledovanú lokalitu 
a osihotený črep z Dreveníka - nie je na Spiši dosiaľ 
doložený (Soják 2001a, 261, 262; 2003b, 126). Zdá sa, 
že aspoň vo východnej, okrajovej časti dolného Spiša 
budeme musieť rátať s prienikom(?) malých skupín 
obyvateľov bodrogkeresztúrskej skupiny, s ktorou 
možno súvisia nepočetné nálezy medených nástro
jov a štiepanej kamennej industrie v podtatranskom 
kraji (Soják 2003b, 125, 126 - tu ďalšia literatúra). 

V chronologickom slede ďalšie osídlenie hradného 
kopca sa viaže s eneolitickou badenskou kultúrou, 
najmä s jej mladšou a neskorou vývojovou fázou. Do 
tohto chronologicko-kultúrneho horizontu patria 
najstaršie nálezy z Temnej jaskyne, získané z povr
chu dna a výklenkov jaskynných stien. Keďže ide 
o nestratifikované nálezy, oprieť sa možno o kritériá 
typologické, o charakteristickú výzdobu, o vypra
covanie (keramický materiál, stupeň vypálenia, 
úprava povrchu) a o analogické nálezy zo Spiša. 
V torzovitom keramickom súbore z Temnej jaskyne 

typologicky vystupujú misy (obr. 13: 3, 4), šálky (obr. 
13: 2), nádoby s hrdlom (obr. 13: 10) a baňaté nádo
by so splošteným telom a závesnými vertikálnymi 
uškami (obr. 13: 7, 9, 12). Výzdoba horizontálnymi 
vpichmi, zvislými kanelúrami a najmä presekáva
nými plastickými lištami ukazuje, že je prítomná 
mladšia a neskorá vývojová fáza badenskej kultúry, 
doložená na susednom Dreveníku (Novotný/Kovalčík 
1977), na hradnom kopci Spišského hradu (Giertlová 
2002, 91-103), na ostatných lokalitách Spiša (Novot-
n á /Štefanovičová 1958, 267-280; Vladár 1973, 73-84; 
Soják 2001b - tu ďalšia literatúra), resp. v susednom 
Liptove (Struhár 2002, 343-362). 

Z Temnej jaskyne dosiaľ absentujú nálezy z doby 
halštatskej, ktoré poznáme z vrcholovej plošiny 
hradného komplexu a sú uložené v expozícii 
SNM - Spišského múzea v Levoči na Spišskom hrade 
(Miroššayová 2003, 360, 362). 

Najintenzívnejšie osídlenie hradného kopca bolo 
zrejme v období púchovskej kultúry (2. stor. pred Kr. 
až 2. stor. po Kr.). Strategicky výhodné postavenie 
s 200 m prevýšením nad okolím umocňovala pri
rodzená ochrana vrcholu kopca, ktorú poskytovali 
na severovýchodnej strane takmer kolmé 20-40 m 
vysoké skalné steny. Nositelia púchovskej kultúry 
využili konfiguráciu terénu na výstavbu rozľahlého 
hradiska s dvoma súvislými líniami fortifikácie. 
V areáli hradného kopca a v blízkom okolí sa po
darilo vyčleniť tri funkčné a pravdepodobne i spo
ločensky rozdielne okruhy (Vallašek 1976):

1. Prirodzená a ťažko prístupná skalná akropola, 
zabezpečená súvislým prstencom obranného valu 
s vnútornou kamennou konštrukciou; predpoklada
né sídlo spoločensky nadradenej vrstvy s doloženou 
kultúrnou vrstvou, ohniskami, zvyškami obdĺž
nikových zrubových stavieb, nálezmi keramiky, 
drobných predmetov.

2. Jadro hradiska medzi prvým a druhým ob
ranným valom - najrozsiahlejšia časť hradiska na 
hradných svahoch, na južnej strane so vstupnou 
bránou, za ktorou sa zistila štetovaná cesta vyhĺbe
ná do bridlicového podložia; doložené intenzívne 
osídlenie (obytné a hospodárske objekty, „sakrálna 
stavba“), kde sa predpokladá sídlo majetnejšej re
meselníckej vrstvy obyvateľstva.

3. Priestory mimo opevnených okruhov - na sva
hoch, azda sídla poľnohospodárov, ktorí hospodár
sky zabezpečovali opevnené hradisko. 

Na hradnom kopci Spišského hradu sa v období 
okolo zlomu letopočtu vytvorilo teda mohutné 
opevnené hradisko púchovskej kultúry, ktoré 
tvorilo politicko-správne centrum nositeľov tejto 
kultúry na Spiši. Doterajšie nálezy získané z areálu 
hradu a novšie, najmä z okolitých svahov v rámci 
podhradia hradiska ukazujú, že osídlenie púchov
skou kultúrou z laténskeho obdobia tu pokračuje 
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Obr. 10. Žehra-Temná jaskyňa. Mince. 1 - Commodus; 2 - Septimius Severus; 3 - súbor 20 denárov. Foto: E. Javorská (1, 2) 
a M. Soják (3).
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aj v staršej dobe rímskej, v 1.-2. stor. po Kr. Na 
základe výsledkov archeologických výskumov 
a prieskumov sa aktívne zapájalo do obchodných 
vzťahov naddunajského barbarika s Rímom (Fiala/
Vallašek/Lukáč 1988; Pieta/Soják, v tlači). Svedectvom 
sú tiež nálezy rímskych mincí zo Spiša (Soják 2000 
- tu ďalšia literatúra; 2002; Soják, v tlači d; Tomášová/
Kolníková 1998). V najbližšom susedstve sa rímske 
mince vyskytli v katastri mesta Spišské Podhradie. 
Z tohto náleziska do 2. stor. po Kr. patrí denár 
Traiana (Šmálik 1967) a depot 60(?) mincí Hadriana 
(Ondrouch 1964, č. 551) z Dreveníka.

Nepochybne medzi najdôležitejšie nálezy z Temnej 
jaskyne patrí nálezový súbor pozostávajúci z mincí, 
dvoch kožených predmetov, neúplnej ľudskej kostry 
a azda tiež zo štyroch nezdobených črepov púchov
skej kultúry. Pri interpretácii tohto súboru možno 
vysloviť hypotézu, že v čase postupného zániku 
púchovského hradiska v lokalite Spišský hrad na 
sklonku 2. stor. po Kr. zastihla vlastníka súboru 
mincí (Wielowiejski 1970, 198 uvažuje o barbarských 
sprostredkovateľoch) nepredvídaná udalosť, ktorá 
ho prinútila hľadať úkryt v priestoroch Temnej jas
kyne. Nemožno tiež vylúčiť, že do jaskyne spadol 
nešťastnou náhodou. Jaskyňa bola v tom čase ešte 
prístupná z vrcholovej plošiny hradiska. Nález uka
zuje, že vlastník mincí sa z jaskynných priestorov 
(pravdepodobne kvôli smrteľným zraneniam) už 
nedostal. Pohyby travertínových krýh na ílovcovom 
podloží spôsobili postupné uzavretie priepasti, 
z veľkej časti aj zasypanie telesných pozostatkov ne
božtíka a nepochybne iných nálezov (okrem ďalších 
mincí napr. súčasti odevu a pod.). Zelená patina na 
zachovanom rebre dokladá prítomnosť neznámeho 
bronzového (medeného) predmetu. Je viac než isté, 
že pôvodný peňažný obnos dotyčného jedinca bol 
väčší. Dokladá to druhý zo zachránených kožených 
predmetov - hruškovitý mešec, ktorý bol prázdny. 
Do úvahy však pripadá i skutočnosť, že ho majiteľ 
peňazí vyprázdnil pri nejakej obchodnej transak

cii. Vzhľadom k uzavretiu pukliny a výrazného 
kamenného závalu, ktorý hrozí úplným zosuvom, 
je získanie ďalšieho nálezového materiálu neprav
depodobné, ba priam nemožné. 

Súbor rímskych mincí zo Žehry-Temnej jaskyne 
(obr. 10: 3) obsahuje razby cisárov Vespasiana až 
Septimia Severa, z rokov 72-73 až 193-194. Ide o ča
sové rozpätie 121 rokov. Značne ošúchaný povrch 
väčšiny mincí svedčí o tom, že boli dlhšie používané 
ako obeživo. Všetky mince predstavujú strieborné 
denáre z mincovne v Ríme. 

Analýzou depotov mincí z doby rímskej zo 
Slovenska a možnosťami ich interpretácie sa 
venovala E. Kolníková (1972, 44-58; 1973, tab. II). 
Podľa nej boli depoty s veľkým časovým rozsahom 
najskôr vlastníctvom sociálne vyššie postaveného 
domáceho jednotlivca, prípadne vlastníctvom 
barbarského priekupníka, alebo spoločným vlast
níctvom celého kmeňa. K takýmto, dlhšiu dobu 
zhromažďovaným majetkom patrí z východného 
Slovenska druhý depot z Prešova, obsahujúci 92 
rímskych republikánskych denárov a 56 rímskych 
cisárskych denárov (Kolníková 1968). Nálezy, ktoré 
obsahujú razby s krátkym časovým rozsahom, by 
podľa autorky mohli predstavovať vlastníctvo 
rímskych kupcov. Mince z Temnej jaskyne prav
depodobne predstavujú majetok buď miestnej 
kmeňovej aristokracie, alebo boli vlastníctvom 
jednotlivca, najskôr kupca. Najmladšia razba z ro
ku 193-194 poskytuje pre datovanie terminus post 
quem. Nakoľko na území barbarika nebolo ničím 
neobvyklým používanie kvalitných strieborných 
mincí počas dlhšieho časového obdobia, neved
no kedy sa súbor aj s jeho majiteľom dostal na 
miesto nálezu. Stalo sa tak na sklonku púchovskej 
kultúry koncom 2. stor. po Kr., alebo v mladšej až 
neskorej dobe rímskej? (Hodno poznamenať, že 
z hradnej výšiny Spišského hradu nebol dosiaľ 
publikovaný nálezový inventár z 3.-5. stor. Úplne 
chýba aj v zberových nálezoch.) Aj keď sa pripá

Panovník Počet (ks) Datovanie Literatúra Obrázok

Vespasianus 1 72 73 RIC 40 obr. 7: 1

Hadrianus 2 119-122, 134-138 RIC 84, 262 obr. 7: 2, 3

Faustina I. 2 141161 RIC 343, 348 obr. 7: 4, 5

Marcus Aurelius 7 161-162, 162-163, 169-170, 170-171, 
170 172, 171 172, 161 180 RIC 51, 64, 212, 251, 241 261? , 261, ? obr. 7: 6; 8

Lucius Verus 1 166 RIC 561 obr. 9: 1

Faustina II. 4 161 176 RIC 669, 694 - 2x, 713 obr. 9: 2-5

Commodus 2 184, 190-191 RIC 86, 218 obr. 9: 6; 10: 1

Septimius Severus 1 193-194 RIC 18 obr. 10: 2

SPOLU 20

Tabela 1. Nálezy denárov zo Žehry-Temnej jaskyne.
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Obr. 11. Žehra-Temná jaskyňa. Kožené mešce. 1, 2 - pred konzerváciou; 3, 4 - po konzervácii, uložené v špeciálnych skrinkách. 
Foto: E. Javorská (1, 2) a M. Soják (3, 4). 

jam skôr k prvej alternatíve, nemožno vylúčiť ani 
druhú. Najnovšie náhodné nálezy Traianových 
mincí zo spišských lokalít (Vlková-Levkovce, 
Stráne pod Tatrami, Hôrka-Primovce) naznačujú, 
že súvisia s horizontom neskorej doby rímskej až 
počiatku sťahovania národov - severokarpatskou 
skupinou (Soják, v tlači d). Výskyt starorímskych 
mincí v mladšom kultúrnom prostredí nie je neob
vyklý ani v iných regiónoch severného Slovenska, 
napríklad v Liptove (za ústnu informáciu vďačím 
K. Pietovi). Okrem mincí sa v neskororímskom 
prostredí na Spiši vyskytuje aj terra sigillata. 
Príkladom je najnovší nález okrajového zlomku 

zo Spišskej Teplice z polohy Záhumnie, odkiaľ je 
známa výhradne keramika severokarpatskej sku
piny (Soják/Soják/Suchý 2004, 178). 

Depoty mincí zo Slovenska, datované do 2. stor. 
po Kr. (najmä Hriňová, Vyškovce, Podhájska-Be
lek, Drženice) ukazujú (Kolníková 1994, tab. 4: a, 
b - tu ďalšia literatúra), že najmladšími razbami 
v nich sú mince Marca Aurelia, kým z predmetnej 
lokality minca Septimia Severa. Snáď v rovnakom 
období (po r. 194) došlo k ukrytiu pokladu v Ka
linove (Ondrouch 1964, č. 309). Hromadné nálezy 
rímskych mincí z ostatných oblastí barbarika uka
zujú, že denáre z 2. stor. po Kr. tvoria najsilnejšiu 
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Obr. 12. Žehra-Temná jaskyňa. Valcovitý kožený predmet, v ktorom spočívalo 15 mincí. Foto: M. Soják. 

skupinu rímskych mincí. Takmer všetky depoty 
cisárskych denárov obsahujú razby od Nera po 
Marca Aurelia (napr. najväčší poklad z Vyškoviec 
nad Ipľom; Ondrouch 1934), prípadne po začiatok 
vlády Septimia Severa. Pri príleve mincí z 2. stor. po 
Kr. z územia Rímskej ríše do barbarika sa dôležitá 
úloha pripisuje markomanským vojnám (Bursche 
1994, 471-485). 

Na rozdiel od všetkých doterajších nálezov zo 
Slovenska, kedy boli mince uložené v pôvodnej 
nádobe, resp. v nedochovanej schránke z organic
kého materiálu, spočíval analyzovaný peňažný 
obnos v dvoch(?) kožených výrobkoch. Kým prvý 
(s obsahom 15 mincí) je neúplný, valcovitého tvaru, 
zhotovený z hrubšej zvieracej kože (obr. 11: 1, 3; 12), 
druhý mal pred zoschnutím typický hruškovitý 
tvar. Na rozdiel od predchádzajúceho ho zhotovili 
z tenkej (dnes veľmi krehkej) kože charakteru per
gamenu a s viditeľnou tenkou šnúrkou/pásikom 
(zo zvieracej šľachy?), ktorým sa mešec uzatváral 
- sťahoval (obr. 11: 2, 4).

ZÁVER

Prieskumom Temnej jaskyne sa doložili osídle
nia známe z vrcholovej plošiny hradného kopca 
Spišského hradu. Zachránený nálezový inventár je 
nestratifikovaný. Jeho poloha v hlinitých kužeľoch 
(na povrchu jaskynného dna, v úzkych puklinách, 
výklenkoch stien) naznačuje, že bol do jaskyne 

splavený z vrcholového plató. Nepochybne za naj
dôležitejší objav z Temnej jaskyne možno považovať 
nález ľudskej kostry s dvoma koženými predmetmi 
(valcovitou trubičkou a hruškovitým mešcom) 
a rímskymi mincami. Aj keď nález nemožno 
interpretovať ako pietny kostrový hrob v areáli 
pohrebiska, nálezy rímskych mincí v uzavretých 
hrobových celkoch nie sú na Slovensku časté. 
Domáce obyvateľstvo nezvyklo dávať mince do 
hrobov, aj keď ich poznalo (Kraskovská 1986). Nech 
už je pôvod zomrelého alebo príčina jeho úmrtia 
akákoľvek, je zrejmé, že patril k zámožnej vrstve 
obyvateľstva. Popri slušnej peňažnej hotovosti 
(keďže jeden mešec bol prázdny, pôvodne mohla 
byť vyššia) o tom nepriamo vypovedá analýza 
unikátnych a dokonale garbiarsky spracovaných 
kožených výrobkov, na ktorých sa zistili fragmenty 
farebných textilných vlákien (modrej, žltej, zelenej 
a čiernej farby). Okrem zamedzenia ďalšej korózie 
a degradácie prispelo odborné ošetrenie a kon
zervácia kožených predmetov k poznatkom o ich 
materiálovej skladbe a o remeselnej kultúre v dobe 
rímskej na území Slovenska. 

Rímske mince zo Spiša popri inom luxusnom 
tovare (najmä terra sigillata a spony) dokladajú, že 
sa používali ako výmenný ekvivalent, aj keď tak 
ďaleko od opevnenej hranice Rímskej ríše je ich 
peňažná funkcia diskutabilná. Za dnešného stavu 
bádania možno len tušiť, čo bolo protihodnotou za 
drahý kov (v tomto prípade striebro). Predpokladá 
sa, že z tejto oblasti sa ako platidlo mohlo používať 
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Obr. 13. Žehra-Temná jaskyňa. Črepy badenskej kultúry. 
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Obr. 14. Žehra-Temná jaskyňa. Črepy púchovskej kultúry a železný predmet (2). 
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Obr. 15. Žehra-Temná jaskyňa. Výber črepov z 13.-15. stor.

s najväčšou pravdepodobnosťou vyprodukované 
železo. Rímske mince sú tiež svedectvom narastania 
úrovne hospodárskeho významu obchodu v tejto 
oblasti, ktorá bola križovatkou obchodných ciest. 
Jedna z nich viedla povodím Popradu na sever za 
opačný hrebeň Karpát, na územie dnešného Poľska. 
Napriek určitej geografickej a politickej izolácii 

zohral región Spiša dôležitú úlohu v ranodejinnom 
vývoji severovýchodnej časti Karpatskej kotliny. 

Aby sa zamedzilo devastácii jaskyne, vchod sa 
zabezpečil kovovým uzáverom. Celý nálezový 
súbor z Temnej jaskyne je súčasťou zbierok SNM 
- Spišského múzea v Levoči a bude inštalovaný 
v stálej expozícii na Spišskom hrade. 
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BESIEDLUNG DER HÖHLE TEMNÁ UNTER DER ZIPSER BURG

M a r i á n  S o j á k

Zusammenfassung

Im Kataster der Gemeinde Žehra (Bez. Spišská Nová Ves) 
befinden sich unter der mittelalterlichen Zipser Burg in einem 
Travertinfelsen zwei Höhlen - Podhradská und Temná (Abb. 1; 
2). Bekannt sind sie bereits seit Ende des 19. Jh. In den Jahren 
2002 und 2003 entdeckten die Höhlenforscher der Slowaki-
schen speläologischen Gesellschaft - Speläoklub Cassovia die 
bis jetzt unbekannten Räume in der Höhle Temná, die sie auch 
kartiert haben. Auf der Sohle und in den Nischen der Wände 
wurden Scherben aus dem Äneolithikum (Badener Kultur; 
Abb. 14), aus der römischen Kaiserzeit (Púchov-Kultur; 
Abb. 15), aus dem Mittelalter (Abb. 16) und aus der Neuzeit 
entdeckt, wie auch ein Eisengegenstand (Stylus?; Abb. 15: 2) 
und Tierknochen. Es scheint, dass die Funde in die Höhle 
größtenteils aus der Höhenebene des Burgbergs aufgesch
wemmt wurden, wo die Besiedlung aus dem Paläolithikum 
(Mittel- und Jungpaläolithikum), Neolithikum (Bükker 
Kultur), aus dem Äneolithikum (Bodrogkeresztúr-Gruppe, 
Badener Kultur und spätäneolithischer Kulturkomplex), aus 
der Hallstattzeit, Latènezeit und aus der römischen Kaiserzeit 
(Púchov-Kultur) belegt ist. Die Träger der Púchov-Kultur bau
ten hier einen umfangreichen Burgwall mit zwei Streifen einer 
zusammenhängenden Befestigung auf. Zu den wichtigsten 
Funden aus der Höhle Temná gehört auch der Fundverband 
vom Ende der älteren römischen Kaiserzeit. Am Ende der 
schwer zugänglichen Gänge wurde das unkomplette Skelett 
eines erwachsenen Mannes (30-40 J.) gefunden und bei ihm 
lagen zwei Lederbeutel mit 20 Stück römischer Münzen (Abb. 
8-11). Es handelt sich um die folgenden römischen Herrscher: 
Vespasianus (1), Hadrianus (2), Faustina I. (2), Marcus Aure
lius (7), Lucius Verus (1), Faustina II. (4), Commodus (2) und 
Septimius Severus (1). Die Münzen stammen aus den Jahren 
72-73 und 193-194. Es kann vermutet werden, dass in der Zeit 
des sukzessiven Untergangs des Púchover Burgwalls in der 
Lokalität der Zipser Burg, am Ende des 2. Jh. n. Chr., dem 
Besitzer des Münzverbandes ein unvorgesehenes Ereignis 
passierte, das ihn in den Räumen der Höhle zum Suchen 
ein Verstecks bewogen hatte. Es kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass er in die Höhle durch unglücklichen Zufall 
gefallen ist. Die Höhle Temná war in dieser Zeit noch aus 
der Höhenlage des Burgwalls zugänglich. Der Fund deutet 
an, dass der Münzbesitzer wegen seiner tödlichen Verlet
zung die Höhlenräume nicht mehr verlassen konnte. Die 
Bewegungen der Travertinplatten auf dem schiefertonartigen 
Untergrund verursachten ein sukzessives Schließen der Kluft. 
Größtenteils sind Körperreste des Toten und ohne Zweifel 
auch alle anderen Funde (bis auf einige weitere Münzen und 
Kleidungsstücke u. ä.) verschüttet worden. Die in das 2. Jh. 
n. Chr. datierten Münzendepots in der Slowakei (Hriňová, 
Vyškovce, Podhájska-Belek, Drženice) weisen darauf hin, 
dass die jüngsten Prägungen unter ihnen die Prägungen von 
Marcus Aurelius sind, doch aus der angegebenen Lokalität ist 
es die Münze von Septimius Severus. Im Unterschied zu den 
bisherigen Funden aus der Slowakei, wo die Münzen in einem 
ursprünglichen Gefäß, bzw. in einem nicht erhaltenen Behälter 
aus organischem Material (Beutel, Geldbeutel) untergebracht 
waren, befand sich der analysierte Geldbeitrag in zwei(?) Le
derbeuteln. Einer von ihnen enthielt 15 Münzen und wies zy

lindrische Form auf (Abb. 12: 1, 3; 13), und der andere war leer 
und hatte die typische birnenartige Form (Abb. 12: 2, 4). Nach 
den Einzelfunden von Münzen aus dem 2. Jh. n. Chr. in der 
Zips und dem vermissten Depot 60(?) der Hadrian-Münzen 
aus dem benachbarten Travertinkomplex Dreveník handelt 
es sich um den ersten handgreiflichen Hortfund römischer 
Münzen in diesem Gebiet. An Bedeutung gewinnt er vor allem 
dank den Begleitfunden anthropologischen Charakters, doch 
besonders dank den erhaltenen Lederbeuteln, die die ersten 
auf dem Gebiet der Slowakei und im oberdonauländischen 
Barbarikum sind. Die römischen Münzen belegen auch den 
Anstieg des Niveaus der wirtschaftlichen Bedeutung des 
Handels in diesem Gebiet, das trotz der bestimmten geo-
graphischen und politischen Isolation eine wichtige Aufgabe 
in der frühgeschichtlichen Entwicklung im Nordostteil des 
Karpatenbeckens spielte.

Abb. 1. Žehra - Höhlen unter der Zipser Burg. 1 - Podhradská; 
2 - Temná (nach Cebecauer/Liška 1971).

Abb. 2. Žehra-Temná Höhle. Plan der bis jetzt bekannten 
Räume (nach Cebecauer/Liška 1971 ausgearbeitet von 
F. Miháľ).

Abb. 3. Žehra-Temná Höhle. Lehmartige Anschwemmungen 
auf der Oberfläche der Höhlensohle mit dem Vorkommen 
archäologischer Funde. Foto: M. Terray.

Abb. 4. Žehra-Temná Höhle. Übergang in die neu entdeckten 
Räume. Foto: M. Terray.

Abb. 5. Žehra-Temná Höhle. Bekämpfung des engen und 
hohen Risses mit Kletterseil. Foto: M. Terray.

Abb. 6. Žehra-Temná Höhle. Der verschüttete Riss am Ende der 
neu entdeckten Höhlenräume - Fundstelle von Menschenkno
chen, Münzen und Lederbeuteln. Foto: M. Terray.

Abb. 7. Žehra-Temná Höhle. Münzen. 1 - Vespasianus; 2, 
3 - Hadrianus; 4, 5 - Faustina I.; 6 - Marcus Aurelius. Foto: 
E. Javorská.

Abb. 8. Žehra-Temná Höhle. Denare von Marcus Aurelius. 
Foto: E. Javorská.

Abb. 9. Žehra-Temná Höhle. Münzen. 1 - Lucius Verus; 
2-5 - Faustina II.; 6 - Commodus. Foto: E. Javorská.

Abb. 10. Žehra-Temná Höhle. Münzen. 1 - Commodus; 
2 - Septimius Severus; 3 - Münzverband von 20 Denaren. 
Foto: E. Javorská (1, 2) und M. Soják (3).

Abb. 11. Žehra-Temná Höhle. Lederbeutels. 1, 2 - vor der 
Konservierung; 3, 4 - nach der Konservierung, in speziel
len Behältern untergebracht. Foto: E. Javorská (1, 2) und 
M. Soják (3, 4). 

Abb. 12. Žehra-Temná Höhle. Zylindrischer Ledergegen-
stand, der 15 Münzen enthielt. Foto M. Soják.

Abb. 13. Žehra-Temná Höhle. Scherben der Badener Kultur.
Abb. 14. Žehra-Temná Höhle. Scherben der Púchov Kultur 

und ein Eisengegenstand (2).
Abb. 15. Žehra-Temná Höhle. Scherbenauswahl aus dem 

13.-15. Jh.
Tabelle 1. Denarfunde aus der Žehra-Temná Höhle.

Übersetzt von Lívia Stümpelová
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KOSTRA  MUŽA  S  POÚRAZOVÝMI  ZMENAMI  Z  DOBY  RÍMSKEJ
Z  JASKYNE  PRI  ŽEHRE

J Ú L I U S  J A K A B

Východné Slovensko, jaskyňa, staršia doba rímska, antropolog -
ická analýza, poúrazové zmeny na kostiach.

Eastern Slovakia, cave, Older Roman period, anthropological 
analysis, bone changes cause by injuries.

V Temnej jaskyni, v katastri obce Žehra (okr. Spiš
ská Nová Ves), našla skupina speleológov v roku 
2002 okrem iného aj ľudské kostrové zvyšky spolu 
s dvomi zhlukmi mincí (pozri predchádzajúci 
príspevok v tejto publikácii - M. Soják: Osídlenie 
Temnej jaskyne pod Spišským hradom). Ukázalo 
sa, že mince presne datujú aj ojedinelý a zároveň 
jedinečný kostrový nález z jaskyne do staršej doby 
rímskej (2. stor. po Kr.). Vedúci výskumu preto roz
hodol, že požiada o ich antropologickú analýzu. Jej 
výsledky sú prezentované v tomto príspevku.

Išlo o rozbor neúplnej kostry približne 30 až 40 
ročného muža. Zoznam kostí, resp. ich úlomkov, 
ich podrobné hodnotenie s evidenciou a presným 
opisom všetkých kostných odchýlok a zmien, dopl
nené o fotodokumentáciu, obsahuje antropologický 
posudok 21111/2005 v Archeologickom ústave SAV 
v Nitre.

Z lebky bolo na analýzu predložených iba nie
koľko fragmentov - malý úlomok zo šupiny pravej 
spánkovej kosti, úlomok pozostávajúci z časti šupi
ny záhlavnej kosti a z obidvoch temenných kostí a 
tri úlomky z neúplnej sánky. Na úlomkoch sa mohla 
hodnotiť stredná až robustná stavba, s pravdepo
dobne stredne mohutným rozvojom reliéfu svalo
vých úponov. Robustná sánka má telo v oblasti M2 
úzke, trigonum mentale je stredne veľké a povrch 
mandibulárneho uhla tvorí malá vyvýšenina. Zuby 
sú stredne intenzívne obrúsené a zastúpený je ploš
ný i miskovitý typ abrázie. Úlomky z lebky poskytli 
napriek ich malému počtu pomerne veľa informácií 
o kostných odchýlkach. Ide o obojstranne zväčšené 
foramen mentale ( Ø  bilat. cca 4 mm), ale aj o malé, 
avšak výrazné valovité vyvýšenia s hladkým povr
chom, ktoré sa nachádzajú obojstranne symetricky 
asi v polovici výšky tela sánky (dĺ. cca 2 + 6 mm 
vpravo, resp. cca 4 + 7 mm vľavo). Sú viac-menej 
medio-laterálne orientované a navzájom paralelné. 

Laterálne od nich sa prakticky symetricky nachá
dzajú ďalšie malé exostotické vyvýšenia s hladkým 
povrchom a opäť majú viac-menej medio-laterál
ny priebeh (v. cca 0,5 mm, dĺ. vpravo cca 4 mm, 
dĺ. vľavo cca 6 mm). Medzi ľavým foramen mentale 
a dolným okrajom tela sánky je hladký povrch kosti 
výrazne preliačený na ploche približne 4 x 8 mm, 
s hĺbkou asi 1,5 mm. Pozvoľné klesanie povrchu 
kosti pri okrajoch preliačiny prechádza až do vý
razného žľabu v dĺžke približne 4 mm. Evidentný 
je aj obojstranne zväčšený zubný kameň (z čeľuste 
sa zuby nezachovali). Pri prednom okraji zubného 
lôžka prvej ľavej stoličky je telo sánky prerušené 
lomnými plochami po priamej zlomenine, pravde
podobne z perimortálneho obdobia. I keď sú plochy 
lomných plôch korodované, ich priebeh a sklon 
svedčia o tom, že vznikli na nefosilizovanej kosti. 

Poškodené až veľmi poškodené kosti, resp. úlom
ky z neúplného postkraniálneho skeletu sú strednej 
stavby so stredne až mohutne vyvinutým reliéfom 
svalových úponov. Majú prirodzenú béžovo-hnedú 
farbu s menšími nepravidelnými hnedými, resp. 
menej početnými hnedo-sivými škvrnami. Na 
dlhých kostiach z dolných končatín pokrývajú hne
do-sivé škvrny aj väčšie plochy a dokonca miestami 
postupne tmavnú až nadobúdajú čierne sfarbenie. 
Dva fragmenty z ventrálneho konca rebier sú im
pregnované medenkou.

Priemer hlavice stehnovej kosti je veľmi veľký. 
Drsná čiara (linea aspera) je úzka a vysoká, avšak 
na základe metrického hodnotenia sú femury 
nepilastrické (bilat. 92,6) a ľavý femur je hyper-
platymérny (69,7). Pravá tíbia je v strede diafýzy 
mezoknémna (67,9), pri foramen nutricium platy-
knémna (62,5) a ľavá je v strede (70,4) i pri foramen 
nutricium (75,9) euryknémna. Výška postavy bola 
stredná (165,1 cm; vypočítaná Manouvrierovou 
metódou z hodnôt piatich mier).
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Obr. 1. Žehra-Temná jaskyňa. Patologické zmeny na stavcoch. 1 - ryha na tele hrudného stavca; 2, 3 - osteofyt na tele drie -
kového stavca; 4, 5 - osteochondroticky zmenené kĺbové plochy krčných stavcov; 6, 7 - exostózy na oblúkoch krčných stavcov; 

8-10 - Schmorlove uzly na telách hrudných stavcov (8, 9) a na tele driekového stavca (10).
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Obr. 2. Žehra-Temná jaskyňa. Kosti z končatín. 1, 2 - exostóza na pravom femure; 3, 4 - metafýza pravej tíbie; 5 - zlomenina 
pravého rádia; 6 - skiagram exostózy na femure.
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Spolu sa zachovalo dvadsať stavcov, resp. ich 
častí. Našla sa na nich iba jedna kostná odchýlka, 
zastúpená obojstranne neuzatvorenými otvormi 
v priečnych výbežkoch jedného krčného stavca. 
Napriek neúplnému počtu a značne fragmentár
nemu stavu zachovanosti stavcov sa na viacerých 
zistili predovšetkým poúrazové zmeny. Ide zrej
me o komplex zmien, ktoré nastali po vážnom 
poranení chrbtice a z nich zrejme najzávažnejšiu 
reprezentuje hlboká ryha s dobre diferencovaným 
hladkým povrchom na hornej terminálnej ploche 
tela hrudného stavca (obr. 1: 1) a zobákovitý osteo
fyt na okraji hornej terminálnej plochy driekového 
stavca (obr. 1: 2, 3; telá susedných, vyššie umiest
nených stavcov neboli na analýzu predložené). 
K poúrazovým zmenám patria s najväčšou prav
depodobnosťou aj hrotité exostózy na oblúkoch 
dvoch krčných stavcov (obr. 1: 6, 7). Vzhľadom 
na relatívne nízky individuálny vek muža možno 
nadpriemernej fyzickej záťaži pripísať intenzívne 
a početne zastúpené zmeny, patriace k základným 
degeneratívnym chorobám chrbtice, t. j. osteochon
droticky poškodené plochy kraniálnych artikulač
ných výbežkov stavcových oblúkov (obr. 1: 4, 5), 
výrazné Schmorlove uzly na nižšie umiestnených 
hrudných stavcoch (obr. 1: 8, 9), ktoré boli pravde
podobne i na všetkých driekových stavcoch (obr. 
1: 10), ale aj artroticky zvýraznené okraje artiku
lačných výbežkov troch krčných stavcov a tzv. rybí 
stavec piateho driekového stavca. Komplex zmien 
na chrbtici vhodne dopĺňajú aj artroticky zmenené 
okraje kĺbových plôch na dvoch úlomkoch z rebier. 
Zaujímavá poúrazová zmena sa nachádza na late
rálnej ploche proximálnej polovice pravého femu
ru. Ide o rozsiahlu exostózu s hladkým povrchom 
v podobe valu (obr. 2: 1; rozmery: cca 14 x 68 mm, 
výška na hrebeni: cca 6-7 mm), ktorého os je takmer 
identická s osou diafýzy (distálny koniec sa mierne 
vychyľuje dorzálne). Laterálna časť exostózy je 
v proximálnej polovici „listovite“ stenčená a zá
roveň výrazne dorzálne ohnutá, pričom jej povrch 
je na tomto mieste čiastočne zbrázdený (obr. 2: 2). 
Nachádzajú sa na nej aj tri samostatné otvory po 
cievach. Exostóza vznikla ako dôsledok vyliečenia 
sečného poranenia pravého stehna (jednoznačnú 
diagnózu umožnil skiagram - obr. 2: 6). Príčina 
neprirodzeného zhrubnutia proximálnej metafýzy 

pravej tíbie nie je známa, jej etiológiu zrejme tiež 
umožní až vyhodnotenie skiagramu (obr. 2: 3, 4). 
Lomné plochy po priamej zlomenine pravdepo
dobne z perimortálneho obdobia sa zistili, podobne 
ako na sánke, aj na diafýze pravej vretennej kosti 
(obr. 2: 5), z ktorej sa mohla hodnotiť len jej distálna 
polovica. Približne v jej strede sa nachádza čiastoč
ne korodovaná lomná plocha po priamej zlomeni
ne, ktorá vznikla na nefosilizovanej kosti. 

Rozsah a následky vyliečených poranení tohto 
muža dovoľujú u neho oprávnene predpokladať 
isté pohybové obmedzenia najmä v posledných 
rokoch života. Dokladajú to najmä hrotité exostó
zy na stavcových oblúkoch, dobre diferencovaná 
hlboká ryha na hornej ploche tela hrudného stavca, 
ale hlavne zobákovitý osteofyt na okraji hornej plo
chy piateho driekového stavca. Jeho hrot smeruje 
ventrálne a zdá sa veľmi pravdepodobné, že do 
vzniknutého „zárezu“ medzi hrot osteofytu a okraj 
tela stavca zapadala podobná exostóza z dolného 
okraja štvrtého driekového stavca (uvedený stavec 
sa pre analýzu nezachoval), čo spôsobilo ich neúpl
né ankylotické prepojenie. Obraz podpriemerných 
lokomočných schopností tohto jedinca podporuje aj 
rozsiahla poúrazová exostóza na pravej stehnovej 
kosti, s ktorou môžu korešpondovať aj zmeny na 
metafýze pravej píšťaly. Osteochondrotické a ar
trotické zmeny na artikulačných plochách krčných 
stavcov, ako aj početné Schmorlove uzly na telách 
hrudných a driekových stavcov dokladajú v relácii 
k individuálnemu veku ich nositeľa predovšetkým 
opakovanú a relatívne vysokú mieru jeho fyzického 
zaťažovania. Podrobnejšiu analýzu by si žiadali lom
né plochy po priamych zlomeninách na tele sánky 
a pravej vretennej kosti. V obidvoch prípadoch sú 
lomné plochy viac-menej korodované a podľa ich 
sklonu i priebehu sa zdá, že vznikli na nefosilizo
vanej kosti.

Napriek neúplnosti a fragmentárnosti väčšiny 
zachovaných kostí poskytla antropologická analýza 
cenné informácie pre interpretáciu tohto jaskynného 
nálezu. Pomerne na mnohých kostiach sa totiž za
chovali významné poúrazové zmeny. Možno z nich 
usúdiť, že muž z jaskyne pri Žehre, ktorý nakoniec 
zomrel relatívne v mladom veku, musel vo svojom 
živote prekonávať náročnú fyzickú záťaž, ktorá 
zanechala trvalé stopy aj na jeho kostre.

RNDr. Július Jakab, CSc.
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
SK-949 21 Nitra
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SKELETT EINES MANNES MIT POSTTRAUMATISCHEN VERÄNDERUNGEN
AUS DER RÖMISCHEN KAISERZEIT IN DER HÖHLE BEI ŽEHRA

J ú l i u s  J a k a b

Zusammenfassung

Im Beitrag werden Ergebnisse der anthropologi-
schen Analyse eines nicht kompletten Skelettes von 
einem ca. 30-40 jährigen Mannes aus Temná jaskyňa 
(Temná Höhle) im Kataster der Gemeinde Žehra 
(Bez. Spišská Nová Ves) präsentiert. Eine Gruppe 
von Speläologen fand im J. 2002 in der Höhle mehre
re menschliche Skelettreste, die von zwei Anhäu
fungen von Münzen begleitet waren. (Soják 2005). 
Es wurde bestätigt, dass die Münzen den seltenen 
und zugleich einzigartigen Skelettfund in die ältere 
römische Kaiserzeit genau datieren (2. Jh. n. Chr.). 
Trotz des unvollkommenen und fragmentarischen 
Zustandes der Mehrheit von den erhaltenen Kno
chen lieferte die anthropologische Analyse wertvolle 
Informationen, die uns bei der Interpretation des 
Fundes helfen. Das Knochen- bzw. Bruchstücksver
zeichnis und die detaillierte Bewertung der Knochen 
mit der Evidenz und der detaillierten Beschreibung 
aller Skelettabweichungen und Veränderungen, 
zusammen mit der Fotodokumentation enthält das 
anthropologische Gutachten (Nr. 21111/2005), das 
im Archäologischen Institut der SAW in Nitra ver
fasst wurde. Aus dem Schädel konnten nur einige 
Fragmente bewertet werden (zwei Bruchstücke aus 
Neurokranium und drei Bruchstücke aus dem Kie
fer). Anhand von diesen Feststellungen kann man 
sagen, dass der Schädel einen mittlerem bis robusten 
Bau aufwies, mit wahrscheinlich mittelmächtiger Re
liefentwicklung der Muskelansätze. Auf dem Kiefer 
wurden mehrere seltene Anomalien und Bruchstel
len nach einer direkten Fraktur festgestellt, die auf 
dem nicht versteinernden Knochen entstanden sind. 
Die beschädigten und sehr beschädigten Knochen, 
bzw. Bruchstücke aus dem unvollständigen po
stkranialen Skelett haben mittleren Bau mit mäßig 
bis mächtig entwickeltem Relief der Muskelansät
ze. Aufgrund der metrischen Bewertung sind die 
Oberschenkelknochen unpilastrisch und der linke 
Oberschenkel ist zugleich hyperplatymer. Die rechte 
Tibia ist in der Mitte der Diaphysis mesoknem, bei 
foramen nutritium platyknem und die linke Tibia ist 
in der Mitte auch bei foramen nutritium euryknem. 
Es handelte sich um einen mittelgroßen Körper. Trotz 
der unkompletten Anzahl und des fragmentarischen 
Erhaltungszustands der Wirbelknochen wurden auf 
mehreren Wirbelknochen bedeutende posttrauma
tische Veränderungen festgestellt. Es handelt sich 

etwa um einen Komplex von Veränderungen, die 
nach einer schweren Verletzung des Rückenwirbels 
entstanden sind (eine tiefe Spur mit glatter Oberflä
che auf dem Brustwirbel und ein Osteophyt auf dem 
Lendenwirbel, ferner spitzige Exostosen auf dem 
Bögen zweier Nackenwirbel, aber hinsichtlich des 
relativ niedrigen Alters sind auch osteochondrotisch 
beschädigte Stellen und arthrotisch betonte Ränder 
der Artikulationsfortsätze der Wirbel zu merken, 
wie auch die arthrotisch veränderte Ränder der Ge
lenkstellen auf den Rippen). Auf der lateralen Seite 
der proximalen Hälfte des rechten Femurs erscheint 
eine umfangreiche Exostose mit glatter Oberfläche in 
Form eines Wulstes. Sie entstand als Folge der Hei-
lung einer Hiebwunde auf dem rechten Oberschen
kel. Die Ursache der unnatürlichen Verdickung der 
proximalen Metaphysis der rechten Tibia ist bisher 
nicht bekannt. Etwa in der Mitte der Diaphysis des 
rechten Radius erscheint eine teilweise korrodierte 
Bruchstelle nach einem direkten Bruch, wahrschein-
lich noch aus der perimortalen Zeit.

Der Mann aus der Höhle bei Žehra starb letz
tendlich in einem relativ jungen Alter, und in sei
nem Leben muss er eine ziemlich große physische 
Belastung überstanden haben, die auch an seinem 
Skelett dauerhafte Spuren hinterließ. Anhand des 
Umfangs und der Folgen der ausgeheilten Verlet
zungen auf der Wirbelsäule dieses Mannes kann 
angenommen werden, dass er bewegungsbeschränkt 
war. Das Bild von seinen unterdurchschnittlichen 
motorischen Fähigkeiten fördert auch die umfan
greiche posttraumatische Exostose auf dem rechten 
Schenkelbein. Außer der Suche nach der Ursache 
des abweichenden Aussehens der Metaphysis der 
rechten Tibia wäre interessant, auch eine detaillierte 
Analyse von den Bruchstellen nach den direkten 
Knochenbrüchen auf der Kinnlade und auf dem 
rechten Radius durchzuführen. In beiden Fällen 
sind sie mehr oder weniger korrodiert und nach 
ihrer Neigung und ihrem Verlauf kann angenommen 
werden, dass sie auf einem nicht versteinernden 
Knochen entstanden sind.

Abb. 1. Žehra-Temná Höhle. Pathologische Verände
rungen auf den Wirbelknochen. 1 - Spur auf dem 
Körper des Brustwirbels; 2, 3 - Osteophyt auf dem 
Körper des Lendenwirbels; 4, 5 - osteochondro
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tisch veränderte Gelenkstellen der Nackenwirbel; 
6, 7 - Exostosten auf den Bögen der Nackenwirbel; 
8-10 - Schmorlov Knoten auf den Brustwirbelkörpern 
(8, 9) und auf dem Lendenwirbel (10).

Abb. 2. Žehra-Temná Höhle. Gliedmaßenknochen. 1, 
2 - Exostose am rechten Femur; 3, 4 - Metaphysis der 
rechten Tibia; 5 - Knochenbruch des rechten Radius; 
6 - Skiagramm der Exostose am Femur.

Übersetzt von Lívia Stümpelová



VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK VII, 2005, 107 122

107

Z A NI K NU T Ý   K O ST O L   A   C I NT O R Í N  V O   V Y Š NE J  MY Š L I

L A D I S L A V  O L E X A    P E T E R  T A J K O V

V ý c h od n é  S lov e n s k o,  K oš i c k á  k ot li n a,  v ý s k u m ,  z an i k n u t ý  
k os t ol,  z an i k n u t á  d e d i n a,  c i n t or í n ,  s t r e d ov e k ,  n ov ov e k ,  ar c h i t e k -
tonický vývoj, črepy, železné predmety.

E as t e r n  S lov ak i a,  K oš i c k á  k ot li n a bas i n ,  r e s e ar c h ,  d e f u n c t  
church, extinct village, cemetery, Middle Ages, Modern Era, 
architectural development, po ery fragments, iron artefacts.

Archeologickoarchitektonický  vý skum v po
lohe Koscelek v rokoch 1996 až 1998 sa sústredil 
na odkrytie zvyškov stredovekej kamennej archi
tektúry a hrobov z prikostolného cintorína ( T aj k ov  
1 9 9 8 ). Lokalita sa nachádza v katastri obce Vyšná 
Myšľa v okrese Košice-okolie. Rozprestiera sa 
približne 2 km južne od obce Nižná Myšľa, na za
lesnenej vyvýšenine nad riekou Olšavou. V okolí 
stavby sa povrchovým prieskumom zistili osady 
z mladšej doby kamennej (kultúra s východnou 
lineárnou keramikou a bukovohorská kultúra), 
z eneolitu (badenská kultúra) a stredoveká zanik
nutá dedina (12.-15. stor.). Našli sa aj novoveké 
hroby zo 16.-18. stor. Výskum sa zrealizoval za 
pomoci Collegium Myssle - Klubu priateľov ar
cheologického výskumu v Nižnej Myšli a bývalého 
Pracovného úradu Košice-okolie. 

Obec Vyšná Myšľa sa nachádza v Košickej kotli
ne, 20 km juhovýchodne od Košíc. Chotárom obce 
preteká rieka Olšava (obr. 1). Ako v praveku, tak aj 
neskôr, v dobách historických viedla pozdĺž rieky 
obchodná cesta. Nad ňou sa nachádza dominant
ná vyvýšenina s plochým temenom, ktorá bola 
zvlášť vhodná na vybudovanie kostola a založenie 
cintorína. V okolí, na oboch brehoch rieky, sa roz-
prestierala stredoveká potočná dedina nazývaná 
pravdepodobne Musla ( O l e x a 2 0 0 3 , 101). Život 
v tejto dedine výrazne ovplyvňoval blízky výdatný 
termálny prameň Ceplica. V súčasnosti rieka delí 
časť katastrálnych území Vyšnej a Nižnej Myšle. 
V čase výskumu v polohe Koscelek záujmová plo
cha spadala do katastrálneho územia Nižnej Myšle, 
preto prvé informatívne správy uvádzajú lokalitu 
podľa pôvodne platného stavu (napr. O le xa /T aj k ov 
1998 , 122).

Lokalita už pred výskumom mala náznaky te
rénnych reliktov po zaniknutej architektúre. Po 
odstránení lesného porastu na ploche približne 

20 x 20 m sme rozdelili túto plochu na štyri sektory. 
S výkopovými prácami sa začalo v juhozápadnom 
sektore, kde sme po odstránení sekundárnych 
vrstiev odkryli prvý súvislý blok muriva, ktorý sa 
neskôr ukázal ako základ oporného piliera stre
dovekého kostola. Kontrolný blok bol vytýčený 
stredom predpokladanej stavby v smere východ-
západ. Popri ňom sme v interiéri objektu preskú
mali sondu I, dlhú 9 m a širokú 1,5 m (tab. II: 1). 
V jej vrchnej 50-60 cm hrubej vrstve sa našlo množ
stvo ľudských kostí v sekundárnych polohách. 
V nasledujúcich etapách výskumu sme postupne 
odkryli takmer celý zachovaný pôdorys kostola 
(tab. II: 5). Spoľahlivo ho možno rekonštruovať 
podľa dobre zachovaných základov, siahajúcich 
miestami až do hĺbky 110 cm. Základové murivo 
bolo úplne rozrušené len v juhovýchodnej časti 
presbytéria. Tam sa zachovala iba základová 
ryha s úlomkami kameňov a maltovinou (tab. 
I: 6). V ostatných častiach kostola sa zachovalo aj 
nadzákladové murivo s výškou od 30 do 100 cm 
(tab. I: 2). Po začistení zvyškov stavby sa v ich 
bezprostrednom okolí preskúmali sondy II až 
V, ktorými sa lokalizoval prikostolný cintorín. 
V roku 1998 sa v kooperácii s pamiatkovými 
organizáciami urobila náznaková rekonštrukcia 
objektu a úpravy terénu. Tým sa umožnilo uspo
radúvanie každoročných slávnostných omší na 
Koscelku v deň sviatosti sv. Márie Magdalény, 
ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou bol tento 
kostol zasvätený (obr. 2; tab. V: 1).

Stavba má orientáciu v smere východ-západ, 
s odchýlkou na juh. Vychýlením osi objektu sa jeho 
stavitelia prispôsobili terénu. Vonkajšie rozmery 
kostola sú 14,5 x 8 m. Východný uzáver tvorilo pra
vouhlé presbytérium s rozmermi približne 4 x 4 m 
(tab. I: 5). Od obdĺžnikovej lode v interiéri, širokej 
6,5 m, ho oddeľoval triumfálny oblúk, z ktorého sa 
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Obr. 1. Situačná mapa.

zachovali základy a spodné časti murív. Vstup do 
stavby mal šírku 160 cm a bol v strede západného 
múra (tab. I: 2). Výskumom sa zistilo aj prerušenie 
južného múra lode kostola, ktoré mohlo byť aj vstu
pom, neskôr ale zamurovaným.

Základová ryha bola vyhĺbená do pomerne kom
paktnej spraše. Základy kostola boli z väčších oblých 
kameňov kladených na sucho do hlinito-štrkovitého 
lôžka. Na nadzákladové murivo bol použitý lomový 
kameň - andezit z neďalekých zdrojov, v kombiná
cii s oblými kameňmi, ktoré pochádzajú z riečišťa 
Olšavy a blízkych korýt jej horských prítokov. Ka
mene boli spojené kvalitnou vápennou maltou bez 
náznaku riadkovania. Šírka zachovaných múrov 
bola priemerne 110 cm. Na múroch stavby sa na 
niektorých miestach nadzákladového muriva za
chovali fragmenty omietky (tab. I: 4). Väčšie plochy 
jemnozrnnej omietky sivobéžovej farby so zvyškami 

malieb v okrových odtieňoch sa dobre zachovali 
iba na torzách dolných častí triumfálneho oblúka 
(tab. I: 2).

Na priestore pred západným vchodom do kostola 
sme preskúmali sondu IV, s ktorá mala rozmery 
10 x 4 m, s cieľom objaviť prípadné zvyšky veže, 
hroby alebo stopy po pôvodnej ohrade. Výsku
mom sa dokázalo, že prikostolný cintorín na zá
pad od stavby neexistoval, nenašli sa ani zvyšky 
predpokladaných základov zvonice či murovanej 
ohrady. Zistilo sa len, že k západnému múru lode 
kostola boli neskôr pristavané dva oporné piliere 
s rozmermi 80 x 120 cm (tab. I: 2). Situované boli po 
stranách vchodu, medzi nimi a stenou je zreteľná 
cezúra. Rovnako výrazná cezúra medzi murivami 
je viditeľná aj na severozápadnom nárožnom opor
nom pilieri, ktorý bol dodatočne zosilnený v jeho 
základoch o 50 cm (obr. 2). 
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V priestore presbytéria sa odkryli základy oltárnej 
menzy, ktoré pozostávali z veľkých kameňov klade
ných na sucho (tab. I: 5, 6; II: 5). Na východnej strane 
týchto základov sa nachádzal otvor s rozmermi 
15 x 15 cm, hlboký 50 cm, ktorý slúžil na vylievanie 
svätenej vody po obrade (tzv. lavabo). Tesne pred 
základom menzy sa počas výskumu sondy I našli 
tri lebky bez mandibúl. 

Výskum ukázal, že k severnej stene presbyté
ria bola neskôr pristavaná sakristia s rozmermi 
5 x 4,5 m. Medzi múrmi lode kostola a presbytéria 
a pristavanou sakristiou sú zreteľné cezúry (tab. I: 3). 
Nadzákladové murivo sakristie bolo tiež zo zmesi 
andezitu a väčších oblých kameňov, spájaných vá
pennou maltou. V rámci zosilnenia stability kostola 
boli pravdepodobne súčasne s dvoma piliermi pri
stavanými k západnému múru stavby pribudované 
aj dva oporné piliere k severnému múru sakristie, 
tie mali zhodné rozmery 110 x 130 cm (tab. I: 1; obr. 
2). Pribudovanie sakristie so vstupom z presbytéria 
bolo druhou fázou výstavby kostola, datovanou 
najskôr na začiatok 14. stor. Spevnenie jej stability 
dvoma opornými piliermi predstavovalo záverečné 
stavebné aktivity na danom objekte. Tie sa nedajú 
bližšie časovo zaradiť.

Dlážka v celom objekte bola tehlová. V lodi kostola 
sa okrem nesúvislej deštrukcie našli aj zachované 
fragmenty tejto dlážky, hlavne pri západnom a se
vernom múre lode. Najlepšie sa tehlové vydláždenie 
zachovalo v sakristii na ploche 3 x 1 m, kde bolo 
urobené z pálených tehál s rozmermi 27 x 15 x 5 cm 

(tzv. gotická palcová tehla), vsadených striedavo po 
dĺžke a šírke do vápennej hmoty (tab. I: 3). Výskum 
ukázal, že sakristia (možno i presbytérium) pravde
podobne slúžila aj po zániku kostola, čiže od polovi
ce 15. stor., ako pohrebná kaplnka. Túto skutočnosť 
nepriamo dokazuje aj menej často používaný cho
tárny názov predmetnej polohy - U kaplnky.

Pozdĺž východnej steny sakrálnej stavby sme v šír
ke 2 m a v dĺžke 15 m preskúmali sondu II, ktorej 
cieľom bolo overiť prípadnú existenciu prikostolné
ho cintorína v danom priestore za kostolom. Hroby 
v týchto miestach neboli. Pod lesným humusom 
bola 20 cm hrubá lesná hnedozem a pod ňou spraš. 
V superpozícii pod východným múrom sakristie sa 
v hĺbke 100 cm zachytila čierno sfarbená kompaktná 
hlina z výplne objektu 2, ktorý siahal pod a za jej 
základy (obr. 2). Vznikol teda skôr, ako bola vybu
dovaná sakristia. Východný obrys objektu sme vy-
pracovali v hĺbke 120 cm. Steny jamy boli šikmé, dno 
v hĺbke 165 cm bolo rovné. Homogénny zásyp jamy 
sa dobre oddeľoval od okolitej spraše. V jame, resp. 
na jej dne, boli v popolovito-zemitej výplni viaceré 
prepálené zvieracie kosti, drobné opálené kamene, 
železný kosák, skoba na prichytenie dverí(?) a časť 
železného hákového zubadla. Zo zásypu tejto, naj
skôr stavebnej jamy pochádzajúcej z čias výstavby 
kostola sme tiež získali kolekciu zlomkov relatívne 
dobre datovateľnej keramiky (tab. IV: 1-11). 

Úlomky keramiky, nájdené v objekte 2, pochá
dzali prevažne z hrncovitých nádob vyrobených na 
pomaly rotujúcom kruhu (tab. IV: 1-8). Keramika 
bola dobre vypálená a jej povrch bol zväčša jemne 
drsný, so zrnkami piesku. Okraje hlinených nádob 
boli rímsovito profilované. Pri výzdobe týchto ná
dob sa vyskytla jednoduchá rytá vlnovka, žliabky 
v samostatnom páse a plytké, slabo viditeľné ryté 
vodorovné línie. Získané črepy možno rámcovo da
tovať do 12.-13. stor. Analógie pochádzajú z blízkej 
lokality z Košíc, časť Krásna nad Hornádom, kde 
B. Polla ( 1 9 8 6 , 214) podobnú keramiku zdobenú 
jednoduchou rytou vlnovkou datuje do 12. stor. 
Takmer zhodné fragmenty nádob pochádzajú aj 
z Červeného kláštora,  rámcovo sú datované do 
13. stor. (Čaplovič 1971, 270) .

Kovový inventár z objektu 2 tvoril železný kosák, 
asi skoba na prichytenie dverí a časť hákového 
zubadla (tab. IV: 9-11). Hákové zubadlá ako súčasť 
konského postroja boli pomerne častým inventárom 
na stredovekých lokalitách a sú dobre datovateľné. 
Podľa analogických nálezov častí takýchto zubadiel 
z výskumu v areáli Šarišského hradu ( S li vk a 1 980 , 
248) sme zubadlo z objektu 2 datovali do 13. stor. 
Železný 24 cm dlhý kosák má ostrie so zúbkami 
a vyrazená je na ňom hviezdicovitá značka. Kosáky 
patrili k najdôležitejším poľnohospodárskym ná
strojom stredovekého človeka a občas sa dostali aj 

Obr. 2. Vyšná Myšľa. Zameranie ruín kostola a časti cintorína.
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do hrobov ako milodar (Beranová 1957, 114). Kosáky 
so zúbkovaným ostrím sa napríklad našli v Neme
šanoch-Zalužanoch. B. Polla (1962 , 129) ich datuje 
do 14.-15. stor. Kosáky s vyrazenými značkami 
sa našli aj pri výskume bratislavského Podhradia 
(Polla 1979, 192). Značky sa spravidla umiestňovali 
na miesto, kde čepeľ prechádza do tŕňa rukoväte 
a všeobecne sa považujú za identifikačné symboly 
jednotlivých výrobcov (Polla 1979, 192). Spomínaný 
uzavretý objekt bol pravdepodobne stavebnou ja
mou a možno priamo súvisel s výstavbou kostola, 
preto je dôležitý pre datovanie vlastnej stavby. Podľa 
superpozície s mladším múrom sakristie, ktorá bola 
pribudovaná ku kostolu neskôr, by sa mal časovo 
zhodovať s obdobím budovania kostola (tab. I: 3). 
Preto aj analýza nálezov z objektu 2 umožňuje 
výstavbu tohto ranogotického kostola datovať na 
prelom 13. a 14. stor.

Po vyhodnotení výskumu sme identifikovali tri 
vývojové stavebné fázy tohto ranogotického jedno
lodia so štvorcovým, rovno zakončeným presbyté
riom (tab. III: 2-4).

Prvou fázou bola výstavba presbytéria a obdĺž
nikovitej lode s dvoma previazanými opornými 
piliermi na rohoch jej západnej časti, ktoré mali roz
mery 170 x 110 cm (obr. 2). Spojenie medzi kubusmi 
základných priestorových útvarov tvoril výrazne 
vyjadrený triumfálny oblúk. V tom čase viedli do 
lode kostola asi dva vstupy - prvý na západnej 
a druhý na južnej strane obvodového múra. Súčasne 
bola vybudovaná aj oltárna menza (tab. III: 2). 

Druhou stavebnou fázou bolo vybudovanie sa-
kristie, ktorú pristavali k východnému múru lode 
a severnému murivu presbytéria (obr. 2). Vstup do 
sakristie, široký 120 cm, bol riešený prebúraním 
severného muriva. V zachovanom nadzákladovom 
murive sa po oboch stranách vchodu zachovali 
záseky, v ktorých bola pôvodne osadená drevená 
zárubňa dverí. Vzhľadom na to, že na vydláždenie 
sakristie a lode kostola boli použité identické tehly, 
medzi prvou a druhou stavebnou fázou asi nemohol 
byť dlhoročný hiát (tab. III: 3).

Tretiu vývojovú stavebnú fázu objektu predstavu
je pristavanie dvoch oporných pilierov k severnému 
múru sakristie, pribudovanie ďalších dvoch opor
ných pilierov k západnému murivu lode po stranách 
pred vstupom (mohli to byť aj bočné múriky, tzv. 
babince) a zosilnenie severozápadného rohového 
piliera o 50 cm (obr. 2). Počas týchto stavebných ak
tivít bol s veľkou pravdepodobnosťou zamurovaný 
južný vchod do lode kostola (tab. III: 4).

Identifikované tri stavebné fázy kostola sa reali
zovali v rozpätí od konca 13. stor. až do polovice 
15. stor. V tom období bol tento sakrálny objekt 
typickým kolonizačným dedinským kostolom 
s prikostolným cintorínom, obkolesený azda len 

drevenou ohradou. Stredoveký cintorín bol situo-
vaný iba v priestore na juh od dominantnej stavby. 
Na okolitom priestore po oboch stranách Olšavy 
sa rozprestierala stredoveká dedina s príbytkami, 
hospodárskymi objektmi a poliami. Termálny pra
meň, vyvierajúci len 50 m severne od kostola, bol 
podchytený troma zemnými haťami s drevenými 
priepustmi, a to tak, že zachytená voda vytvárala 
kaskádovité malé vodné nádrže. Tieto boli s veľkou 
pravdepodobnosťou využívané na pranie a azda 
aj ako rybníky a močidlá pri spracovávaní ľanu 
a konopy. Zvyšky zemných násypov hatí sú dodnes 
v teréne zreteľné. Táto podoba stredovekej dediny 
s kostolom trvala až do roku 1458, kedy usadlosti 
pravdepodobne vypálili bratríci a život tam zani
kol (O le xa  2003 , 101). Ako vyplýva z výskumu, je 
možné, že potom boli z devastovanej stavby vyex
ploatované najcennejšie stavebné prvky - kamenné 
ostenia okien a dverí (ak boli na objekte aplikované). 
Nenašli sme totiž ani jeden exemplár, ba chýbali aj 
opracované rohové kamene. 

Niekdajší vzhľad kostola na Koscelku (tab. III: 1) 
možno pomerne dobre rekonštruovať podľa dodnes 
stojacich a málo prestavovaných sakrálnych objek
tov, napríklad v Čečejovciach v okrese Košice-okolie 
(tab. VI: 2), alebo v Rakovnici v okrese Rožňava (tab. 
VI: 3). Jednoduchý kolonizačný Kostol sv. Márie 
Magdalény v Rakovnici, postavený niekedy v dru
hej polovici 13. stor., sa považuje za „najrománskej
ší“ spomedzi viacerých zachovaných sakrálnych sta
vieb s kvadratickým presbytériom v Gemeri (O r i š k o 
1 9 9 9 , 342). Tam boli na konci 13. stor. alebo v prvých 
decéniách 14. stor. vybudované aj ranogotické kolo
nizačné kostoly v Kraskove (tab. VI: 1) a Kyjaticiach 
(tab. VI: 4). Pôdorysne sú takmer identické s odkry
tými ruinami kostola vo Vyšnej Myšli na Koscelku 
(T ogn e r  1 986 , 378, 379). Popri ranogotickom kostole 
v Čečejovciach boli aj v Košickej kotline približne na 
prelome 13.-14. stor. vybudovali viaceré jednolodia 
s pravouhlým presbytériom, ale len málo z nich si 
po následných prestavbách zachovalo aspoň sčasti 
pôvodný stav. Sakrálne objekty napríklad vo Veľkej 
Ide alebo v Cesticiach sú napriek neskorším staveb
ným úpravám dobrými analógiami ( T aj k ov 19 98 ). 
Architektonicky takmer zhodný kostol bol okolo 
roku 1300 vybudovaný aj v neďalekej obci Zsújta 
na území dnešného Maďarska, k nemu ale neskôr 
pristavali vežu (tab. V: 2).

Po skončení výskumu architektúry kostola sa 
prikročilo k čiastočnej rekonštrukcii a konzervácii 
muriva. Chýbajúce časti muriva sa doplnili použitím 
pôvodných kameňov zo sutiny, ktoré sa pre tento 
účel odkladali. Piesok sme vyťažili z neďalekého 
koryta rieky Olšavy, cement a vápno boli získané 
formou sponzorstva. Celý obvod stavby bol do
murovaný na jednu úroveň, priemerne do výšky 
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130 cm od základovej špáry. Vrchnú časť muriva sme 
zakonzervovali súvislou vrstvou andezitu získané
ho z neďalekého lomu Skalka. Zreteľné rozhranie 
medzi rekonštrukčnou domurovkou a pôvodným 
zachovaným murivom tvorí tzv. didaktickú líniu. 
S použitím masívnej kamennej platne, nájdenej 
počas výskumu pri kostole, sme zrekonštruovali 
aj oltárnu menzu. Po ukončení výskumných prác 
nasledovala úprava terénu v interiéri stavby tak, že 
vrstvou štrku sa priznala pôvodná úroveň dlážky. 
Exteriér stavby bol z bezpečnostných a estetických 
dôvodov vysvahovaný. Výročným liturgickým ob
radom slúži objekt už od roku 1998 (tab. V: 1). 

Prikostolný cintorín sa rozprestieral iba na južnej 
ploche od sakrálnej stavby (obr. 2; tab. II: 4). Kvôli 
pomerne hustému lesnému porastu sme sondami III 
a V preskúmali len jeho časť. Na sprievodné nálezy 
boli hroby chudobné, takže sa dali ťažko presnejšie 
časovo zaradiť. Z terénnych pozorovaní vyplynulo, 
že evidentne málo preskúmaných hrobov patrilo 
do horizontu z prelomu 13.-14. stor. až polovice 
15. stor., z čias kedy plne fungoval kostol. Mnohé 
staršie hroby boli zničené neskorším pochovávaním, 
a to trvalo azda až do polovice 18. stor. (O le x a/T aj k ov  
1999 , 128).

Základy stavby a hroby sa vzájomne rešpektovali 
(obr. 2). Pochovávalo sa etážovite v nepravidelných 
radoch. Preskúmaných bolo 33 hrobov. Najviac 
hrobov, resp. ich torz, sa našlo v blízkosti južného 
múra kostola, tam boli kostry aj najviac porušené. 
V priestore na juhovýchod od kostola sa preskúmala 
sonda III, dlhá 10 m a široká 2 m. Touto sondou sme 
v hĺbke cca 100 cm zachytili päť neporušených hro
bov, ktoré boli najviac vzdialené od južného múra 
sakrálnej stavby a mohli by patriť k pôvodnému 
stredovekému cintorínu (tab. II: 3). V sonde I, situo-
vanej v kostole, sme v hĺbke 110 cm preskúmali 
neporušený hrob 1, v ktorom bola pochovaná mladá 
žena (tab. I: 1, 2).

Hĺbka hrobových jám sa pohybovala od 70 do 
130 cm. Ich tvar a rozmery sa zvyčajne nepodarilo 
presne zistiť. Výnimkou boli hroby v sondách I a III, 
kde sa jamy zahĺbené do spraše dobre črtali. V nie
ktorých z nich sa zachovali zvyšky drevených rakiev 
(hroby 1, 2, 3 a 15) a osem železných klincov (C e n ge l 
2 0 0 0 , 56-58). Nízke percento doložených hrobových 
jám zodpovedá stavu i na iných doteraz archeolo
gicky skúmaných cintorínoch z obdobia vrcholného 
stredoveku a novoveku, čo vyplýva predovšetkým 
z intenzívneho pochovávania na tomu účelu vyčle
nenom a obmedzenom priestore (Ru kay 1974, 110). 
Ani v jednom prípade sa nezistila osobitná úprava 
hrobovej jamy.

Väčšina hrobov bola orientovaná v smere zá
pad-východ (hlavou pochovaného na západ), iba 
hroby 1, 4, a 24 boli orientované opačne (hlavou 

pochovaného na východ). Motív celkových zmien 
a ojedinelých odchýlok v orientácii hrobov, ktoré 
vykazujú výraznú chronologickú nejednotnosť, 
môžeme hľadať v lokálnosti, kapacite a dispozícii 
cintorína, v náboženstve, v poverách a pod. (V allaš e k  
1967-1968, 387). Orientácia mŕtveho tela hlavou na 
západ prevažuje na všetkých kresťanských cintorí
noch (Polla 1986, 198).

Všetci mŕtvi ležali vo vystretej polohe na chrbte. 
Ako na drvivej väčšine neskorostredovekých, resp. 
novovekých cintorínov, tak aj v hroboch na Koscelku 
sa prejavila nejednotnosť v polohách rúk mŕtvych. 
Prevažoval spôsob uloženia rúk ich preložením cez 
panvu, osem jedincov malo ruky natiahnuté pozdĺž 
tela a traja mali ruky prekrížené na hrudi. V dvoch 
tretinách hrobov sa uloženie rúk nedalo spoľahlivo 
určiť, nakoľko kostry boli buď čiastočne (hroby 7, 8, 
12, 14, 17, 20, 30-33), alebo veľmi porušené (hroby 
9-11, 13, 16, 18, 22-28). Z celkového počtu evidova
ných hrobov vo Vyšnej Myšli na Koscelku bolo 80% 
viac či menej porušených. Rozdielne uloženie rúk 
mŕtvych nie je chronologickým kritériom, čo po
tvrdili aj výskumy na iných súdobých cintorínoch, 
napríklad v Martine zo 17.-18. stor. (Budinský-Krička 
1944, 152), v Bohatej z 12.-15. stor. ( H abovš t i ak  1959 , 
826), v Smoleniciach z 15. až 17. stor. (D u š e k ov á  1 9 8 0 , 
455) a hlavne v Krásnom, kde O. Krupica odkryl 386 
novovekých hrobov (Krupica 1978, 169). Možno teda 
vysloviť záver, že na základe nejednotnosti uložení 
rúk nemožno hroby presne datovať. Skôr sa zdá, ako 
na to poukázala M. Rejholcová, že rôzna poloha rúk 
súvisela s individuálnym názorom pozostalých na 
uloženie rúk mŕtveho a ako konštatovala, nejednot
nosť sa prejavovala aj v hroboch z predchádzajúcich 
storočí (Rejholcová 1974, 435).

Vo Vyšnej Myšli na Koscelku sa v štyroch hroboch 
našli zvyšky drevenej rakvy, spájané železnými 
klincami dlhými 6-8 cm (tab. IV: 12, 13). Nájdené 
exempláre patria do dvoch skupín - prvou boli 
klince štvorhranného prierezu s veľkou okrúhlou 
hlavicou, druhú skupinu tvorili klince štvorhranné
ho prierezu s tenkou obdĺžnikovou hlavicou, ktoré 
B. Klíma (1975, 144) označuje ako „hřeb křídlový“.

Hroby pri južnom múre kostola sa nachádzali 
v superpozíciách v troch horizontoch (A, B, C). 
Navrstvenie kostier vzniklo snahou pozostalých 
pochovať svojich blízkych čo najbližšie k múru 
sakrálnej stavby (tab. II: 4). Za najmladšie považu
jeme neporušené hroby 1-6, 15, 19 a 21. Cintorín sa 
podľa našich zistení pravdepodobne rozkladal iba 
južným smerom. Pracovná hypotéza, že hroby by 
sa mali nachádzať aj na východnej strane kostola, 
sa zatiaľ nepotvrdila. Lesný porast nedovolil určiť 
presný rozsah cintorína. 

Masívna kamenná platňa s rozmermi 120 x 50 x 15 cm 
sa našla pred južným múrom kostola a pravdepo
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dobne bola pôvodne náhrobným  kameňom. Ak 
išlo o náhrobnú platňu, potom sme ju našli už v se
kundárnej polohe, pretože pod ňou neboli zvyšky 
pochovaného človeka. Mohlo však ísť aj o pôvodný 
schodový kameň spred zamurovaného južného 
vchodu, pred ktorým sme platňu našli (obr. 2). 
V priebehu výskumu sa uvažovalo aj o možnosti, 
že išlo o pôvodnú oltárnu platňu, situovanú ale 
v sekundárnej polohe. Ďalšie náhrobné platne 
ani kamene zakrývajúce hroby sa počas výskumu 
nenašli. 

Počas odkryvu murív a tiež pri prehlbovaní sondy 
I sa v objekte kostola a v jeho bezprostrednej blíz
kosti našlo veľké množstvo ľudských kostí v neana
tomických polohách. Najviac ich bolo v lodi kostola, 
kde tvorili súvislú, miestami až pol metra hrubú 
vrstvu. Kosti sa našli aj v zhlukoch pri vonkajšom 
murive kostola, a to hlavne pri juhozápadnom rohu 
stavby. Tri ľudské lebky bez mandibúl boli zako
pané pred základom oltárnej menzy. V priebehu 
výskumu sa objavilo viacero názorov na pôvod 
týchto kostí. Najviac pravdepodobnou sa zdá byť 
domnienka, že ide o ľudské kosti z prikostolného 
cintorína, pochádzajúce zo stredoveku. Domnieva
me sa, že tieto kosti boli do kostola navozené až po 
jeho funkčnom zániku. Staršie hroby totiž museli 
byť porušované počas následného pochovávania, od 
konca stredoveku a určite aj v novoveku. Podľa tejto 
interpretácie loď zaniknutého kostola na Koscelku 
bola osárium a zachovaná, upravená sakristia (mož
no aj s presbytériom) bola cintorínskou kaplnkou. 
Získaný osteologický materiál bol poskytnutý na 
ďalšie spracovanie antropológom.

Vo väčšine hrobov sa nachádzali len kosti a klince 
z rakiev. Iba v štyroch hroboch boli archeologické 
nálezy, aj tie však bez výraznejšej datovacej hodnoty. 
Išlo len o drobné kovové súčasti odevov - špendlíky 
s guľovitou hlavicou a šatové spínadlá, tri koráliky 
z achátu a štyri olovené gombíky (obr. 3). Tieto ná
lezy boli typickým inventárom novovekých hrobov. 
Podobné šatové spínadlá sa našli vo väčšom počte 
na neďalekom zaniknutom novovekom cintoríne 
v Košiciach-Krásnej nad Hornádom a B. Polla 
(1986 , 196) ich datuje do 17.-18. stor. Súveké nálezy 
háčikov a špendlíkov publikovala zo zaniknutého 
cintorína v Smoleniciach  S. Dušeková ( 1980 , 437). 
Do kategórie šperkov možno zaradiť aj tri pre
vŕtané koráliky z achátu. Našli sa v oblasti krku 
a boli buď súčasťou náhrdelníka či ozdobou šiat, 
alebo pochádzali z ruženca. Koráliky ako súčasť 
náhrdelníkov boli časté na novovekých cintorínoch 
napríklad v Smoleniciach ( D u š e k ov á  1 9 8 0 , 439), 
alebo v Košiciach-Krásnej nad Hornádom (Polla 
1 9 8 6 , 197). K šperkom nájdeným v hroboch z Vyšnej 
Myšle patrili aj dva bronzové prstene (obr. 3). Išlo 
o uzavretý krúžkový prsteň s očkom a jednoduchý 

krúžkový prsteň. Nie sú však dobrými datovacími 
nálezmi, pretože sa priebežne vyrábali v stredoveku 
aj v novoveku. Podobné konštatovanie platí aj pre 
nájdené olovené gombíky.

Podľa získaného skromného sprievodného ma
teriálu môžeme konštatovať, že novoveké hroby 
sú zo 16. až 18. stor. Na cintoríne sa evidentne 
pochovávalo aj po zániku kostola, pričom staršie 
hroby boli počas neskorších aktivít zničené. Po
dobná situácia sa zistila napríklad v Martine, kde 
pri gotickom kostole z 13. stor. boli odkryté hroby 
zo 17.-18. stor., ale stredoveké hroby sa už nenašli 
(Budinský-Krička 1944, 33). Novoveké hroby boli 
odkryté aj pri výskume zaniknutého dedinského 
kostola v Boleráze, kde za najstaršie sa považujú iba 
dva hroby (Ru kay 1974, 111). Pri vý skume v areál i 
kostola v Starej Haliči boli takisto viaceré hroby 
identifikované ako novoveké (Vallašek 1967-1968, 
388). Z východného Slovenska sú známe novoveké 
hroby z mnohých lokalít, pričom najviac sa ich 
našlo počas výskumu zaniknutého benediktínskeho 
opátstva v Košiciach-Krásnej nad Hornádom (Polla 

Obr. 3. Vyšná Myšľa. Nálezy z preskúmaných hrobov.
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1 9 8 6 , 186). Ďalšie pochádzajú z výskumu zaniknutej 
dediny Zalužany-Nemešany (Polla 1962, 128), ako 
aj zo Svinice, Buzice, Košíc, Vajkoviec, Bardejova, 
Michaloviec a iný ch.

O začiatkoch stredovekého osídlenia dediny 
Myšľa sa dozvedáme z písomných prameňov od 
roku 1270. Pri opise hraníc Čane (Chon) a Vyšné
ho Gyňova (Felgyno) sa tam uvádza ako Possesio 
Myssle (Varsik 1964, 392, 393). B. Varsik sa domnie
va, že nakoľko v roku 1270 je uvedená Myšľa bez 
prívlastku, dedina Vyšná Myšľa vtedy ešte neexis
tovala. Až v roku 1325 sa v listinách vyskytujú dve 
Myšle - „Egházasmisle“ (Kostolná, resp. Cirkevná 
Myšľa) a „Felmisle“. Neskôr, v roku 1435, sa uvá
dzajú „Naghmisle“ a „Kismisle“. V pápežských 
desiatkoch z rokov 1332-1335 vystupujú tiež dve 
Myšle - „de Misle“ a „de alio Misle“, a tretia dedi
na s podobným názvom - Musla (S e dl á k  2 000 , 60) . 
V portálnom súpise z roku 1427 sú uvedené opäť 
dve Myšle - „Myssle“ s 25 portami a „Mysle“ so 41 
portami. Náš archeologický výskum zaniknutého 
dedinského kostola a terénne prieskumy v katastri 
dnešnej Vyšnej Myšle v polohe Koscelek a v jej 
okolí dokázali existenciu tretej stredovekej dediny 
v mikroregióne, a to v zachovaných písomných 
prameňoch iba raz spomínanej Musle ( O le xa /T aj k ov 
1999 , 128). 

Podľa B. Varsika vznikla niekde v chotári Nižnej 
Myšle v druhej polovici 14. stor. dedina Kisfalud. 
Prvý raz je o nej zmienka v portálnom súpise z roku 
1427, keď tam zaevidovali 5 port. Kisfalud vtedy 
patrila prepošstvu v Nižnej Myšli a sporili sa o ňu 
s benediktínskym opátstvom z neďalekej Krásnej 
(nad Hornádom). V roku 1325 sa ešte neuvádza 
medzi dedinami patriacim prepošstvu - vtedy prav
depodobne ešte neexistovala. Táto, aj podľa názvu 
malá dedina však neskôr zanikla a v portálnom 
súpise z roku 1553 sa už neuvádza (Varsik 1964, 
395). Vzhľadom na to, že evidentne išlo o menej 
ľudnatú usadlosť, nemohol v nej byť vybudovaný 
kostol. Lokalizácia zaniknutej dediny Kisfalud nie je 
istá, ale najskôr sa nachádzala na niekdajšom ľavom 
brehu Torysy, v súčasnosti Hornádu, medzi obcami 
Nižná Myšľa a Nižná Hutka, v polohe Kocky. Tam 
sa pri povrchovom prieskume získali stopy po 
stredovekom osídlení.

Zaniknutá dedina vo Vyšnej Myšli sa rozkladala 
v bezprostrednej blízkosti kostola, na oboch brehoch 
rieky Olšavy a mala pravdepodobne názov Musla 
( O le x a 2 0 0 3 , 98-101). Procesu a príčinám zániku 
stredovekých dedín sa podrobne venoval A. Habov
štiak, ktorý spomína medzi inými aj vojenské akcie 
husitov a bratríkov (H abovš t i ak  1985 , 245). V tejto 
súvislosti mohla zaniknúť aj spomínaná stredoveká 
dedina, keďže existuje záznam o plienení a obsa
dení premonštrátskeho prepoštstva v Nižnej Myšli 

bratríkmi v roku 1458 (Čižmár 2004, 53). Obyvatelia 
sa po vyplienení dediny a kostola pravdepodobne 
vysťahovali do blízkych obcí Nižná a Vyšná Myšľa. 
Na vysvätenom mieste cintorína sa pochovávalo aj 
neskô r.

V Súpise pamiatok na Slovensku sa uvádza, že 
na hone Kostolica sa nachádzajú zrúcaniny stredo
vekého prepoštstva - kláštora, a že z tejto stavby sa 
zachovali v teréne už len základy silno prerastené 
vegetáciou (Súpis 1968, 382). Predpokladáme, že 
honom Kostolica sa myslí nami skúmaná poloha 
Koscelek alebo, ako je uvádzané na niektorých ma
pách, poloha U kaplnky. Je viac ako pravdepodobné, 
že sakristia (možno aj presbytérium) sa zachovala 
i po zániku kostola a používala sa ako cintorínska 
kaplnka. Tu sa totiž zachovala tehlová dlážka 
v dobrom stave. Archeologický výskum nedokázal 
existenciu žiadnych ruín predpokladaného kláštora. 
Ani v bezprostrednej blízkosti zvyškov kostola sa 
nenašli relikty žiadnej inej architektúry, preto je 
evidentné, že v súpise nehnuteľných pamiatok je 
uvedený omyl.

Dôležitým cirkevným centrom sa stala Nižná 
Myšľa po zriadení premonštrátskeho prepošstva sv. 
Mikuláša v polovici 13. stor., ktorého donátorom bol 
rod Abovcov (Čižmár 2004, 51). Prvý menom známy 
prepošt magister Michal z rodu Aba dokázateľne 
spravoval prepozitúru v rokoch 1288 až 1297 (V ar -
sik 1964, 392). Toto bývalé rodové premonštrátske 
prepoštstvo (kláštor) stálo na temene vŕšku v strede 
dnešnej obce (O le xa  2003 , 101). Kláštorná budova 
prešla v nasledujúcich storočiach viacerými prestav
bami a len plánovaný architektonicko-archeologický 
výskum dodnes stojaceho objektu môže priblížiť jej 
stredoveký vzhľad (Varga 1997, 11-23).

Udalosťami roku 1458 sa definitívne neskončili 
dejiny kostola na lokalite Koscelek. Domnievame sa, 
že i keď samotný kostol bol za bratríckeho vpádu 
pravdepodobne vážne poškodený, jeho sakrálna 
funkcia tým úplne nezanikla. Samozrejme, kostol 
po odchode obyvateľov zo zaniknutej dediny už 
neplnil funkciu farského svätostánku, stále však 
jeho ruiny stáli na vysvätenej pôde, kde sa aj neskôr 
pochovávalo, a to asi až do 18. stor. Časť murív 
a zvlášť cenné kamenné ostenia (ak vôbec boli na 
stavbe aplikované) boli odvezené a pravdepodobne 
použité na inej stavbe. Priestor bývalej lode slúžil 
po desaťročia ako osárium, kde boli hromadené 
ľudské kosti z porušovaných starších hrobov, čo 
naznačuje hojné množstvo nájdených ľudských 
kostí. Na určitú kontinuitu sakrálnej funkcie časti 
kostola poukazuje aj menej používaný chotárny 
názov miesta - U kaplnky. Na základe poznatkov 
z archeologického výskumu predpokladáme, že 
bývalá sakristia a možno aj presbytérium kostola 
ešte neskôr slúžili ako cintorínska kaplnka.
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Tab. I. Vyšná Myšľa, poloha Koscelek. 1 - múr a oporné piliere sakristie; 2 - celkový záber na ruiny kostola; 3 - sakristia; 4 - seve -
rovýchodná časť kostola; 5 - presbytérium a oltárna menza; 6 - interiér kostola počas výskumu v roku 1997.
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Tab. II. Vyšná Myšľa. Výskum v polohe Koscelek. 1 - sonda I v interiéri kostola; 2 - hrob 1, situovaný v lodi kostola; 3 - hrob 33 
so skeletom dospelého muža; 4 - hroby z priestoru pri južnom múre kostola; 5 - odkryté ruiny kostola.
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Tab. III. Vyšná Myšľa. Kostol sv. Márie Magdalény. Predpokladaná podoba kostola a jeho vývojové stavebné fázy.
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Tab. IV. Vyšná Myšľa. 1-8 - fragmenty keramiky z objektu 2; 9-11 - kosák, kovanie z dverí(?) a rameno zubadla zo železa z ob-
jektu 2; 12-13 - železné klince z rakiev.
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Tab. V. 1 - Vyšná Myšľa (okr. Košice-okolie) - pamiatkovo upravené zvyšky ranogotického Kostola sv. Márie Magdalény; 2 - Zsújta 
(Maďarsko) - kostol postavený okolo roku 1300.
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Tab. VI. Pôdorysy jednolodí s pravouhlým uzáverom. 1 - Kraskovo (okr. Rimavská Sobota); 2 - Čečejovce (okr. Košice-okolie); 
3 - Rakovnica (okr. Rimavská Sobota); 4 - Kyjatice (okr. Rimavská Sobota).
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UNTERGEGANGENE  KIRCHE  UND  EIN  FRIEDHOF  IN  VYŠNÁ  MYŠĽA

L a d i s l a v  O l e x a  -  P e t e r  T a j k o v

Z usammenf assung

Die archäologisch-architektonische Forschung in 
der Lage Koscelek im Gemeindekataster von Vyšná 
Myšľa (Bez. Košice-Umgebung) konzentrierte sich 
in den Jahren 1996 bis 1998 auf die Freilegung von 
Resten einer Steinarchitektur und von Gräbern eines 
Kirchenfriedhofes (Abb. 2). Die Lokalität befindet sich 
etwa 2 km südlich der Gemeinde Nižná Myšľa auf ei
ner bewaldeten Anhöhe oberhalb des Olšava-Flusses. 
Im Umkreis erstreckte sich auf beiden Flussufern ein 
untergegangenes mittelalterliches Dorf etwa mit dem 
Namen Musla. Das Leben in diesem Dorf beeinflusste 
ausgeprägt eine nahe Thermalquelle.

Der Grundriss des untersuchten Sakralbaues kann 
verlässlich nach gut erhaltenen Fundamenten re
konstruiert werden, die stellenweise bis in die Tiefe 
von 110 cm reichten. Die Fundamentmauern waren 
gänzlich im Südostteil des Presbyteriums gestört, 
wo sie sich nur im Negativ erhalten haben. In den 
übrigen Teilen verblieb auch Mauerwerk oberhalb 
der Fundamente stellenweise bis in die Höhe von 
100 cm erhalten. Der Bau weist eine klassische Orien
tierung O-W mit einer ausgeprägten Abweichung 
von der grundlegenden Achse in der Richtung nach 
Süden auf. Die Außenausmaße der Kirche betragen 
14,5 x 8 m. Den Ostabschluss bildete ein rechtwink
liges Presbyterium von 4 x 4 m Ausmaß. Vom rech-
teckigen Schiff trennte es ein Triumphbogen. Der 
Eingang in das Objekt war 160 cm breit und war an 
der Westseite situiert. Die Unterbrechung des Mau
erwerks an der Südseite deutet auf die Möglichkeit 
der Existenz eines südlichen, noch im Mittelalter ver-
mauerten Eingangs an. Das Fundamentmauerwerk 
des Schiffes mit ursprünglichen zwei Stützpfeilern 
nach NW- und SW-Ecke des Baues, bestand aus 
größeren runden Steinen, die trocken gelegt und 
in Schotter untergebracht waren. Das Mauerwerk 
oberhalb der Fundamentmauer bestand teilweise 
aus Andesit von örtlichen Quellen und ebenfalls aus 
runden Steinen mit Kalkmörtelbindung ohne Anzei
chen einer gereihten Unterbringung. Die Breite der 
Mauern maß durchschnittlich 110 cm. In Superposi
tion unter der Ostmauer der Sakristei erfasste man 
in 120 cm Tiefe einen schwarzgefärbten kompakten 
Lehm aus der Verfüllung des Objektes 2, das teilweise 
unter die Mauer reichte. Anhand der Funde aus dem 
Objekt kann der Au au der Kirche an die Wende des 
13. und 14. Jh. datiert werden (Taf. IV: 1-11). Nach der 
Auswertung der Ausgrabung unterschieden wir drei 

entwicklungsmüßige Bauphasen dieser frühgotischen 
Kolonisationskirche (Taf. III: 2-4).

Die erste Phase repräsentiert die Errichtung eines 
rechteckigen Schiffes und eines quadratischen Pres
byteriums mit zwei Stützpfeilern an den Ecken seines 
Westteiles. In dieser Zeit führten in das Kirchenschiff 
zwei Eingänge - einer von der Westseite und der 
zweite von der Südseite. Die zweite Bauphase bildete 
die Errichtung der Sakristei, die an die Nordmauer 
des Presbyteriums angebaut wurde. Den Eingang in 
die Sakristei löste man mit der Durchbrechung der 
Nordmauer und war 120 cm breit. Die dritte Entwick
lungsbauphase des Objektes repräsentiert ein Zubau 
zweier Stützpfeiler zur Nordmauer der Sakristei, ein 
Zubau zweier Stützpfeiler zur Westmauer des Schiffes 
an den Seiten beim Eingang und eine Verstärkung des 
nordwestlichen Eckpfeilers. Die angeführten Baupha
sen der Kirche erfolgten in der Spannweite vom Ende 
des 13. Jh. bis zur Mitte des 15. Jh.

Die freigelegten Gräber befanden sich auf der Süd
fläche des Sakralbaues (Abb. 2; Taf. II: 4). Aus Gründen 
des relativ dichten Waldbewuchses wurde nur ein Teil 
des Friedhofes untersucht. Die während der Grabung 
freigelegten Gräber können nur schwer genauer zeit
lich eingestuft werden, evident gehörten nicht alle zu 
den ältesten Gräbern des Kirchenfriedhofes. Insge
samt wurden 33 mehr oder weniger gestörte Gräber 
untersucht, alle waren fundarm (Abb. 3). Direkt in 
der Kirche wurde das Grab 1 untersucht (Taf. II: 1, 2). 
Während der Säuberung der Mauern und auch bei 
der Vertiefung des Schnittes I fand man im Objekt der 
Kirche und in seiner unmittelbaren Nähe eine große 
Menge von Menschenknochen. Die meisten befanden 
sich gerade im Kirchenschiff, wo sie eine zusammen
hängende Schicht bildeten. Menschenknochen fand 
man auch in Anhäufungen bei der Außenmauer, und 
zwar hauptsächlich bei der Südwestecke des Baues. 
Drei menschliche Schädel ohne Mandibeln wurden vor 
den Fundamenten der Altarmensa gefunden. Danach 
urteilen wir, dass die untergegangene Kirche später als 
Ossarium diente. Wahrscheinlich hing der Untergang 
der Kirche mit dem Einfall von brüderlichen Heere in 
Propstei in Nižná Myšľa im J. 1458 zusammen. Wir 
vermuten, dass trotz der Beschädigung der Kirche 
selbst und des Dorfes beim Einfall der Brüder wahr
scheinlich die sakrale Funktion des Objektes dadurch 
nicht völlig untergegangen ist. Die Kirche erfüllte 
selbstverständlich nach dem Abzug der Bewohner 
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aus dem vernichteten Dorf nicht mehr die Funktion 
eines Pfarrheiligtums, doch standen seine Ruinen 
auf geheiligtem Boden, und dort wurde auch später 
bestattet, vielleicht bis zur Mitte des 18. Jh. Der Raum 
des ehemaligen Schiffes diente Jahrhunderte hindurch 
als Ossarium. Auf Grundlage der Erkenntnisse aus 
der archäologischen Untersuchung setzten wir vo
raus, dass die ehemalige Sakristei (vielleicht auch das 
Presbyterium) der Kirche später als Friedhofskapelle 
verwendet wurde.

Im J. 1998 erfolgte in Anzeichen eine Rekonstruktion 
der Ruinen der Kirche, die wahrscheinlich der St. Ma
ria-Magdalene geweiht war (Taf. V: 1). Seither erfolgen 
in diesem Raum alljährlich feierliche Jahresmessen und 
wenigstens auf diese Weise kehrte teilweise die sakrale 
Funktion dieses frühgotischen Denkmals zurück.

Abb. 1. Situationskarte.
Abb. 2. Vyšná Myšľa. Vermessung der Kirchenruinen 

und eines Teiles des Friedhofs.
Abb. 3. Vyšná Myšľa. Funde aus untersuchten Grä

bern.
Taf. I. Vyšná Myšľa, Lage Koscelek. 1 - Mauer und 

Stützpfeiler der Sakristei; 2 - Gesamtaufnahme der 
Kirchenruinen; 3 - Sakristei; 4 - Nordostteil der Kir

che; 5 - Presbyterium und Altarmensa; 6 - Interieur 
der Kirche während der Grabung im J. 1997.

Taf. II. Vyšná Myšľa. Grabung in der Lage Koscelek. 
1 - Schnitt I im Interieur der Kirche; 2 - Grab 1 im Kir
chenschiff; 3 - Grab 33 mit Skelett eines erwachsenen 
Mannes; 4 - Gräber aus dem Raum der Südmauer 
der Kirche; 5 - Freigelegte Kirchenruinen.

Taf. III. Vyšná Myšľa. Kirche von St. Maria Magdalene. 
Vorausgesetzte Form der Kirche und ihre baulichen 
Entwicklungsphasen.

Taf. IV. Vyšná Myšľa. 1-8 - Keramikfragmente aus dem 
Objekt 2; 9-11 - Sichel, Türbeschlag(?) und Arm eines 
Eisenzaumzeugs aus dem Objekt 2; 12-13 - Eisennä
gel von Särgen.

Taf. V. 1 - Vyšná Myšľa (Bez. Košice-Umgebung) - 
als Denkmal zugerichtete Reste der frühgotischen 
St. Maria-Magdalene Kirche; 2 - Zsújta (Ungarn) 
- um das Jahr 1300 erbaute Kirche.

Taf. VI. Grundrisse der Schiffe mit rechtwinkligem 
Abschluss. 1 - Kraskovo (Bez. Rimavská Sobota); 
2 - Čečejovce (Bez. Košice-Umgebung); 3 - Rakovnica 
(Bez. Rimavská Sobota); 4 - Kyjatice (Bez. Rimavská 
Sobota).

Übersetzt von Lívia Stümpelová
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ST R E D O V E K Á   K E R A MI K A   Z   K A ME NI C K É H O   H R A D U

M A R I Á N  U L I Č N Ý

S e ve r ovýc ho dn é  S love n s k o, s t r e do ve k ý hr ad, k e r am i k a, t ypo lo-
gicko-chronologická analýza, neskorý stredovek, 15. - počiatok 
16. s t or .

North-eastern Slovakia, medieval castle, po ery, typological 
an d c hr on ologi c al an alys e s , L at e  M i ddl e  A ge s , 15 t h -  i n c i pi e n t  
16 t h  c e n t u r i e s .

Krajské  mú zeum v Prešove zí skalo do svojich 
zbierok keramický  sú bor z hradu Kamenica. Kolek
cia predmetov bola súčasťou väčšej archeologickej 
zbierky  (vrá tane kovový ch predmetov) zí skanej 
nepovolený mi vý kopmi ( R ot h /S oj á k  2000 , 168; T o-
m á š ov á  2 0 0 2 , 207 ). Ná lezy  pochá dzajú  pravdepo
dobne zo sutín južného a severozápadného svahu 
hradného kopca (za poskytnutie nálezov ďakujem 
PhDr. B. Tomášovej - riaditeľke Krajského múzea 
v Prešove).

Zí skaný  sú bor má  takmer jednoliaty  neskoro
stredoveký charakter. Jeho značnú časť tvorí sivá 
redukčne vypaľovaná keramika, ktorú zastupuje 
viac ako polovica všetký ch keramický ch zlomkov. 
Druhou najpočetnejšou zložku je oxidačne vypaľo
vaný riad tehlovočervenej farby. Oveľa skromnejšie 
je doložená keramika hnedosivej farby a len ojedine
le  dvomi zlomkami dien je zastú pený  okrovobiely  
riad. Oproti iný m neskorostredoveký m keramický m 
súborom zo šarišského regiónu zbierka vybočuje 
vy soký m podielom sivej keramiky  a malý m za
stú pení m hnedosivé ho riadu. Keramické  zlomky  
pochádzajú v drvivej prevahe z nádob vytáčaných 
už na rýchlorotujúcom hrnčiarskom kruhu, z kto
réh o boli zrezáv ané s trunou. Len dva zlomky  dien 
nemajú  stopy  po zrezaní .

Najväčšiu skupinu medzi nálezmi tvoria úlomky 
z hrncov. Fragmentárnosť materiálu nedovoľuje 
charakterizovať ich celkový tvar. Dominujú najmä 
pomerne baňaté hrnce, s najväčšou vydutinou v ich 
hornej polovici. Steny sa smerom nadol zužujú 
a prechád zajú  priamo, resp. len s mierny m odsa
dení m do dna (tab. III: 8, 9, 11; IV: 6, 8 , 10). Priemer 
ústia sa pohybuje najčastejšie medzi 14-18 cm. 
Uniformná výzdoba sa nachádza predovšetkým na 
pleciach hrncov. Najčastejšie ide o rebrovanie, resp. 
o husto ryté ryhy, v oveľa menšej miere sa vyskytujú 
samostatné r y hy .

Chronologicky citlivý je predovšetkým tvar ústia 
hrncov. Najpočetnejšie sú zastúpené rímsovito profi
lované ústia členené rebierkom na vnútornej strane. 
Dva hnedosivé exempláre majú výraznejšiu, ostrej
šiu profiláciu a hlásia sa ešte ku keramike 14. stor. 
(tab. I: 1, 4). Všetky ostatné ústia tohto typu sú už 
vý razne vy hnuté  a majú  miernejšiu, ply nulejšiu 
profiláciu, charakteristickú pre neskorostredovekú 
keramiku 15. až začiatku 16. stor. (tab. I: 7, 9, 11, 
12; I I: 10, 15) .

Druhou najpočetnejšou skupinou sú hrnce so 
zhrubnutým ústím členeným na vnútornej strane 
žliabkom (tab. II: 4, 8, 13; III: 1-5, 7). Niektoré hrnce 
tohto typu mali už aj jednoduché pásikové, mierne 
prežliabnuté ucho. Jeden okraj z ústia, výraznej teh
lovočervenej farby, má len minimálne zhrubnutie, 
pomerne nevýrazný žliabok a na vnútornej strane 
má hnedú glazúru (tab. III: 2). Je možné, že v tomto 
prípade ide už o novoveký exemplár.

Ostatné ty py  ú stí  hrncov sú  zastú pené len ojedi
nele. Jedným hnedosivým zlomkom je doložený 
typologicky starší, profilovaný, nahor vytiahnutý 
okraj, pravdepodobne zo 14. stor. (tab. II: 11). Spo
radicky sa vyskytujú rímsovito profilované ústia 
so šikmý m zarovnaní m na vnú tornej strane (tab. 
II: 7), profilované ústia s horizontálnym zarovnaním 
(tab. II: 1), v jednom prí pade aj s prstovaní m (tab. 
IV:  1) a zhrubnuté , vodorovne zarovnané  okraje 
(tab. III:  10).

Veľmi slabo sú v zbierke doložené črepy ostat
ný ch ty pov ná dob. Pravdepodobne k široký m mi
sám s vodorovne zarovnaným ústím možno prira
diť široké, pomerne hrubostenné dno sivej farby 
(tab. IV: 12). Ďalšie ústie, červenohnedej farby, 
so žliabkom na vnútornej strane, je nepochybne 
z panvice (tab. IV:  3). Na tele je zdobené  rebro
vaním, na vnútornej strane má hnedú glazúru. 
Na vý sky t panví c poukazovali v sú bore aj ná lezy  
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dvoch nôžok. S misovitými nádobami sú príbuzné 
aj pokrievky. V súbore neboli identifikované okraje 
z týchto nádob. Zachovali sa len štyri gombíkovité 
držadlá rozličných priemerov a tvarov (tab. II: 12, 
14, 16).

Stolovú  keramiku reprezentujú  predovšetký m 
zlomky z džbánov a krčahov. Zlomkovitosť mate
riálu opäť nedovoľuje charakterizovať ich celkový 
tvar. Zachované zlomky  poukazujú  skô r na ští hlej
šie džbány s roztvoreným neprofilovaným okra
jom a prežliabnutým uchom (tab. I: 10). Materiál 
oproti hrncom je tenkostennejší , jemne plavený , 
s dokonalejšou povrchovou ú pravou. Telo sa sme
rom dole zužuje a prechádza spravidla do mierne 
odsadeného dna (tab. II: 9; III: 6; IV: 2, 5, 11). Časť 
týchto nádob má glazúru buď na vonkajšej strane, 
alebo na oboch stranác h (tab. IV: 11). Lastú rovité 
zrezanie strunou na dnách nádob svedčí o tom, že 
nejde o novoveké exempláre. Okrem džbánov, ako 
dosvedčuje materiál z Kamenice, sa v neskorostre
dovekej keramike vyskytujú ojedinele aj krčahy 
s ú zky m hrdlom (tab. I: 13) . 

Džbány a krčahy sú zdobené podobne ako hrnce 
 na pleciach rebrovaní m, resp. jednoduchý mi ry ha
mi. Pri stolovej keramike však môžeme zaznamenať 
aj ďalšie výzdobné prvky. Niekoľkými kusmi sú 
zastúpené črepy z tiel džbánov, resp. krčahov, zdo
bených kolkovaním (tab. I: 2, 3, 5, 6). Ďalší zlomok 
z dna, tehlovočervenej farby, má na vonkajšej strane 
bielu engobu a zdobený je červenými maľovanými 
pás mi (tab. IV: 5). Ide nepochy bne o domác u na
podobeninu okrovobieleho maľovaného stolového 
riadu, ktorý sa bežnejšie vyskytuje v strednom 
a južnom Šariši. 

Pri doterajšom štú diu neskorostredovekej kerami
ky sme si všimli, že na nádobách z okruhu stolovej 
keramiky  je niekedy  vý zdoba charakteristická pre 
predchádzajúce etapy vývoja hrnčiarstva (napr. ryté 
vlnovky). Aj v našom súbore sa nachádza črep tela 
džbánu sivej farby, zdobený rytými ryhami a nech
tovitý mi vry pmi (tab. I: 8) . 

Posledný m ty pom ná dob v sú bore z hradu sú  
poháre. Zachovali sa predovšetkým ich nôžky. Ide 
najmä o črepy dvojkónických pohárov so širokým 
dnom, v strede zúženým telom a nahor von vyhnu
tým ústím (tab. IV: 9). Dva ďalšie zlomky z dien 
patria malým pohárikom - hrnčekom (tab. IV: 4, 7). 
Tento typ pohárikov je obľúbený aj v ďalšej, včas
nonovovekej etape hrnčiarstva.

Ku keramike z hradu Kamenica sú  vý robnou 
technológiou, typmi nádob, výzdobou, ako aj 
tvarovaním ústí početné analógie na celom území 

východného Slovenska. Ako blízke možno uviesť 
naprí klad sú bory  zo zaniknutej stredovekej obce 
Zalužany (P olla 1 9 6 2 , 97-122), z hradov v Kežmarku 
(P olla 1971 , 100-105) a Šariši, zo stredovekých miest 
Prešov, Bardejov (Čaplovič/S li v k a 1 9 8 0 , 83-104) a Ko
šice (P á s t or  1 9 5 9 , 6 136 36 ;  B é r e š /Uličný 1998, 341, 342; 
Ďurišová/Uličný 1999, 193-199) či z areálu benedik
tí nskeho kláš tora v Krás nej nad Hornád om ( P olla 
1986 , 200-237). Územne najbližšími porovnávacími 
súbormi sú nálezy z hrádku v Hanigovciach (Ulič-
n ý 2000 , 141, 142), z hrnčiarskej pece zo Sabinova 
(S li vk a 1978 , 175-184) a zo zaniknutej obce Bodoš 
(Lukáč/Uličný 2000, 126) .

Len niekoľko ojedinelých črepov zo súboru 
možno zaradiť ešte do 14. stor. Ide jednak o ostro 
profilované a nahor vytiahnuté ústia hrncov, ktoré 
sa vydeľujú nedokonalým výpalom a hnedosivým 
sfarbením. Ostatná, drvivá väčšina materiálu patrí 
však až do neskorostredovekého horizontu 15. až 
začiatku 16. stor. (s výhradou jedného glazovaného, 
mierne zhrubnutého, pravdepodobne už ranonovo
vekého okraja). V materiáli prevláda sivý redukčne 
vypaľovaný riad nad oxidačne vypaľovaným teh
lovočerveným riadom. Neisté nálezové okolnosti 
nedovoľujú zovšeobecniť tieto zistenia. Pre neskoro
stredovekú keramiku zo šarišského regiónu je cha
rakteristická totiž prevaha oxidačne vypaľovaného 
riadu. Sivá keramika tvorí  len sprievodný  materiál  
nedosahujúci zväčša ani tretinový podiel. Prevahu 
sivého riadu dosiaľ evidujeme len v keramickom 
súbore z hrnčiarskej pece zo Sabinova.

Neskorostredoveký materiál z Kamenice môže
me datovať do 15. až prvej tretiny 16. stor. Úplná 
prevaha zhrubnutých a profilovaných ústí (na 
vnútornej strane s rebierkom) nasvedčuje, že väčšia 
časť materiálu spadá skôr do staršieho úseku tohto 
horizontu.

Snáď ako mikroregionálny prvok treba považovať 
takmer ú plnú  absenciu okrovobieleho riadu. Podob
ná situácia je doložená aj z Bardejova. Zdá sa, že 
biela keramika v severnom Šariši predstavuje skôr 
import. Túto hypotézu však bude potrebné overiť 
ďalším štúdiom.

Nál ezy  z hradu Kamenica priniesli nový  porov
návací materiál pre štúdium stredovekého hrnčiar
stva. Ukazuje sa, že okrem tradičnej typologickej 
a chronologickej klasifikácie sa v budúcnosti bude 
potrebné venovať aj komparácii súborov z rovna
kého časového obdobia v rámci jedného regiónu, 
aby sa tak zachytili mikroregionálne odlišnosti, 
ktoré môžu byť odrazom jednotlivých dielenských 
okruhov.
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T ab. I . K e r am i k a z  K am e n i c k é ho  hr adu .



126

MARIÁN ULIČNÝ

T ab. I I . K e r am i k a z  K am e n i c k é ho  hr adu .



STREDOVEKÁ  KERAMIKA Z KAMENICKÉ HO HRADU

127

T ab. I I I . K e r am i k a z  K am e n i c k é ho  hr adu .
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T ab. I V . K e r am i k a z  K am e n i c k é ho  hr adu .



STREDOVEKÁ  KERAMIKA Z KAMENICKÉ HO HRADU

129

LITERATÚ RA

B é r e š /Uličný 1998 - J. Béreš/M. Uličný: Výsledky archeo-
logického výskumu v centre Košíc. Slov. Arch. 46, 
1998, 333 351.

Čaplovič/S li vk a 1980  - D. Čaplovič/M. Slivka: Stredoveká 
hrnčiarska pec z Bardejova. Nové Obzory 22, 1980, 
83-104.

Ďurišová/Uličný 1999 - M. Ďurišová/M. Uličný: Stredoveká 
keramika z Koší c. Stud. Arch. Slovaca Mediaev. 2, 
1999, 193 199.

Lukáč/Uličný 2000 - R. Lukáč/M. Uličný: Prieskum zanik
nutej obce Bodoš. AVANS 1998, 2000 , 126.

P á s t or  1 9 5 9  - J. Pástor: Zpráva o archeologickom výskume 
Vý chodoslovenskéh o mú zea v Košiciach roku 1958. 
Mú zeum (Bratislava) 6, 1959, 613 636.

P olla 1962   B. Polla: Stredoveká zaniknutá osada na Spiši 
(Zalužany). Bratislava 1962.

P olla 1 9 7 1  - B. Polla: Kežmarok (Výsledky historicko-
archeologického výskumu). Bratislava 1971.

P olla 1986   B. Polla: KošiceKrás na. K stredoveký m deji
nám  Krás nej nad Hornád om. Košice 1986.

R ot h /S oj á k  2 0 0 0   P. Roth/M. Sojá k:  Ná lezy  zo stredoveký ch 
hradov. AVANS 1999, 2000, 167, 168.

S li v k a 1 9 7 8  - M. Slivka: Nález stredovekej hrnčiarskej pece 
v Sabinove. Nové Obzory 20, 1978, 175-184.

T om á š ová  2002   B. Tomáš ová: Nál ezy  šperkov z hradu 
Kamenica. AVANS 2001, 2002, 207.

Uličný 2000 - M. Uličný: Keramika z Hanigovského hradu. 
AVANS 1999, 2000, 141, 142.

Mgr. Marián Uličný
Krajský  pamiatkový  ú rad
Hlavná 115
SK080 01 Pr ešov

MITTELALTERLICHE  KERAMIK  VON  DER  BURG  KAMENICA

M a r i á n  U l i č n ý

Z usammenf assung

Das Landesmuseum von Prešov gewann in seine 
Sammlungen einen Keramikverband von der Burg 
Kamenica. Der Keramikverband hat einen gleichartig 
spätmittelalterlichen Charakter. Es dominiert in ihm 
reduktiv gebrannte Keramik von grauer Farbe über 
oxidiert gebrannte Keramik von roter Farbe. Nur sehr 
schwach vertreten ist Keramik von braun-grauer und 
ockerweißer Farbe. Die Keramikbruchstücke stammen 
von Gefäßen, die auf schnellrotierender Scheibe herge
stellt wurden, und die mit einer Feder abgeschnitten 
wurden.

Die größte Gruppe unter den Funden bilden Bruch
stücke von Töpfen. Es handelt sich um verhältnismäßig 
bauchige Töpfe mit der größten Weite in der oberen 
Hälfte der Gefäße, die auf den Schultern mit Rippung, 
bzw. dichten Rillen verziert sind. Am zahlreichsten ver
treten sind Exemplare mit einer profilierten Mündung, 
die an der Innenseite durch eine Rippe gegliedert sind 
(Taf. I: 1, 4, 7, 9, 11, 12; II: 10, 15) und ebenfalls Töpfe mit 
verdickter Mündung (Taf. II: 4, 8, 13; III: 5, 7). Vereinzelt 
vertreten sind Töpfe mit nach oben ausladenden Rändern 
(Taf. II: 11), Mündungen an der Innenseite mit schräger 

Verebnung (Taf. II: 7), profilierte Mündungen mit hori
zontaler Verebnung (Taf. II: 1; IV: 1) und mit verdickten 
horizontalen Rändern (Taf. III: 10).

Weitere Gefäßtypen sind durch Fragmente von Schüs
seln vertreten (Taf. IV: 12), ferner durch Pfannen (Taf. 
IV: 3) und Deckel (Taf. II: 12, 14, 16). Die Tischkeramik 
repräsentieren Bruchstücke von Krügen (Taf. I: 10) und 
Tonkrügen (Taf. I: 13), wie auch Becher (IV: 4, 7, 9). Verziert 
sind sie auf den Schultern durch Rippung, die Krüge auch 
mit Stempelverzierung (Taf. I: 2, 3, 5, 6; I: 2, 3, 5, 6).

Aufgrund zahlreicher Analogien kann der Großteil des 
Materials in den spätmittelalterlichen Horizont des 15. bis 
Anfang des 16. Jh. eingestuft werden.

Taf. I. Keramik von der Burg Kamenica.
Taf. II. Keramik von der Burg Kamenica.
Taf. III. Keramik von der Burg Kamenica.
Taf. IV. Keramik von der Burg Kamenica.

Ü be r s e t z t  vo n  L í vi a S t ü m pe lová
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P R Í SP E V O K   K   P O Z NA NI U   ST R E D O V E K É H O   O P E V NE NI A   K O Š Í C *

R A S T I S L A V  R U S N Á K

V ý c h o d n é  S lov e n s k o ,  m e s t o ,  h i s t o r i c k é  j ad r o,  s t r e d o v e k ,  
n ovo ve k , s t r e do ve k é  ope vn e n i e , k e r am i k a.

E as t e r n  S lov ak i a,  t ow n ,  h i s t or i c al c e n t r e ,  M i d d le  A ge s ,  M od e r n  
Era, medieval fortification, po ery.

Stav poznania stredovekej fortifiká cie Koší c 
sa za posledné desaťročie posunul o významný 
krok dopredu. Stalo sa tak najmä vďaka viacerým 
archeologickým výskumom, ktoré sa uskutočnili 
v Starom meste v rámci obnovy dlažby a s tým 
spojenou rekonštrukciou inžinierskych sietí. Naj
väčší bol výskum areálu Dolnej brány (Duchoň 
1999 ; Ďurišová 2001). Preskúmali sa i ďalšie brány 
- Hnilná (Ďurišová/Uličný 2000) a Mlynská (Gašaj 
1999 ). K tomu treba pripočítať výskum opevnenia 
na Dominikánskom námestí (Ďurišová/Uličný 2000), 
výskum na Zvonárskej ulici (Ďurišová/Gašaj 2000), 
na Hrnčiarskej či Podtatranského ulici (Gašaj 2000) 
a tiež výskum tzv. Katovej bašty (Gašaj/Duchoň 
2001), teda barbakanu Maľovanej brány. Stavebno-
historickým vývojom mestských hradieb sa vo 
svojich prácach zaoberali napríklad J. Duchoň (1 9 8 9 ), 
J . K r c ho  (1992) či O . H alaga (1967 ; 1992). Pramene 
k štúdiu košickej fortifikácie naposledy zhrnula 
M. Ďurišová (2004), ich kompletný prehľad podal 
tiež J. Duchoň (1999 ).

V roku 2003 sa Výskumné pracovné stredisko 
Archeologického ústavu SAV v Košiciach podie
ľalo na realizácii archeologického výskumu na 
Cyrilometodejskej ulici v Košiciach, v priestore 
za gréckokatolíckym Kostolom sv. Bohorodičky 
v Starom meste. Skúmaná plocha patrila v stredo
veku do fortifikačného systému opevneného mesta, 
konkrétne k západnému úseku hradieb. Parkánový 
a čiastočne i vnútorný hradbový múr je v týchto 
miestach zachovaný dodnes. Plochou výskumu 
kedysi z väčšej časti prebiehala vnútorná hradobná 
priekopa. Realizáciou štyroch sond bola celkovo 
odkrytá plocha cca 160 m2. V čase výskumu sa 
skúmaná plocha nachádzala 60-90 cm pod niveletou 
Cyrilometodejskej ulice.

Sonda I

Sonda dosiahla dĺžku 21,3 m, jej šírka bola 2,5 m 
a najväčšia hĺbka 4 m. Vedená bola západo-východ
ným smerom. Jej cieľom bolo odkryť profil hradobnej 
priekopy (tab. II). Vrchné navážky tvorila sutina 
stavebného materiálu, pochádzajúca z objektu, ktorý 
tu stál v prvej polovici 20. stor. Objekt nebol podpiv
ničený, a tak vrstva dosahovala hĺbku iba 50-70 cm. 
Pod ňou bola silná vrstva tvorená štrkovo-hlinitými 
zásypmi a čiastočne sutinami stavebného materiálu. 
Táto vrstva pravdepodobne vznikla, keď bola prie
kopa niekedy v prvej tretine 19. stor. zasypaná. Pri 
západnom okraji sondy prenikali tieto zásypy do 
hĺbky 200 cm a smerom k východnému okraju, tak 
ako sa pôvodná priekopa prehlbovala, zasahovali do 
maximálnej hĺbky 300 cm. Východný okraj sondy sa 
nezhoduje s východným okrajom priekopy. V hĺbení 
sondy sa z priestorových a statických dôvodov (blíz
ka zástavba) nepokračovalo. Pri západnom okraji 
sondy  sa pod štrkovo-hlinitými zásypmi nachádzalo 
už len štrkové podložie. Vo vzdialenosti asi 2,6 m 
od dna západného okraja sondy I sa v hĺbke 195 cm 
narazilo na deštrukciu múra, ktorá v podstate kolmo 
križovala sondu. Šírka zachytenej deštrukcie dosaho
vala 80 cm. Lomové kamene už nedržala malta, boli 
silne premiešané s hlinou a iba naznačovali priebeh 
múra. Zo zistených nálezových okolností bolo 
pravdepodobné, že ide o kontraeskarpu, múr, ktorý 
uzavieral vodnú priekopu z vonkajšej strany. Vzdia
lenosť od tyla tohto múra po čelo parkánového múra 
bola 24,4 m. Táto hodnota predstavuje šírku priekopy 
v danom priestore. Pri východnom (tylovom) okraji 
deštrukcie múra, vo vzdialenosti 3,4 m od západného 
okraja sondy, sa tmavá štrková vrstva začínala v hĺb
ke 210 cm. Smerom na východ sa jej úroveň v profile 

* Práca vznikla v rámci projektu G 2/3175/23.
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sondy stále znižovala. Vo vzdialenosti 8 m od západ
ného okraja sondy sa nachádzala v hĺbke 270 cm. 
V úrovni, kde priekopa dosahuje najväčšiu hĺbku, 
teda zhruba medzi 10. až 13. metrom od tyla kon
traeskarpy, začínala štrková vrstva v hĺbke 390 cm 
od povrchu v okolí sondy. Nad štrkovým podložím 
sa nachádzala vrstva tmavosivého ílu s charakteris
tickým bahenným zápachom. Táto ílovitá vrstva sa 
začala v profile objavovať vo vzdialenosti 6,1 m od 
tyla kontraeskarpy, a to v hĺbke 310 cm. Smerom  na 
východ sa mierne zvažovala a zároveň hrubla, takže 
v mieste, kde bola sonda najhlbšia, ílovitá vrstva 
začínala v hĺbke 340 cm a bola 50 cm hrubá. Smerom 
k východnému okraju sondy I sa potom dvíhala iba 
mierne, jej okraj sa nezachytil. Vo vzdialenosti 3,6 m 
od tyla kontraeskarpy, tesne nad štrkovou vrstvou 
sa v hĺbke asi 250 cm začínali v profile objavovať 
väčšie i menšie lomové kamene, ktoré aj keď neboli 
spájané maltou, vytvárali súvislú vrstvu. Vrstva 
kameňov nepresahovala hrúbku 10-15 cm. Aj 
táto vrstva východným smerom postupne klesala 
a v podstate zvrchu lemovala tmavosivé ílovité 

nánosy, ktoré predstavujú prvé obdobie jestvovania 
vodnej priekopy. Z týchto nálezových okolností 
možno konštatovať, že kameňmi bolo vyložené 
vtedajšie dno priekopy. Z nájdeného črepového 
materiálu možno spomenutú úpravu, spojenú s ka
mennou armatúrou dna priekopy, datovať približne 
do polovice 15. stor. Dokladá to fragment gotického 
pohára, z ktorého sa zachovala spodná časť a dno. 
Našiel sa zakliesnený vo vrstve lomových kameňov 
vo vzdialenosti cca 6,5 m od tyla kontraeskarpy, 
v hĺbke 290 cm (tab. I: 1). Črep je z jemne plavenej 
hliny, svetlotehlovej farby, nie je zdobený, znútra 
je mierne plasticky profilovaný, v horizontálnych 
pásoch. Dno, s priemerom 4,5 cm, je rovné, zrezané 
strunou. Spodná polovica zachovaného fragmentu 
sa od dna len veľmi mierne zužuje a vytvára tak 
úzku nôžku pohára, vrchná časť sa mierne rozširuje 
(do predpokladaného súdkovitého tela). Vrstvou 
kameňov, resp. mierne nad ňou, prechádzala ten
ká čierna humusová vrstva. Mala suchú, akoby 
popolovitú konzistenciu. Dosahovala hrúbku len 
asi 5-10 cm a v celom priebehu sa držala horného 

Obr. 1. Košice, Cyrilometodejská ul. 1 - sonda I, pohľad na časť severného profilu; 2 - sonda II, múr kontraeskarpy (v pravom 
dolnom rohu studňa); 3 - sonda II, studňa; 4 - kamenná deštrukcia z rozobraného muriva kontraeskarpy. Foto: A. Marková.
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okraja kamennej armatúry priekopy. Najväčšiu 
hĺbku, 330 cm, dosahovala vo vzdialenosti 10 m od 
tylovej strany kontraeskarpy. Od tejto úrovne, kde 
je priekopa najhlbšia, sa smerom k východnému 
okraju sondy dvíhala už len mierne. Pri východnom 
okraji sondy dosahovala hĺbku 310 cm. Pravdepo
dobne išlo o pozostatok rastlinného porastu. Zrejme 
v súvislosti s nejakou úpravou priekopy bola táto 
vrstva prekrytá a rastlinný porast zotlel. Datovať 
toto prekrytie nám nedovoľuje absencia nálezov. 
Medzi touto úpravou a armovaním dna priekopy 
nemuselo však prejsť dlhé obdobie. Na vyloženie 
dna priekopy kameňmi bolo potrebné dočasne 
nenapúšťať daný úsek vodou. Kamenné armovanie 
iste zarástlo prakticky okamžite. Nevieme, či tento 
porast bol zasypaný, alebo zaliaty vodou. No po
polovitá konzistencia tejto zotletej vrstvy nás vedie 
skôr k predpokladu, že bola zasypaná.

Na pomerne krátkom úseku severného profilu 
sondy I sa nad vrstvou kameňov a čierneho humu
su dala rozoznať ešte jedna vrstva tmavosivého ílu 
(obr. 1: 1). Jej hrúbka predstavovala len asi polovicu 
hrúbky spodnej ílovitej vrstvy a celková zachytená 
dĺžka dosahovala len niekoľko metrov. V tom čase 
bolo ručné začisťovanie profilu (a vôbec akékoľvek 
zdržiavanie sa v sonde I) dosť nebezpečné pre 
hroziace závaly zeminy, preto o celkovej dĺžke 
tejto vrstvy v severnom profile nemáme presné 
údaje. Oba profily sondy už boli len fotograficky 
dokumentované. Mohlo by ísť o druhú fázu vodnej 
priekopy. S veľkou pravdepodobnosťou však šírka 
vodnej plochy v priekope nedosahovala rozmery 
z obdobia prvej fázy. Svedčí o tom situácia v sonde 
III A, kde sa nad prvou ílovitou bahennou vrstvou, 
kamennou armatúrou a vrstvičkou čierneho humu
su už žiadna ďalšia ílovitá vrstva nenachádzala (viď 
sonda III A). No pozorovanie fotografií dokumentu
júcich situáciu naznačuje, že druhá ílovitá vrstva by 
mohla byť už pozostatkom kynety, odvodňovacieho 
rigolu priekopy. Z fotografií sa zdá, že druhá ílovitá 
vrstva vytvára v priestore, kde je priekopa najhlbšia 
(cca medzi 11. a 13. metrom od tyla kontraeskarpy) 
plytký žľab so šírkou 250-350 cm. Na západnom 
okraji tohto žľabu sa na fotografii dá sledovať jeho 
sprvu prudšie a potom už iba mierne stúpanie, 
pričom sa ílovitá vrstva viditeľne stenčuje. Pri vý
chodnom okraji žľabu sa to sledovať nedá, vrstva 
tu však môže byť prisypaná hlinou z okraja sondy. 
Fotografie tiež naznačujú, že v mieste, kde vrstva 
ílu vytvára žľab, jej spodný okraj priamo nasadá 
na kamennú armatúru, kým od miesta, kde sa žľab 
dvíha, sa nad vrstvou kameňov z armatúry a hu
musovou vrstvičkou nachádza asi 50-60 cm hrubá 
štrkovo-hlinitá vrstva a až nad ňou je postupne 
stenčujúca sa vrstva ílu. Treba však zdôrazniť, že 
uvedená teória má iba hodnotu pracovnej hypotézy 

a spomenuté fotografie nie sú vstave poslúžiť ako 
dôkaz tohto tvrdenia. Na overenie tejto hypotézy by 
bol potrebný ďalší archeologický výskum v pries
tore západného úseku hradieb. Nad druhou ílovou 
vrstvou sa už neobjavila vrstva kameňov ani ďalšia 
humusová vrstvička, iba štrkovo-hlinitý zásyp.

Žiaľ, nepriaznivé daždivé počasie pretrvávajúce 
počas prvých dní výskumu spôsobovalo neustále 
závaly veľkých kusov zeme z oboch strán profilu 
sondy I. Závaly mali taký rozsah, že prekryli odkryté 
nálezové situácie, čo si vyžadovalo ich opätovné od
krytie a začistenie. Mechanizmus sa už na tie miesta 
nemohol dostať a ručné odkrývanie bolo príliš nebez
pečné. Z toho dôvodu nemohla byť sonda uspokojivo 
zdokumentovaná a jeden z hlavných cieľov výskumu, 
overiť a zaznamenať priebeh hradobnej priekopy, ne
bol realizovaný v plnej miere pôvodných predstáv.

Sonda I I

Otvorenie sondy si vyžiadal nález deštrukcie 
múra v západnom okraji sondy I, takže bolo po
trebné overiť jeho ďalší priebeh. Sonda II preto 
smerom na sever kolmo naväzovala na sondu I, 
a to 1,8 m od jej západného okraja. Do hĺbky 165 cm 
od okolitého povrchu bola sonda hĺbená strojovo. 
V tejto hĺbke, priamo na rozhraní oboch sond, sa 
narazilo na kamenný veniec z lomových kameňov. 
Ako sa vzápätí potvrdilo, išlo o vrchný veniec 
plášťa studne, s vnútorným priemerom 100 cm. Pri 
jej rozšírovaní severným smerom sa za vrchným 
vencom studne opäť narazilo na deštrukciu múra. 
Tá pokračovala ešte 2 m severne od okraja studne. 
Tu deštrukciu vystriedal zachovaný, na maltu kla
dený múr široký 135 cm a dlhý 180 cm. Prerušovala 
ho betónová doska kanalizácie, široká 190 cm. Za 
ňou sa priebeh múra podarilo odkryť ešte približne 
v dĺžke 350 cm. V ďalšom odkrývaní múra v sonde 
II sa nedalo pokračovať kvôli systému kanalizácie. 
Murivo nájdených častí kontraeskarpy v sonde II 
bolo potom obnažené do maximálnej miery, ako 
to podmienky dovoľovali. V prípade severnej časti 
sondy, pracovne nazvanej aj II C, šlo o strojový 
výkop. Múr tu mal zachovanú korunu o cca 80 cm 
nižšie ako v južnej časti, teda v hĺbke 245 cm (obr. 
2: 1). Ručne sa odkryla čelná strana kontraeskarpy 
južne od betónovej dosky kanalizácie a tiež rozsah 
deštrukcie tohto múra, ktorý bol pri stavbe mladšej 
studne postupne rozobraný až po základovú špáru 
(obr. 1: 2, 3). Táto časť sondy mala pracovný názov 
II A. Výkop popri čele múra, južne od betónovej 
dosky, poskytol málo početný keramický materiál. 
Získaný súbor, s výnimkou dvoch novovekých 
črepov z vrchných častí hornej vrstvy, sa zdá byť 
pomerne jednoliaty svojím stredovekým datovaním. 
Črepy možno rámcovo datovať do 14.-15. stor. Jeden 
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z črepov nesie stopy červeného maľovania a jeden 
má na plastickej lište vtláčaný ornament tvorený 
dvoma horizontálnymi radmi malých štvorčekov. 
Základová špára múru bola v hĺbke 360 cm od po
vrchu v okolí sondy. V profile výkopu bolo rozozna
ných 5 vrstiev (4 horizontálne a jedna vertikálna). 
Ide o tenkú tmavú ílovitú vrstvu hrubú asi 5 cm, 
ktorá súvislo pokrývala celú plochu muriva od 
zachovanej koruny až po základovú špáru, kde sa 
vytrácala. Rovnaká ílovitá vrstvička bola rozoznaná 
pri všetkých profiloch múra kontraeskarpy z čelnej 
i tylovej strany. Podložie predstavovala vrstva hru
bého štrku. Začínala v hĺbke 350 cm. Nad ňou bola 

vrstva jemného piesku, hrubá 30 cm. Nasledovala 
65 cm hrubá vrstva uľahnutého štrku. Poslednou 
s horizontálnych vrstiev bol štrkovo-hlinitý zásyp 
siahajúci do hĺbky 255 cm. Bol sledovaný po hĺbku 
165 cm od súčasného povrchu, teda po spodnú 
úroveň strojového výkopu sondy II. Priestor medzi 
zachovanou korunou múra a studňou priniesol 
o niečo početnejší črepový materiál, ktorý možno 
datovať prevažne do 15.-16. stor. Na tomto mieste 
však muselo dôjsť k premiešaniu materiálu v čase 
rozoberania tejto časti múru, kvôli stavbe studne 
a črepy už nemajú potrebnú vypovedaciu hodno
tu. Sonda II bola 2 m severne od studne rozšírená 

Obr. 2. Košice, Cyrilometodejská ul. 1 - sonda II, ďalší úsek kontraeskarpy; 2 - sonda III, celkový pohľad; 3 - sonda IV, pohľad na 
čelnú stranu kontraeskarpy; 4 - sonda IV, celkový pohľad z východnej strany. Foto: A. Marková.
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aj východným smerom, aby sa preskúmala črtajúca 
sa kamenná deštrukcia v profile (obr. 1: 4). Odkry
vom sa na ploche niekoľkých metrov štvorcových 
podarilo začistiť nepravidelnú kamennú deštrukciu. 
Vzhľadom na charakter uloženia, rozsah a výškovú 
úroveň sa vylúčilo, že by mohlo ísť o pozostatok 
kamennej armatúry priekopy. Pravdepodobne ide 
o nepoužitý materiál zo stavby studne, ktorý pochá
dza z rozobratého muriva kontraeskarpy. Táto časť 
sondy niesla pracovné označenie II B.

Studňa

Studňa bola postavená z nasucho kladených lo
mových kameňov. Postupne odkrývaný vnútorný 
priestor studne poskytol zväčša novovekú keramiku 
plus niekoľko stredovekých črepov, evidentne ná
hodne premiešaných. V hĺbke 430 cm od povrchu 
v okolí sondy sa narazilo na hladinu spodnej vody. 
Vo vyberaní zásypu studne sa pokračovalo ešte asi 
do úrovne 30 cm pod hladinu. K odčerpaniu vody 
pomocou čerpadla sa nepristúpilo, preto nie je možné 
sa vyjadriť k spôsobu, akým bola základová časť stud
ne ukotvená v teréne. Tiež sa nemožno vyjadriť k jej 
celkovej hĺbke. Na porovnanie však môže poslúžiť 
neďaleká studňa, ktorá sa nachádza na Dominikán
skom námestí. Kamenný veniec studne bol postavený 
na drevenom rošte, ktorý bol uložený v hĺbke 593 cm 
od súčasného povrchu (Ďurišová/Uličný 2000, 52). 
Konštrukčné prvky nemusia byť smerodajné, keďže 
studňa na Dominikánskom námestí je pravdepodob
ne o niečo staršia (Kaschau 1807), no toto porovnanie 
môže vypovedať o jej hĺbke (Duchoň 2001, 14).

S veľkou pravdepodobnosťou možno konštatovať, 
že stavba studne nespadá do obdobia pred začiatkom 
19. stor. Ešte na pláne mesta z roku 1807 (K as c h au  
1807) vidieť, že stav fortifikácie zostal nezmenený. 
Z plánu vyplýva, že žiadne stavebné zásahy, ktoré 
by si vynútili búranie hradieb, ešte neprebehli. K za
sypávaniu vodných priekop dochádzalo postupne, 
zhruba medzi rokmi 1812 až 1825 (Duchoň 1999, 53, 
54). Popri dobových plánoch mesta nás o tom infor
mujú i niektoré kroniky (Plath 1860;  T u t k ó  1 8 6 1 ). To 
bola doba, keď sa i priestor bývalých fortifikácií začal 
postupne upravovať na stavebné parcely.

Sonda I I I  A

Sonda bola vedená severojužným smerom, rov
nobežne s parkánovým múrom, od ktorého bola 
vzdialená cca 5,5 m. Jej dĺžka dosahovala 9 m, šírka 
2,6 m, no na povrchu bola široká i viac ako 3 m, 
keďže okraje boli strojom mierne strhnuté, aby sa 
predišlo závalu. Sonda s týmto označením nahrá
dzala pôvodnú sondu III, situovanú južnejšie, ktorá 
musela byť zasypaná pre rozsiahle závaly. Sonda III 

A mala za cieľ overiť existenciu kamennej armatúry 
vnútornej priekopy i sled ďalších vrstiev. Vrchná 
vrstva kameňov bola odkrytá v hĺbke 230-240 cm. 
V tejto vrstve sa povrch v sonde začistil v úseku asi 
230 x 250 cm. Týmto sa potvrdilo vyloženie prieko
py väčšími lomovými kameňmi (obr. 2: 2). Neišlo 
o dlažbu. Uloženie kameňov nebolo vždy dôsledné. 
Nepochybne však boli uložené zámerne, s cieľom 
spevniť dno priekopy. Priečnym rezom sondy sa 
objasnila situácia a priebeh vrstiev na dne východ
ného okraja priekopy. Najlepšie sa to dalo sledovať 
na južnom profile rezu (tab. I: 3). Vrchná línia profilu 
bola v hĺbke 210-220 cm od povrchu v okolí sondy, 
dno rezu sa nachádzalo v hĺbke 305 cm. Štrkové 
podložie sa pri východnom okraji rezu začínalo 
v hĺbke 269 cm a smerom k západnému okraju 
mierne klesalo až na hĺbku 297 cm. Nad ním bola 
tenká tmavá ílovitá vrstva, rovnako s miernym 
klesaním od východu na západ. Jej hrúbka bola 
pri východnom okraji profilu takmer trojnásobne 
väčšia (28 cm) ako pri západnom (10 cm), čo je za 
daných okolností nečakané. No pravdepodobne išlo 
len o náhodu, resp. o lokálny jav, ktorý neohrozuje 
oprávnený predpoklad, že ílovitá vrstva sa v týchto 
miestach postupne do stratena stenčuje práve sme
rom na východ, k parkánovému múru. Nad ílovitou 
bahennou vrstvou sa nachádzala kamenná armatú
ra. Nasucho kladené lomové kamene sa v hlinenom 
zásype nachádzali v niekoľkých (4-5) vrstvách nad 
sebou. Hrúbka tejto vrstvy kolísala medzi 40-50 cm, 
pri západnom okraji bola hrubšia. I táto vrstva od 
východu na západ klesala. Markantnejší je pokles 
spodnej línie vrstvy. Západný okraj je až o 46 cm hlb-
šie ako východný, a to v hĺbke cca 290 cm. V profile 
sa dala rozoznať i čierna humusová vrstva, ktorá 
v súvislom páse hrubom 7-12 cm prebiehala tesne 
ponad vrchnú vrstvu lomových kameňov. Smerom 
od východu na západ mala klesajúci charakter. Na 
západnom okraji bola o 20 cm nižšie, teda v hĺbke 
235 cm. Nad touto vrstvou bol už iba štrkovo-hlinitý 
zásyp, stopy po ďalšej ílovitej vrstve sa nenašli. 

Podľa toho, čo nám ponúka rozsah odkrytej si
tuácie, bolo dno priekopy pri parkánovom múre 
vyložené kameňmi silnejšie ako zvyšok priekopy. 
V profile sondy I sa odkryla situácia, ktorá dokladá, 
že v miestach, kde priekopa dosahovala najväčšiu 
hĺbku, bola iba jedna, nanajvýš dve vrstvy lomových 
kameňov, a to hneď nad ílovitou vrstvou. Čierna 
humusová vrstva bola v tomto prípade prakticky 
súčasťou vrstvy kameňov, resp. sa prelínali.

Pri odkrývaní rezu sa získal i nepočetný kera
mický materiál a tiež jeden fragment, ktorý mohol 
byť súčasťou výmazu. Získalo sa i dno a časť tela 
stredovekého pohára (tab. I: 2). Črep je jemne pla
vený, s ojedinelými drobnými kamienkami, je svet
lotehlovej farby. Fragment je bez výzdoby, zvnútra 
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mierne plasticky profilovaný, v horizontálnych 
pásoch. Dno, s priemerom 7,8 cm, je rovné, zrezané 
strunou. Dno má najväčšiu šírku, telo sa smerom 
nahor miernym oblúkom zužuje, okraj fragmentu 
však už má náznak rozšírenia mierne do vonka. 
I tento keramický fragment možno datovať približne 
do obdobia prvej polovice 15. stor.

Sonda I V

Sonda bola odkrytá preto, aby sa priebeh muriva 
kontraeskarpy overil i na inom mieste plochy výsku
mu. V sonde IV bola priamo nad múrom zapustená 
do zeme betónová kanalizácia, ktorá rozrušila i časť 
muriva. Začistiť sa dali iba bočné steny muriva. Na
razilo sa naň až cca 100 cm pod betónovou doskou. 
Zachovaná výška základovej časti kontraeskarpy sa 
pohybovala od 60 do 90 cm na západnej, čelnej strane 
(obr. 2: 3), a 75 až 80 cm na tylovej strane múra. Vý
chodný profil muriva bol odkrytý a začistený v dĺžke 
360 cm (obr. 2: 4), západný v dĺžke 130 cm. Aj v tomto 
prípade si kontraeskarpa zachovala šírku cca 130 cm. 
Jej základová špára sa tu nachádzala v hĺbke 325 cm 
od povrchu v okolí sondy. Vzdialenosť medzi tylom 
múra a čelom parkánového múra v týchto miestach 
dosahovala až 26,2 m. Hrubé odkrývanie popri oboch 
stranách múra sa urobilo strojovo. Nájdený črepový 
materiál preto nemá potrebnú vypovedaciu hodnotu 
a ani nebol bližšie vyhodnocovaný. 

V profile zo strany priekopy bolo rozoznaných 10 
rôznych vrstiev: 7 horizontálne pod sebou a 3 verti
kálne popri murive, resp. na jeho mieste (tab. III). Ste
rilné štrkové podložie začínalo na západnom okraji 
sledovaného profilu v hĺbke 250 cm, na východnom 
v hĺbke 275 cm. Dno sondy IV sa tu nachádzalo 
v hĺbke 410 cm, kde bola i úroveň spodnej vody. 
Všetky horizontálne vrstvy západo-východným 
smerom mierne klesali. Išlo o rôzne štrkovo-hlinité 
zásypy. Nezachytila sa medzi nimi ani tmavá ílovitá 
vrstva, ani stopy po kamennej armatúre, ani čierna 
humusová vrstva. Tmavý íl sa zachytil iba v tenkej 
vertikálnej vrstve tesne popri murive. Ide o ílovitú 
vrstvu, ktorá sa objavila pri začisťovaní všetkých 
profilov múru kontraeskarpy a musí priamo súvisieť 
s existenciou múra. Pravdepodobne vznikla po jeho 
výstavbe postupným splavovaním z vyšších vrstiev. 
Zo sledovaného profilu sa nedá vyčítať ani existencia 
komunikačného banketu, ako ho zobrazuje Hatsche
kov plán mesta z rokov 1754-1755 (Raports 1754-1755) 
v rozmeroch, ako ich vyrátal J. Duchoň (1 9 9 9 , 43).

V profile sondy IV A, teda popri čelnej strane 
múra, sa rozoznali štyri horizontálne vrstvy. Línie 
vrstiev si držia viac-menej vodorovnú úroveň. Ide 
tiež o rôzne štrkovo-hlinité navážky. Štrkové podlo
žie začína na západnej strane múra v hĺbke 195 cm. 
Vrstva bola zachytená do hĺbky 275 cm. 

VY HODNOTENIE VÝSKUMU

K datovaniu jednotlivých fáz vodnej priekopy 
nám popri všeobecne známych údajoch o etapách 
opevňovania mesta (Duchoň 1989) slúži iba veľmi 
sporadický črepový materiál. Pri sonde I je to 
konkrétne iba jediný fragment gotického pohára, 
datovateľný do polovice 15. stor. Ostatný keramický 
materiál získaný z odkryvu sondy I má len hodno
tu zberu. Keramický fragment nájdený vo vrstve 
kamennej armatúry datuje túto úpravu priekopy. 
Kamenná armatúra brehov priekopy bola odkrytá 
i pri výskume Dolnej brány (Duchoň 1999, 42) a tiež 
bola datovaná do polovice 15. stor. Táto úprava 
zároveň uzatvára prvú etapu existencie priekopy. 
Tú predstavuje miestami až pol metra hrubá ílovi
tá, bahenná vrstva. Všeobecne sa už akceptuje, že 
vnútorná vodná priekopa bola vybudovaná spolu 
s parkánom až v tzv. luxemburskej fáze opevnenia 
mesta, čo potvrdzujú aj najnovšie výsledky výsku
mov (Ďurišová 2004, 254). Túto fázu mestské kroniky 
(Cassovia vetus 1732;  Turcsanyi 1834;  Plath 1860;  T u t k ó  
1861 ) zhodne datujú medzi roky 1392-1422. Bližšie 
časové zaradenie výstavby nových fortifikácií kon
krétne pre západný úsek hradieb nie je známe.

Západná polosféra opevnenia mesta pravdepo
dobne nebola z hľadiska vojenského ohrozenia na
toľko exponovaná ako východná, resp. juhovýchod
ná časť. Arpádovská fáza opevnenia mesta v rokoch 
1260-1290 (Duchoň 1989; Halaga 1992, 201) bola, aj 
napriek istým pochybnostiam, pravdepodobne vy
stavaná vcelku, okolo celého mesta. Je však možné, 
že východná polosféra bola vystavaná skôr a na jej 
výstavbe si dali stavitelia viac záležať. Svedčí o tom 
fakt, že v tzv. luxemburskej fáze bola veľká časť zá
padného aj severného úseku tejto hradby zosilnená, 
resp. celkom prestavaná (Duchoň 1989, 5). Naopak, 
v juhovýchodnej časti sa flankovacie veže dochovali 
v pôvodnej, resp. v čiastočne upravenej podobe ešte 
i na najstarších plánoch mesta zo 16.-17. stor. (S p e c li n  
1577;  Abriss 1653-1667). Je preto možné, že v luxem
burskej fáze sa prvotná pozornosť venovala práve 
západnému úseku hradieb. Opevňovacie práce 
Jána Jiskru z Brandýsa v rokoch 1441-1442 sa opäť 
zamerali viac na východnú stranu. Budovali sa prvé 
fázy barbakanov pred Maľovanou (Gašaj/Duchoň 
2001, 30), Dolnou (Duchoň 1999; Ďurišová 2004, 255) 
či Mlynskou bránou. Korvínovská opevňovacia fáza 
v rokoch 1462-1490 bola tiež prednostne zacielená 
na východnú polosféru a iba tu bola realizovaná 
celá z kameňa (Duchoň 1989, 10). Západná časť bola 
na rozsiahlom úseku vybudovaná iba ako hlinený 
násyp s drevenou konštrukciou a palisádou. Dĺžka 
tohto úseku nie je presne známa. Vieme, že v takejto 
forme bola budovaná už od západnej strany Dolnej 
brány, no pri Hnilnej bráne bol už opäť kamenný 
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múr (Ďurišová 2004, 255, 258). Je však možné, že 
kamenným múrom bolo chránené iba predbránie 
a zvyšný úsek od Hnilnej brány po severozápadný 
roh opevnenia mal opäť iba drevo-zemnú podobu. 
Nasvedčuje tomu fakt, že ďalšia, už renesančná 
bastiónová fáza opevňovania mesta, ktorá prebie
hala od druhej polovice 16. stor., sa prednostne 
zamerala práve na severozápadnú časť opevnenia 
(Duchoň 1989, 13).

So začiatkom prvej fázy vodnej priekopy môže
me počítať možno už od prelomu 14. a 15. stor., 
najneskôr však od roku 1422. Kamenná armatúra 
priekopy je keramikou datovaná do obdobia okolo 
polovice 15. stor. Možnosti presnejšieho časového 
ukotvenia by mohli ponúknuť údaje o opevňovacích 
prácach, známe z kroník. Do úvahy by prichádzalo 
obdobie kapitanátu Jána Jiskru z Brandýsa, no prav
depodobnejším sa javí až obdobie tzv. korvínovskej 
fázy opevnenia. Spevnenie brehov priekopy kamen
nou armatúrou je pochopiteľný krok pre zlepšenie 
technického stavu takéhoto vodného zariadenia, 
keďže zabraňuje podmývaniu a odplavovaniu bre
hov. V tomto prípade bolo vyložené dno priekopy 
po celej šírke, no minimálne pri východnom okraji 
bolo spevnené dôkladnejšie ako v stredovej časti 
priekopy. Na uskutočnenie takejto úpravy bolo 
potrebné načas vypustiť priekopu. Z výsledkov od
kryvu v sonde I sa však nedá jednoznačne potvrdiť, 
či nasledujúca fáza vodnej priekopy mala charakter 
plnohodnotného vodného zariadenia slúžiaceho 
na obranu mesta. Zdá sa, že armatúra stihla zarásť 
a že tento porast bol pravdepodobne zasypaný a nie 
opäť zaliaty vodou. Je tiež možné, že druhou fázou 
vodnej priekopy už bola iba stredová kyneta slúžia
ca ako odvodňovací rigol, aj keď s týmto tvrdením 
sa zatiaľ nedá argumentovať jednoznačne. Keby sa 
to potvrdilo, dalo by sa predpokladať, že prieko
pa mohla byť vyložená kameňmi už so zámerom 
neobnovovať ju v plnom rozsahu jej pôvodného 
funkčného zamerania. K tomu však mohlo dôjsť 
až v čase, keď vnútorná vodná priekopa nebola 
z obranného hľadiska natoľko exponovaná, teda až 
po vybudovaní nového pásma hradieb s vonkajšou 
vodnou priekopou, známeho ako korvínovská fáza 
opevnenia mesta. Je možné, že mesto pristúpilo 
k týmto prácam v snahe obmedziť bahenný zápach, 
uplatňujúc tak zvýšené hygienické nároky.

Datovaniu výstavby kontraeskarpového múra 
vnútornej vodnej priekopy dosiaľ nebolo v litera
túre venované veľa pozornosti. Stále nie je celkom 
jasné ani to, či kontraeskarpa bola na celom úseku 
budovaná paralelne s priekopou a parkánom, alebo 

len postupne dobudovávaná v nasledujúcich ob
dobiach. Z výskumov Katovej bašty (Gašaj/Duchoň 
2001) a barbakanu Dolnej brány (Duchoň 1999 ; 
Ďurišová 2004) však vieme, že v čase budovania 
spomenutých fortifikačných zariadení už kon
traeskarpa na týchto miestach existovala a bola 
využitá pri budovaní ich tylovej časti. Keďže tieto 
fortifikácie vznikali ešte pred polovicou 15. stor., 
zdá sa, že minimálne tu bola kontraeskarpa budo
vaná paralelne s priekopou a parkánovým múrom. 
Keramický materiál, získaný v rámci sledovaného 
výskumu pri odkrývaní kontraeskarpového múra, 
bol len málopočetný a nevýrazný. Rámcovo ho však 
možno datovať do 14.-15. stor. Takéto datovanie 
nás nabáda k tvrdeniu, že výstavba múra v tomto 
úseku prebehla paralelne s budovaním priekopy 
a parkánového múra v luxemburskej opevňovacej 
fáze. Hrúbka zachytenej základovej časti múra bola 
130-135 cm. To je zatiaľ najväčšia zameraná šírka 
kontraeskarpy v meste. Na porovnanie nám slúžia 
známe údaje z východnej časti opevnenia mesta. 
Na Podtatranského ulici dosahovala rozšírená zá
kladňa múru iba 100 cm (Gašaj 2000, 68) a rovnako 
na Mlynskej ulici (Gašaj 1999, 48). Odkrytá kontra
eskarpa z výskumu Katovej bašty dosahovala šírku 
110 cm (Gašaj/Duchoň 2001, 25) a pri Dolnej bráne 
bola pôvodná hrúbka tohto múra pravdepodobne 
iba 95 cm (Duchoň 1999, 57). 

Zaujímavé je porovnanie hrúbok kamennej arma
túry pri náprotivných okrajoch priekopy. Aj keď sa 
východný okraj priekopy nezachytil, ešte vo vzdia
lenosti 4 až 5 m od parkánového múra boli kamene 
uložené v štyroch až piatich vrstvách nad sebou 
a hrúbka armatúry dosahovala 50 cm. Smerom na 
západ, tak ako sa priekopa prehlbovala, sa hrúbka 
armatúry stenčovala. V sonde I už bola zachytená 
prakticky len v jednej vrstve a tento charakter si 
podržala až do vzdialenosti 3,6 m od tyla kontra
eskarpy, kde sa vytrácala. Ani v západnom profile 
sondy IV sa už neobjavila. 

Výskum vnútornej vodnej priekopy a kontraes
karpového múra v priestore za gréckokatolíckym 
kostolom na Cyrilometodejskej ulici overil a potvr
dil viacero predpokladov i známych faktov o vývoji 
stredovekej fortifikácie Košíc. Zanechal i niekoľko 
otázok, keďže niektoré situácie nemohli byť uspo
kojivo zdokumentované. Na ich zodpovedanie bude 
potrebný ďalší výskum. Otáznou zostala predovšet
kým forma druhej fázy vodnej priekopy. Cieľom 
tohto príspevku bolo oboznámiť o výsledkoch 
výskumu a napomôcť tak rozšíriť bázu poznatkov 
o vývoji košického opevnenia v stredoveku.

Poznámka: Za technickú pomoc pri spracovaní dokumentačnej časti príspevku ďakujem D. Bombovi a Ing. M. Paulíkovi.



138

RASTISLAV RUSNÁ K

Tab. I. Košice, Cyrilometodejská ul. 1 - fragment pohára, nájdený vo vrstve kamennej armatúry (sonda I); 2 - fragment pohára 
(sonda III A, rez); 3 - priečny rez sondou, južný profil (sonda III A). Legenda: a - štrkové podložie; b - ílovitá bahenná vrstva; 

c - kamenná armatúra; d - humusová vrstva; e - zásypová vrstva. Kresba: R. Rusnák.
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Tab. III. Košice, Cyrilometodejská ul. Sonda IV, severný profil po oboch stranách múru kontraeskarpy. Legenda: a - štrkové pod-
ložie (hrubý štrk); b - štrková vrstva; c - hlinitá vrstva; d - sivá presušená ílovitá vrstva; e - hlinitá vrstva; f - vrstva menších 
lomových kameňov; g - sivá štrkovo-hlinitá vrstva; h - sutina z deštrukcie múra; i - tmavá ílovitá vrstvička; j - tmavšia hlina bez 

prímesí. Kresba: R. Rusnák.

Tab. II. Košice, Cyrilometodejská ul. Sonda I - severný profil a jeho hypotetické prepojenie so sondou III A. Legenda: a - ílovitá 
bahenná vrstva; b - vrstva kamennej armatúry; c - humusová vrstva; d - zásypové vrstvy; e -  sutinová vrstva; f - múr kontra-

eskarpy. Kresba: R. Rusnák.
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Tab. IV. Košice, Cyrilometodejská ul. Situačný plán výskumu. Zameranie: M. Paulík.
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BEITRAG  ZUM  KENNEN  DER  MITTELALTERLICHEN  BEFESTIGUNG
VON  KOŠICE

R a s t i s l a v  R u s n á k

Z usammenf assung

Im Jahre 2003 verwirklichte das AI der SAW VPS Ko
šice eine archäologische Vorsprungsgrabung in Košice 
auf der Str. Cyrilometodejská ul. Die untersuchte Flä
che gehörte im Mittelalter in das Fortifikationssystem 
der befestigten Stadt, konkret zum Westabschnitt der 
Schanzen. Die Parkanmauer und teilweise auch die in
nere Schanzmauer ist an diesen Stellen bis heute erhal
ten, durch die Grabungsfläche verlief einst zum größten 
Teil der innere Burggraben. Durch die Realisierung 
von vier Schnitten wurde insgesamt eine Fläche von 
ca. 160 m2 freigelegt. Der Schnitt I erschloss eine Phase 
des mittelalterlichen Wassergrabens. Das Ende der ers
ten Phase repräsentiert eine Steinarmatur, die beinahe 
die ganze Breite des Grabens einnahm. Aufgrund des 
Fundes von Keramik wie auch der Berücksichtigung 
weiterer Umstände kann diese Gestaltung in die zweite 
Hälfte des 15. Jh. datiert werden. Die weitere Phase 
des Grabens stellte wahrscheinlich nur noch einen Ent-
wässerungskanal, einen Kabelgraben dar. Der Graben 
erlangte an diesen Stellen eine Breite von 24,4 bis 26,2 m 
und eine Tiefe von 3,9 m von der gegenwärtigen Ni
velette. Mit dem Schnitt II erschloss man einen ca. 7 m 
großen Abschnitt des Fundamentteiles der Mauer der 
Kontraeskarpe, auf dessen Destruktion man bei der 
Vertiefung des Schnittes I kam. Der Fundamentteil der 
Mauer war 135 cm breit und die Fundamentlücke lag 
in 360 cm Tiefe von der gegenwärtigen Nivelette. Die 

Mauer bestand aus auf Mörtel gefügten Bruchsteinen. 
Die Grabung hat nachgewiesen, dass die Kontraes
karpe in diesem Abschnitt parallel mit dem Graben 
und mit der Parkanmauer an der Wende des 14. und 
15. Jh. erbaut wurde. An einer Stelle war die Mauer 
bis zur Fundamentlücke auseinander genommen und 
in diesem Raum wurde aus den gewonnenen trocken 
gefügten Steinen ein Brunnen errichtet. Der Bau des 
Brunnens entfällt am ehesten in den Zeitabschnitt des 
ersten Drittels des 19. Jh., wann es zur Entfernung der 
Stadtmauer kam. Mit dem Schnitt IIIA beglaubigte 
man die Situation auf Grabensohle, vor allem die 
Existenz einer Steinarmatur, wie auch eine Abfolge 
weiterer Schichten. Zur Beglaubigung des Verlaufes 
der Kontraeskarpe auch an einer anderen Stelle der 
Grabungsfläche wurde der Schnitt IV freigelegt, der 
den Verlauf der Mauer bestätigte.

Abb. 1. Košice, Str. Cyrilometodejská ul. 1 - Schnitt 
I, Blick auf den Teil des Nordprofils; 2 - Schnitt II, 
Mauer der Kontraeskarpe (in der rechten unteren 
Ecke ein Brunnen); 3 - Schnitt II, Brunnen; 4 - Stein-
destruktion der auseinander genommenen Mauer 
der Kontraeskarpe. Foto: A. Marková.

Abb. 2. Košice, Str. Cyrilometodejská ul. 1 - Schnitt II, ein 
weiterer Abschnitt der Kontraeskarpe; 2 - Schnitt III, 
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Gesamtansicht; 3 - Schnitt IV, Blick auf die Vorderseite 
der Kontraeskarpe; 4 - Schnitt IV, Gesamtansicht von 
der Ostseite. Foto: A. Marková.

Taf. I. Košice, Str. Cyrilometodejská ul. 1 - Schnitt I, 
Fragment eines Bechers, der in der Schicht der Stein-
armatur gefunden wurde; 2 - Schnitt III A, Schnitt 
- Becherfragment; 3 - Schnitt III A, Querschnitt durch 
die Sonde, Südprofil. Legende: a - Schotterunterlage; 
b - lehmige Schlammschicht; c - Steinarmatur; d - Hu
musschicht; e - Verschüttungsschicht. Zeichnung: 
R. Rusnák.

Taf. II. Košice, Str. Cyrilometodejská ul. Schnitt 
I - Nordprofil und seine hypothetische Verbin
dung mit dem Schnitt III A. Legende: a - lehmige 
Schlammschicht; b - Schicht der Steinarmatur; 
c - Humusschicht; d - Verschüttungsschichten; 

e -  Schuttschicht; f - Mauer der Kontraeskarpe. 
Zeichnung: R. Rusnák.

Taf. III. Košice, Str. Cyrilometodejská ul. Schnitt IV, 
Nordprofil an beiden Seiten der Mauer der Kon
traeskarpe. Legende: a - Schotterunterlage (grober 
Schotter); b - Schotterschicht; c - Lehmschicht; 
d - graue vertrocknete lehmige Schicht; e - lehmi
ge Schicht; f - Schicht von kleineren Bruchsteinen; 
g - graue, Schotter- lehmige Schicht; h - Schutt von 
Destruktion der Mauer; i - dünne dunkle lehmige 
Schicht; j - dunklerer Lehm ohne Beimischungen. 
Zeichnung: R. Rusnák. 

Taf. IV. Košice, Str. Cyrilometodejská ul. Situationsplan 
der Grabung. Vermessung: M. Paulík.

Übersetzt von Lívia Stümpelová
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VÝROBA  A  SPRACOVANIE  ŽELEZA  V  KOŠICIACH
NA  KONCI  STREDOVEKU  A  NA  ZAČIATKU  NOVOVEKU

Ľ U B O M Í R  M I H O K  -  R A D O S L A V A  L A U R I N Č Í K O V Á  -  J Ú L I U S  B É R E Š

Železné predmety, troska, kováčska výroba, metalografia.

Iron objects, slag, smithy production, metallography.

ÚVOD

Pre štúdium metód výroby a spracovania železa 
v Košiciach v 15. až 18. stor. boli využité vzorky 
z nálezov získaných pri archeologickom výskume 
objektov bývalého dominikánskeho  kláštora.

Nie je presne známe, kedy sa dominikáni v Koši
ciach usadili. Podľa rádového schematizmu a tradí
cie sa kladie založenie košického kláštora do doby 
kráľa Ondreja II. (1205-1235) alebo Belu IV. (1235-
1270). Uvádza sa tam, že kláštor bol do roku 1553 
vlastníkom dvanástich dedín, jednej ulice v dolnom 
predmestí a jedného mlyna na Hornáde a že kedysi 
prislúchalo ku kláštoru až tristo rádových členov. 
Dá sa to vysvetliť tým, že košický kláštor bol asi 
strediskom vtedajšej misijnej pastorácie celého kraja 
(Wick 1932).

Záväzná chudoba rádu sa začala vytrácať. Kon
com 14. stor. košickí dominikáni vlastnili lúky, vi
nice, role aj mlyn. Správa takého majetku si zrejme 
vyžiadala rozšírené hospodárske zázemie v areáli 
kláštora.

Celý areál kláštora však vyhorel pri ničivom 
požiari, ktorý zasiahol mesto na veľkonočný pon
delok v noci z 13. na 14. apríla 1556. Požiar zničil 
tri štvrtiny domov, preto mnísi nemohli očakávať 
veľkú podporu od mesta pri rekonštrukcii budov 
a obnove majetku. Postavenie rádu ovplyvňovala aj 
reformácia. Keďže kostol po požiari nebolo možné 
používať a kláštor bol v ruinách, dominikáni boli 
nútení hľadať si pôsobisko mimo Košíc.

Z archeologických záznamov vieme, že ruiny 
kláštora začala onedlho využívať mestská chudoba 
na stavbu núdzových príbytkov (zvyšky týchto 
príbytkov boli preskúmané v lete 1997, kedy sa pri 
výskume záhrady kláštora našli základy hospodár
skych budov, na ktorých boli kúsky murív z rôznych 
materiálov).

Až v roku 1578 dalo mesto so súhlasom panov
níka opraviť strechu kostola a v jeho lodi zriadilo 
mestský sklad potravín. Aj keď počas nasledujúcich 
sto rokov dochádzalo medzi magistrátom mesta 
a cisárskou pokladnicou k sporom kvôli užívaniu 
majetku košických dominikánov, situácia sa zmenila 
až po ďalšom veľkom požiari mesta v roku 1674, 
keď zhorela časť priľahlej Mäsiarskej ulice, obydlia 
stojace na pozemku kláštora a zničená bola zásoba 
potravín, uskladnená v kostole. Aby sa predišlo 
ďalšiemu zneužívaniu ešte stojacich múrov, po 
tomto požiari prevzal celý areál po dominikánoch 
administrátor Spišskej komory. To znamenalo, že 
dispozičné práva i zodpovednosť prešli na štát. 
Pri preb  eraní bol podrobne spísaný stav budov. 
V správe sa spomína akási pec vo vnútri kostola 
a skutočnosť, že celé vnútro chrámu bolo znečistené 
stokami od obydlí pristavaných k múrom kostola. 
Úradníci Spišskej komory dali kostol vyčistiť a jeho 
strechu opraviť.

VÝSLEDKY
ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU

Archeologickým výskumom v roku 1997 boli 
v pôvodne záhradnom trakte kláštorného komplexu 
v Košiciach získané nové poznatky o pobyte a živote 
dominikánskeho rádu a tiež o hospodárskej a výrob
nej činnosti pospolitého ľudu počas neprítomnosti 
dominikánov v meste v rokoch 1556-1697.

K najmladším objektom, ktoré boli objavené, pat
ria dve hospodárske stavby vybudované z tehál. 
Okrem spomenutých novovekých tehlových sta
vieb bola preskúmaná aj kamenná bloková stavba 
3, vybudovaná niekedy v 15. stor. V jej severový
chodnom rohu sa zistil prístup so schodmi k peci 
1, v ktorej sa našlo väčšie množstvo trosky. Po jej 
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zániku v 16.-17. stor. tu bola vymurovaná širšia 
tehlová pec, pravdepodobne na pečenie chleba, 
ktorá bola neskôr zúžená na pôvodné rozmery 
s ohrievacou funkciou. Vo výrobnom areáli sa v je
ho juhovýchodnej časti našla aj kamenná kruhová 
pec 3 s klenbou a pred pecou 1 výrobný objekt 
- pec 2 (vyhňa?) s jamkami obloženými kameňmi. 
Kruhová tehlová dlažba ďalšej pece bola zistená 
za obvodovým múrom stavby. V interiéri stavby 
3 boli nájdené fragmenty neskorogotických pohá
rov, železná sekera a rukoväť nožíka s bronzovým 
obložením. V najvrchnejšej časti pece 2 (vyhňa?) 
bola nájdená bronzová panvica-trojnožka, kovové 
lyžice a meču podobný polovýrobok so stopami po 
ohni. Celý výrobný areál najskôr zanikol náhlym 
požiarom v 17. stor., o čom svedčí pokrytie asi 
30 cm hrubou, červeno prepálenou vrstvou, ako aj 
kostra mladého jedinca, nájdená vo výplni.

Ďalšou čiastočne zachovanou architektúrou 
zistenou pri výskume bola kamenná stavba - piv
nica, ktorá bola vybudovaná niekedy v 15. stor. 
a zanikla požiarom najskôr koncom prvej polovice 
16. stor. V zásypových vrstvách sa našlo množstvo 
archeologického a paleobotanického materiálu. 
Početné nálezy pod alebo tesne nad požiarnou 
vrstvou tvorili okrem iného aj železné výrobky 
- dve neúplné sekery, časť motyky, okutia a pánty, 
nožíky, ostroha s odlomeným bodcom a kolieskom 
na pripevnenie, kosákovitý predmet, sekáčik, 
pracka a iné. K unikátnym možno zradiť nálezy 
militárií - pištoľ s drevenou pažbou a trubičko
vou hlavňou z bronzového plechu, 5 železných 
delových gulí a jedna bronzová s otvorom, liata 
z dvoch častí. Z novovekých nálezov sa vynímajú 
dve keramické fajky.

K juhovýchodnému rohu stavby 3 bola pristavaná 
v druhej polovici 16. a v 17. stor. polkruhová stavba 
5. Našlo sa v nej množstvo keramického materiá
lu, kachlice, železné nožnice, kostené ihlice, časti 
asi bronzového pásikového náramku a bronzový 
plátaný plech.

Okrem troch uvedených kamenných blokových 
stavieb a dvoch tehlových objektov bolo preskú
maných 5 sídliskových, zväčša exploatačných 
objektov - jám. V jednej z nich (objekt 1) sa okrem 
keramiky, zvieracích kostí a zuhoľnateného dreva 
našla železná zdeformovaná nádoba, objímka, klin
ce a troska. Iná jama (objekt 2), s kolovou jamkou, 
bola v subpozícii s polkruhovou stavbou 5. Okrem 
celých nádob sa v nej našiel železný kopijovitý 
fragment, klince a sklenené zlomky. V ďalších dvoch 
exploatačných objektoch (3, 4) sa našli zväčša len 
keramické výrobky a jedna jama (objekt 5) bola bez 
nálezov. Spomínané zahĺbené sídliskové objekty 
možno datovať niekde do 14. až 16. stor., resp. na 
začiatok 17. stor.

V západnej časti záujmovej plochy sa preskúmalo 
aj 17 hrobov zo stredoveku až novoveku. Hroby 
boli vo všeobecnosti chudobné na milodary. Len 
výnimočne sa v dvoch z nich našla čelenka z bron
zového pásikového plechu a v jednom ďalšom 
bola čelenka z pásika látky alebo kože, na ktorej 
bol vyšitý ornament. Uvedené hroby sú predbežne 
datované k prvej polovici 16. stor. V hroboch zo 
17.-18. stor. sa zväčša našli len klince s kúskami 
dreva z rakiev.

Aj keď definitívne výsledky výskumu budú zná
me až po spracovaní množstva archeologických 
nálezov paleobotanického, paleozoologického 
a antropologického materiálu, už predbežné ziste
nia naznačujú, že na pomerne malom priestore sa 
v chronologickej nadväznosti zachytila určitá etapa 
života vtedajšej society tohto mestského teritória 
v rámci obytných, ale najmä funkčne zameraných 
hospodárskych a výrobných objektov a rozpoznali 
sa pohrebné zvyklosti (Béreš/Uličný 1998).

NÁLEZY, VZŤAHUJÚCE SA K VÝROBE
A SPRACOVANIU ŽELEZA

Archeologický výskum priniesol aj väčší počet 
nálezov vzťahujúcich sa k výrobe železa a jeho 
spracovaniu na železné predmety. Nálezy trosiek 
mohli byť odpadom z procesu výroby kujného 
železa v redukčnej piecke alebo odpadom z ko
váčskej výroby železných predmetov. Analýzou 
železných predmetov bolo možné charakterizo
vať kováčske metódy používané pri ich výrobe. 
Analýza trosiek a železných predmetov umožnila 
vytvoriť si názor na úroveň hutníckej a kováčskej 
výroby v mestskom osídlení na prelome stredove
ku a novoveku.

Na analýzu bolo k dispozícii 11 vrecúšok s tros
kami. Vrecúška 3 a 7 obsahovali po dva kusy tros
ky rozdielneho vzhľadu. Analyzované kusy boli 
označené ako 3A, 3B a 7A, 7B. Vo vrecúšku 4 bol 
žiaruvzdorný materiál s vrstvou trosky. Boli z neho 
odobraté dve vzorky - jedna zo žiaruvzdorného 
materiálu, druhá z trosky.

Z kusov trosky boli rezaním diamantovou pílou 
odobraté vždy dve vzorky. Jedna sa po pomletí 
použila na klasickú chemickú analýzu, na druhej 
vzorke sa brúsením a leštením pripravil mineralo
gický nábrus, na ktorom bola pod optickým mikro
skopom pozorovaná a fotograficky dokumentovaná 
štruktúra.

Z veľkého počtu nálezov železných predmetov 
bolo na metalografickú analýzu vybratých 30 pred
metov (ich zoznam je v tabele 1). Z nich predmety 
1, 2, 22 a 26 neboli analyzované. Analýza týchto 
predmetov bola znemožnená ich úplnou koróziou. 
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Označenie nálezu
Dátum 

nájdenia Názov nálezu Datovanie nálezu Poznámkav analyzovanom
sú bore

pôvodné

DK 1 9 16. 7. 1997 Nožík Stredovek Sonda IV, hĺ. 1,8-2,4 m

DK 2 30 28. 7. 1997 Časť železnej obruče Stredovek Sonda V, SZ časť stavby 4, hĺ. neurč.

DK 3 75 7. 8. 1997 Železná skoba 16. stor. Sonda XI, hĺ. 2,8-3 m

DK 4 158 3. 9. 1997 Kľúč 1. pol. 16. stor. Sonda XX, hĺ. 4-4,2 m

DK 5 226 20. 9. 1997 Sekera v zlomkoch 15. stor. Stavba 3, hĺ. 1,95-2 m

DK 6 251 24. 9. 1997 Sekera 1. pol. 16. stor. Stavba 4, hĺ. 3,9-4,3 m

DK 7 21 24. 7. 1997 Klinec Stredovek Sonda V, hĺ. 1,2-1,6m

DK 8 237 22. 9. 1997 Klinec Stredovek Sonda XI, stavba 4, hĺ. 3,3-3,9 m

DK 9 125 23. 8. 1997 Klinec Novovek Sonda XVI, hĺ. 1,2-1,6 m

DK 10 85 7. 8. 1997 Klinec Novovek Dlažba, hĺ. 1,25-1,3 m

DK 11 49 1. 8. 1997 Klinec Novovek Sonda IX, hĺ. 2,6-2,8 m

DK 12 104 20. 8. 1997 Klinec Novovek Plynovodná rúra, hĺ. 1,2-2,4 m

DK 13 114 20. 8. 1997 Kosák 18.-19. stor. Plynovodná rúra, hĺ. 1,2-2,4 m

DK 14 210 17. 9. 1997 Železná lyžička 16.-17. stor. Stavba 3, pec 2, hĺ.1,5-2 m

DK 15 334 10. 10. 1997 Okutie 16.-17. stor. Stavba 3, hĺ. 2,1-2,73 m

DK 16 319 3. 10. 1997 Okutie 1. pol. 16. stor. Stavba 4, hĺ. 4,2 m

DK 17 7 13. 7. 1997 Železná podkovička 17. 18. s tor. Sonda IV, hĺ. 1,8-2,4 m

DK 18 91 12. 8. 1997 Podkova 17. 18. s tor. Sonda XII, hĺ. 2,8-3,1 m

DK 19 193 9. 9. 1997 Časť podkovy 17. 18. s tor. Pás V od sondy XIII, hĺ. 2,8-3,1 m

DK 20 41 30. 7. 1997 Kovanie 18.-19. stor. Sonda VII, hĺ. 1,6-1,8 m

DK 21 102 14. 8. 1997 Železná objímka 17. s tor. Sonda XIII, hĺ. 3-4 m

DK 22 121 22. 8. 1997 Železná objímka Novovek Pás paralelný so sondou XII

DK 23 34 28. 8. 1997 Železné pánty 18.-19. stor. Sonda X, stavba 3, hĺ. 1,1-1,4 m

DK 24 10 15. 7. 1997 Časť železných Novovek Sonda V, hĺ. 1 m

DK 25 175 8. 9. 1997 Hrable Novovek Pás S od sondy I, hĺ. 1-1,4 m

DK 26 198 16. 9. 1997 Veľká motyka Novovek Sonda V, stavba 4, hĺ. 1-4,4 m

DK 27 55 4. 8. 1997 Časť bránika Novovek Sonda VIII, hĺ. 2,1-2,3 m

DK 28 63 5. 8. 1997 Petlica Novovek Sonda XV, hĺ. 1-1,9 m

DK 29 197 13. 9. 1997 Reťaz Novovek Dlažba, hĺ. 1,2-1,4 m

DK 30 104 18. 8. 1997 Železný fragment 19. stor. Pás V od sondy XI

Tabela 1. Zoznam analyzovaných predmetov.

Výsledky analýzy predmetov 24, 25 a 29 nie sú uvá
dzané, pretože išlo o moderné predmety, vyrobené 
v 20. stor.

Z predmetov vybratých na analýzu boli diamanto
vou pílou vyrezané vzorky. Pri ich odbere sa dbalo 
na to, aby reprezentovali konštrukciu predmetu. 
Na vzorkách sa brúsením na metalografických 
papieroch a leštením na diamantových pastách pri
pravili metalografické výbrusy. Na nich sa v stave 
pred leptaním pozorovali a dokumentovali pod 
metalografickým optickým mikroskopom necelis
tvosti a nekovové inklúzie a v stave po naleptaní 
štruktúrne zložky. Tieto pozorovania umožnili určiť 
technológiu výroby jednotlivých predmetov.

VÝSLEDKY ANALÝZ TROSIEK

Výsledky chemickej analýzy trosiek sú v tabele 2. 
Z týchto výsledkov, hlavne z obsahov oxidu kremi
čitého a celkového železa je zrejmé, že analyzované 
vzorky mali rozdielny pôvod a charakter.

• Vzorka DKT 1 (obr. 1; 2)
Vzorka predstavovala trosku spojenú so žiaru

vzdorným materiálom z plášťa pece. Výsledok 
chemickej analýzy bol ovplyvnený faktom, že vo 
vzorke na chemickú analýzu boli zmiešané obidve 
časti. Rozhranie medzi žiaruvzdorným materiálom 
a troskovou časťou je na obr. 1. Štruktúra trosky 
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Obr. 1. Vzorka DKT 1. Rozhranie medzi žiaruvzdorným ma-
teriálom a troskovou časťou nálezu.

Obr. 2. Vzorka DKT 1. Dvojzložková kremičitanová matrica 
v troske.

Obr. 3. Vzorka DKT 2. Prienik trosky do praskliny v žiaru-
vzdornom materiáli.

Obr. 4. Vzorka DKT 2. Tesne zoskupené častice wüstitu 
v troske.

Označ. SiO2 Fecelk CaO MgO Al2O3 MnO S P FeO

DKT 1 33,42 39,65 6,72 2,85 0,11 0,002

DKT 2 64,96 9,49 7,84 3,6 2,85 0,27 0,006

DKT 3A 42,48 24,57 9,52 4,08 0,15 0,006

DKT 3B 37,38 30,71 8,96 1,42 0,24 0,001

DKT 4A 51,52 3,50 7,28 2,0 1,84 0,23 0,010

DKT 4B 58,24 7,81 13,44 2,0 2,24 0,90 0,004

DKT 5 17,40 59,20 5,60 0,20 0,020 0,09 32,60

DKT 6 49,90 25,69 5,60 2,8 2,24 0,15 0,013 0,09 20,98

DKT 7A 17,24 44,68 3,92 0,20 0,02 0,040

DKT 7B 62,62 8,37 10,08 3,2 2,24 0,02 0,002

DKT 8 27,92 30,16 6,10 4,0 2,04 0,02 0,022 0,10 30,89

DKT 9 61,28 11,70 12,80 6,0 1,22 0,25 0,006

DKT 10 42,16 31,27 5,60 3,6 1,22 0,15 0,008 0,12 25,29

DKT 11 28,90 42,40 6,10 3,6 0,60 0,27 0,008 47,70

Tabela 2. Výsledky chemickej analýzy trosiek, % hmot.
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Obr. 6. Vzorka DKT 3A. Dvojzložkový kremičitan v štruktúre 
vzorky.

bola tvorená dvojzložkovou kremičitanovou mat
ricou, ktorá obsahovala jemné dendrity wüstitu. 
Wüstit bol veľmi nerovnomerne distribuovaný 
v kremičitanovej matrici, miestami sa vyskytovala 
len dvojzložková kremičitanová matrica bez častíc 
wüstitu (obr. 2).

Analyzovaná troska nemá atribúty kováčskej 
trosky. Pravdepodobne ide o trosku z výroby žele
za. Štruktúra trosky je typická pre trosku z vyššej 
šachtovej pece.

• Vzorka DKT 2 (obr. 3; 4)
Aj táto vzorka, podobne ako vzorka DKT 1, pred

stavovala vrstvu trosky na žiaruvzdornom materiá
li. Vrstva trosky bola pomerne tenká, čo sa následne 
odrazilo na chemickej analýze, keď žiaruvzdorný 
materiál predstavoval väčšinu vzorky použitej pre 
analýzu. Troska, ktorá prenikla do praskliny v žiaru
vzdornom materiáli (obr. 3), mala štruktúru tvorenú 
len dvojzložkovým kremičitanom bez wüstitu, teda 
materiál trosky v natavenom stave mal relatívne vy
sokú pohyblivosť. Na inom mieste v troskovej časti 
sa zistili aj tesne zoskupené častice wüstitu (obr. 4). 
Aj v tomto prípade pravdepodobne ide o trosku 
z výroby železa vo vyššej šachtovej peci.

• Vzorka DKT 3A (obr. 5-7)
Vo vrecúšku 3 boli dva kusy trosky (obr. 5). Mali 

miskovitý tvar, resp. boli fragmentmi miskovitých 
kusov trosky. Obidva kusy boli vzorkované a ana
lyzované ako vzorky 3A a 3B. Chemická analýza 
oboch vzoriek bola veľmi podobná.

Mikroskopická analýza vzorky DKT 3A ukázala, 
že na ploche výbrusu dominoval dvojzložkový 
kremičitan, prakticky bez častíc wüstitu (obr. 6). 
Na mnohých miestach na výbruse sa vyskytovali 
produkty korózie kúskov železa (obr. 7) a miesta so 
zvyškami drevného uhlia. Sú to atribúty kováčskej 
trosky, teda analyzovaná vzorka reprezentovala 
kováčsku trosku.

• Vzorka DKT 3B (obr. 8; 9)
Mikroskopická analýza tejto vzorky ukázala, 

že mala prakticky rovnaký charakter ako vzorka 
DKT 3A. Matrica štruktúry bola tvorená dvojzložko
vým kremičitanom, miestami sa vyskytovali drobné 
častice wüstitu (obr. 8). Časté boli aj produkty koró
zie kúskov železa (obr. 9). Aj v tomto prípade analy
zovaná vzorka reprezentovala kováčsku trosku.

• Vzorka DKT 4 (obr. 10)
Celý analyzovaný kus tvoril žiaruvzdorný mate

riál, len na jednom mieste bola na ňom pozorova
ná pomerne tenká vrstva trosky. Urobil sa pokus 
odobrať na chemickú analýzu zvlášť žiaruvzdorný 
materiál, zvlášť trosku. Vzorky boli označené ako 

Obr. 7. Vzorka DKT 3A. Korózne produkty v štruktúre 
vzorky.

Obr. 5. Vzorka DKT 3. Dva kusy trosky.
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Obr. 9. Vzorka DKT 3B. Produkty korózie malých kúskov železa 
v štruktúre vzorky.

Obr. 8. Vzorka DKT 3B. Dvojzložkový kremičitan a jemné 
dendrity wüstitu v štruktúre vzorky.

Obr. 10. Vzorka DKT 4. Rozhranie medzi žiaruvzdorným 
materiálom a troskou.

DKT 4A - žiaruvzdorný materiál a DKT 4B - tros
ka. Ako je zrejmé z výsledkov chemickej analýzy, 
oddelenie trosky od žiaruvzdorného materiálu pri 
vzorkovaní nebolo úspešné. Miesto na metalografic
kom výbruse charakterizuje rozhranie medzi žiaru
vzdorným materiálom a troskou (obr. 10). Štruktúra 
trosky bola tvorená dvojzložkovým kremičitanom 
a niekoľkými časticami oxidu železa, pravdepodob
ne wüstitu. Na základe pozorovania tenkej vrstvy 
trosky nie je možné určiť jej charakter.

• Vzorka DKT 5 (obr. 11-13)
Analyzovaný kus mal tvar plochej misky. Jeho 

spodný oblý povrch je znázornený na obr. 11. Na 
povrchu boli viditeľné malé otlačky drevného 
uhlia. Charakteristickou pre tento kus bola malá 
pórovitosť. Na metalografickom výbruse vzorky 
odobratej z tohto kusa boli zistené skoro všetky 
atribúty štruktúry kováčskej trosky. V štruktúre 
dominovali plochy dvojzložkového kremičitanu 
s jemnými dendritmi wüstitu, veľmi často sa vy
skytovali zvyšky korózie častíc železa (obr. 12). Na 
obr. 13 sa v silikátovej matrici nachádzajú zvyšky 
okovín, odstránené z povrchu ohriatych železných 
polotovarov a predmetov. Na jednom mieste boli 
zistené aj zvyšky drevného uhlia. Analyzovaný kus 
reprezentuje kováčsku trosku.

• Vzorka DKT 6 (obr. 14-16)
Analyzovaný kus mal nepravidelný tvar, šedé, 

na lome čierne sfarbenie (obr. 14). Typickými preň 
boli relatívne veľké póry. Štruktúra, zistená na me

Obr. 11. Vzorka DKT 5. Vzorka v tvare plochej misky.
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Obr. 12. Vzorka DKT 5. Dvojzložková kremičitanová matrica, 
dendrity wüstitu a korózne produkty v štruktúre vzorky.

Obr. 13. Vzorka DKT 5. Zvyšky okovín v dvojzložkovej kre-
mičitanovej matrici.

talografickom výbruse vzorky, pozostávala z dvoj-
zložkového kremičitanu, v ktorom boli vylúčené 
jemné dendrity wüstitu (obr. 15). Na jednej časti 
plochy výbrusu bola jedna zo zložiek kremičitanu 
vylúčená v pásoch (obr. 16). Štruktúra zodpovedá 
troske z procesu tavenia vo vyššej šachtovej peci. 
Relatívne homogénna štruktúra nasvedčuje, že 
troska v nísteji pece bola málo viskózna, teplota 
v pracovnom priestore bola vyššia a redukcia oxi
dov železa účinnejšia.

• Vzorka DKT 7A (obr. 17-20)
Vo vrecúšku 7 boli dva kusy trosiek rozdielneho 

výzoru. Troska DKT 7A mala vzhľad plochej misky. 
Na jej spodnom oblom povrchu (obr. 17) sú viditeľné 
veľké odtlačky drevného uhlia aj jemná pórovitosť. 
Na metalografickom výbruse vzorky, odobratej 
priečnym rezom po jednej strane kusa, boli zistené 

Obr. 15. Vzorka DKT 6. Dvojzložkový kremičitan a dendrity 
wüstitu v štruktúre vzorky.

Obr. 16. Vzorka DKT 6. Dvojzložková kremičitanová matrica 
v štruktúre vzorky.

Obr. 14. Vzorka DKT 6. Kus trosky nepravidelných tvarov.
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Obr. 18. Vzorka DKT 7A. Korózne produkty a zvyšky kremen-
ného piesku v štruktúre vzorky.

Obr. 19. Vzorka DKT 7A. Zvyšky drevného uhlia v štruktúre 
vzorky.

Obr. 20. Vzorka DKT 7A. Ihlicovité útvary vápenatých kremi-
čitanov v štruktúre vzorky.

Obr. 21. Vzorka DKT 7B. Trojzložková kremičitanová matrica 
v štruktúre vzorky.

Obr. 22. Vzorka DKT 7B. Dendrity wüstitu v kremičitanovej 
matrici v štruktúre vzorky.

Obr. 17. Vzorka DKT 7A. Vzorka v tvare plochej misky.
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všetky atribúty kováčskej trosky: kremičitanová 
matrica, korózne produkty, zvyšky kremenného 
piesku (obr. 18), zvyšky drevného uhlia (obr. 19). 
Na jednom mieste plochy výbrusu boli zistené ih
licovité útvary vápenatých kremičitanov (obr. 20). 
Chemická analýza tejto vzorky neindikuje zvýšený 
obsah oxidu vápenatého. Išlo pravdepodobne o ma
lý kúsok vápenca alebo vápna, ktorý sa dostal do 
trosky. Zámerné prídavky materiálov na báze CaO 
do kováčskej nísteje už boli zistené (Mihok/Roth 
1997), tieto však boli dokumentované aj zvýšeným 
podielom CaO v zložení trosky. Troska DKT 7A bola 
bezpochyby kováčskou troskou.

• Vzorka DKT 7B (obr. 21; 22)
Kus označený ako DKT 7B mal nepravidelný 

tvar, na lome mal čierne sfarbenie s výraznou pó
rovitosťou. V porovnaní so vzorkou DKT 7A mala 
vzorka odobratá z kusa DKT 7B rozdielne chemické 
zloženie aj štruktúru. V štruktúre prevládala matrica 
z trojzložkového kremičitanu (obr. 21), na niekto
rých miestach s dendritmi wüstitu (obr. 22). Žiadne 
atribúty kováčskej trosky neboli v štruktúre zistené. 
Všetko nasvedčuje, že analyzovaná troska bola od
padom z tavby železa vo vyššej šachtovej peci.

Obr. 24. Vzorka DKT 8. Dvojzložková kremičitanová matrica 
a zvyšky okoviny v štruktúre vzorky.

Obr. 25. Vzorka DKT 8. Korózne produkty v štruktúre 
vzorky.

Obr. 26. Vzorka DKT 8. Zvyšky drevného uhlia v štruktúre 
vzorky.

• Vzorka DKT 8 (obr. 23-26)
Analyzovaný kus je na obr. 23. Ide o typický tvar 

plochej misky, odpovedajúci troske, vyplňujúcej dno 
kováčskej nísteje. Vzorka bola odobratá priečnym 
rezom z okraja. Chemická analýza s vyšším obsa
hom železa odpovedá kováčskej troske. Podobne aj 
v štruktúre boli zistené atribúty kováčskej trosky: 
kremičitanová matrica, zvyšky okovín (obr. 24), 
korózne produkty (obr. 25), zvyšky drevného uhlia 
(obr. 26). Vzorka DKT 8 reprezentovala kováčsku 
trosku.

Obr. 23. Vzorka DKT 8. Vzorka v tvare plochej misky.
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• Vzorka DKT 9
Na základe chemickej aj mikroskopickej analýzy 

bolo zistené, že analyzovaný kus predstavoval žiaru
vzdorný materiál. Spojitosť tohto materiálu s hutníc
kym alebo kováčskym procesom nasvedčujú spora
dické prieniky trosky pozdĺž trhlín. Z týchto malých 
prienikov nie je možné určiť charakter trosky, teda ani 
proces, v ktorom sa tento materiál používal.

• Vzorka DKT 10 (obr. 27; 28)
Aj v tomto prípade bol analyzovaný kus žiaru

vzdorného materiálu. Na rozdiel od vzorky DKT 9 
bola na jednom mieste analyzovaného kusa zistená 
tenká vrstva trosky. Rez pre mikroskopickú analý
zu bol robený tak, aby túto vrstvu trosky zachytil. 
Vrstva trosky mala štruktúru dvojzložkového kre
mičitanu (obr. 27), len na jednom mieste vo vrstve 
trosky boli zistené dendrity wüstitu (obr. 28). Ani 

Obr. 27. Vzorka DKT 10. Štruktúra dvojzložkového kremičitanu 
vo vrstve trosky vo vzorke.

Obr. 28. Vzorka DKT 10. Dendrity wüstitu vo vrstve trosky 
vo vzorke.

Obr. 30. Vzorka DKT 11. Korózne zvyšky a dendrity wüstitu 
v trojzložkovej kremičitanovej matrici.

Obr. 31. Vzorka DKT 11. Pásiky železnatého skla v štruktúre 
vzorky.

Obr. 29. Vzorka DKT 11. Fragment plochej misky.
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v tomto prípade zistené údaje neboli dostatočné na 
určenie typu trosky a následne procesu, v ktorom 
bol žiaruvzdorný materiál použitý.

• Vzorka DKT 11 (obr. 29-31)
Analyzovaný kus je na obr. 29. Ako je vidno, išlo 

o fragment miskovitého tvaru s väčším množstvom 
jemných pórov na povrchu. Vzorka bola odobratá 
priečnym rezom z okraja nálezu. Na metalografic
kom výbruse boli zistené typické rysy štruktúry ko
váčskej trosky. Na obr. 30 je produkt korózie kúska 
železa, obklopený kremičitanovou matricou. Zjavná 
je veľká pórovitosť, ktorá korešponduje so zistením 
urobeným pri opise nálezu. Pásiky železnatého skla 
(obr. 31) sa nachádzajú pomerne často v štruktúre 
kováčskej trosky a sú výsledkom postupného ukla
dania viskóznych častíc trosky pri formovaní kusa 
trosky v kováčskej nísteji.

Diskusia

Analýza nálezov prezentovala dva typy trosiek. 
Jeden z nich vznikol ako vedľajší produkt pri tav
be železa v redukčnej peci. Hlavným produktom 
bolo kujné železo, teda železo priamo vhodné pre 
kováčsku výrobu železných predmetov. Druhý 
typ trosky vznikol pri kováčskom spôsobe výroby 
železných predmetov. Táto troska sa hromadila 
ako odpad v kováčskej nísteji a periodicky sa 
odstraňovala.

Je teda zrejmé, že v areáli, ktorý bol objektom ar
cheologického výskumu, prebiehala tak výroba železa 
z rúd, ako aj výroba železných predmetov v kováčskej 
dielni. Datovanie objektov neumožňuje presne určiť, 
či obidve technológie, teda výroba aj spracovanie že
leza boli používané počas existencie dominikánskeho 
rádu v Košiciach, alebo až po odchode rádu a po 
osídlení ruín kláštora obyvateľmi mesta.

Pre výrobu železa z rúd bola používaná vyššia 
šachtová pec, typická pre územie Slovenska kon
com stredoveku a začiatkom novoveku. Analyzo
vané trosky pochádzajúce z výroby železa detekujú 
väčšiu účinnosť procesu, typickú pre vyššiu šachto
vú pec. Prekvapujúcim je ale fakt, že pec na výrobu 
železa pracovala prakticky v strede mesta, nie 
mimo hradieb. Archeológovia však zistili umelý 
vodný kanál smerujúci k hradbám, ktorý bol napá
janý z potoka pretekajúceho stredom mesta. Tento 
potok bol odvedený zo stredu mesta až v 20. stor. 
Existencia vyššej šachtovej pece v strede mesta 
bola potvrdená aj vtedy, keď sa troska z tavenia 
železa našla v zásype gotickej studne situovanej 
blízko súčasnej budovy divadla (Mihok/Čaplovič 
1993). Vyššie šachtové pece v okolí Košíc sa často 
využívali (Kořan 1984) aj kvôli lokálnym zdrojom 
železnej rudy.

VÝSLEDKY METALOGRAFICKEJ ANALÝZY
ŽELEZNÝCH PREDMETOV

Metalografické analýzy nálezov železných 
predmetov sú prezentované na obrázkoch 32-56. 
Každý obrázok má prehľadné zloženie - obsahuje 
fotografiu analyzovaného predmetu, náčrt odberu 
vzorky, resp. vzoriek, náčrt plochy metalografického 
výbrusu a fotografie zistených štruktúr. Lokalizácia 
štruktúr je číselne označená na náčrte plochy meta
lografického výbrusu. Ak sú na fotografii inklúzie, 
ktoré sa nachádzajú na celej ploche výbrusu, loka
lizácia nie je vyznačená.

• Predmet DK 3 - železná skoba (obr. 32)
Tento masívnejší predmet nebol výrazne po

škodený koróziou. Vzorka sa odobrala priečnym 
rezom z konca skoby. Na metalografickom výbruse 
vzorky v stave pred naleptaním bolo zistené veľké 
množstvo častíc kováčskych inklúzií, teda inklúzií, 
ktoré vznikli reakciou okovín s kremenným pies
kom. Pri ohreve železných polotovarov alebo že
lezných predmetov ich povrch oxidoval, pokryl sa 
vrstvou okovín. Okoviny prekážali pri kováčskom 
tlakovom zváraní aj pri iných procesoch tvárnenia. 
Kováči odstraňovali okoviny mimo mechanického 
spôsobu aj tak, že dali vyhriaty oxidovaný po
vrch s vrstvou okovín do kontaktu s kremenným 
pieskom. Reakciou okovín s oxidom kremičitým 
vznikol železnatý kremičitan FeO.SiO2 s nízkou 
teplotou tavenia. Pri používaných teplotách ko
váčskych operácií bol teda tekutý a väčšinou sa 
z povrchu odstránil. Neodstránené zvyšky kremi
čitanu pretrvávali v kove ako kováčske inklúzie. 
Zhluk kováčskych inklúzií je znázornený na ľavej 
dolnej fotografii obr. 32.

Po naleptaní výbrusu vzorky v leptadle nital (2% 
roztok kyseliny dusičnej v alkohole) bola pod mi-
kroskopom pozorovaná len prevažne hrubozrnná 
feritická štruktúra, štruktúra nenauhlíčeného železa. 
Je zrejmé, že pre predmet typu skoby, kde dominujú 
požiadavky na húževnatosť materiálu, bol výber 
a použitie nenauhlíčeného železného materiálu 
úplne správne.

• Predmet DK 4 - kľúč (obr. 33-35)
Išlo vlastne o fragment kľúča, kde aj zub bol 

mierne poškodený, resp. opotrebovaný. Trubica 
kľúča bola v spodnej časti prasknutá. Predmet 
bol dostatočne zachovaný, aby poskytol vhodnú 
vzorku pre metalografickú analýzu. Kľúč bol vy
robený zvarením dvoch železných častí, trubice 
a zuba. Vzorka bola odobratá priečnym rezom 
tak, aby zachytila obidve časti spolu so zvarom 
medzi nimi.
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Obr. 32. Metalografická analýza predmetu DK 3 - železnej skoby.

Na metalografickom výbruse vzorky v stave 
pred leptaním boli pozorované zhluky a pásy 
kováčskych inklúzií. Usporiadanie inklúzií do 
pásov vzniklo v dôsledku tvárnenia materiálu. 
Zvlášť pozorne bola sledovaná oblasť zvaru. 
Zistilo sa, že zvar bol urobený pomocou neželez
ného kovu červenožltého sfarbenia. Časti zvaru 
sú dobre viditeľné (obr. 33: foto 1, 6). Vidno, že 
neželezný kov vstupuje tenkými prienikmi do 
vnútra železného materiálu. Tento neželezný kov 
pokrýval nielen povrch zuba, ale aj oka (kde bol 
zistený aj na vnútornom povrchu) a časti trubice. 
Tieto pokrytia boli indikované veľmi tenkými ne
súvislými vrstvičkami len na niektorých miestach. 
Pri používaní kľúča zrejme došlo k oderu vrstvy 
neželezného kovu.

Po naleptaní metalografického výbrusu nita
lom sa zistilo, že obidve časti boli pripravené 
z nauhlíčeného železného materiálu. Nauhlíčenie 
nebolo hlboké a bolo veľmi nerovnomerné. Obsah 
uhlíka kolísal približne od 0,1% do 0,3%. Takéto 
nauhlíčenie, ktorým sa dosiahla zvýšená tvrdosť 
železného materiálu, bolo pre predmet typu kľúča 
postačujúce.

Podľa výzoru bol červenožltý neželezný kov 
charakterizovaný ako meď, resp. jej zliatina - 
bronz. Tento názor bol podporený aj prienikmi 

kovu do vnútra železného materiálu po hraniciach 
zŕn, čo je typické pre meď. Meď sa používala na 
spájanie kovov, ale nie tak často ako cín, lebo 
pevnosť spoja bola slabšia. Pre potvrdenie cha
rakteru neželezného kovu bola urobená analýza 
energiovo-disperzným elektrónovým mikroana
lyzátorom. Miesta mikroanalýzy sú vyznačené na 
obr. 34. Ide o oblasť znázornenú na obr. 33: foto 6. 
Analyzoval sa tak železný kov - miesta A1 a C1, 
ako aj neželezný kov v hrubšom páse - miesto B1 
a v tenkých prienikoch miesta D1 a D2. Analýza 
miest A1 a C1 dokumentovala len železo. Analýza 
miesta B1, hrubšieho pásu neželezného kovu, je 
na obr. 35. Táto analýza ukázala, podobne ako 
analýza miest D1 a D2, že neželezným kovom bola 
meď. Polokvantitatívna analýza dokumentovala, 
že v medi boli asi 2% antimónu. Nepoznáme his
tóriu výroby použitej medi, preto konštatovanie, 
že bol použitý antimónový bronz s nízkym ob
sahom antimónu je možné vysloviť len s veľkou 
opatrnosťou.

Použitie medi, resp. antimónového bronzu, 
na spojenie dvoch železných častí nebolo často 
používanou technológiou. Naviac bol celý kľúč 
pokrytý vrstvou tohto neželezného kovu. To 
nasvedčuje, že kľúč nemal štandardné použitie. 
Bol vyrobený pravdepodobne na obradné účely 
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Obr. 33. Metalografická analýza predmetu DK 4 - kľúča.
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v kláštore, alebo do takej zámky, ktorá mala len 
formálnu funkciu.

• Predmet DK 5 - sekera (obr. 36)
Sekera bola vo veľmi zlom stave, v dvoch zlom

koch, veľmi poškodená koróziou. Z tohto predmetu 
sa odobrali dve vzorky - jedna z tuľajky, kde bolo pre 
účely analýzy dostatočné množstvo neskorodova
ného kovu, druhá z konca ďalšieho zlomku, kde sa 
predpokladalo ostrie sekery. Táto vzorka vzhľadom 
na úplnú koróziu nebola pre analýzu použiteľná.

Na metalografickom výbruse vzorky v stave 
pred naleptaním bolo zistené veľké množstvo ko
váčskych inklúzií a niekoľko inklúzií pecnej trosky. 
Inklúzie pecnej trosky, vedľajšieho produktu tavby 
v redukčnej peci, sa často nachádzajú v železných 
polotovaroch a predmetoch, ich množstvo závisí 
od účinnosti ich odstránenia v procese prvotného 
spracovania železného výťažku.

Po naleptaní v nitale sa na celej ploche meta
lografického výbrusu zistili feriticko-perlitické 
a perliticko-feritické štruktúry, indikujúce nauh
líčené železo. Intenzita nauhlíčenia narastala od 
horného k spodnému okraju plochy výbrusu, ale 
v mieste označenom 3, bolo zase uhlíka menej. 
Zistená distribúcia uhlíka svedčí o úmyselnom 
nauhlíčení tuľajky sekery. Tuľajky sa zásadne 
vyrábali buď z nenauhlíčeného železa, alebo zo 
zvyškov železa v kováčskej dielni. Vytvrdzovanie 
tejto časti predmetu nauhlíčením nebolo potrebné, 
použitá technológia nebola správna. Vzhľadom na 
koróziu pracovnej časti sekery nie je možné zaujať 
stanovisko k technológii jej výroby.

• Predmet DK 6 - sekera (obr. 37)
Na analýzu bol k dispozícii fragment sekery bez 

tuľajky, rozsiahlo skorodovaný. Vzorka sa odobrala 
výrezom z oblasti ostria. Metalografický výbrus 
vzorky v stave pred naleptaním bol charakteristický 
pásmi kováčskych inklúzií. Ich tvar bol výsledkom 
intenzívneho tvárnenia ostria sekery kovaním.

Časť metalografického výbrusu po naleptaní nita
lom bola odfotografovaná pri malom zväčšení (obr. 
37: foto 1). Zo znázornenia je zrejmé, že samotné ostrie 
a povrch sekery v oblasti ostria boli nauhlíčené, v tele 
sekery ostalo nenauhlíčené železo. Rozhranie medzi 
nauhlíčenou perlitickou, resp. perliticko-feritickou 
štruktúrou a nenauhlíčenou feritickou štruktúrou je 
dokumentované na obr. 37: foto 2 a 4. Nenauhlíčenú 
feritickú štruktúru v tele sekery dokumentuje obr. 
37: foto 3. Ako vidno, časť ostria bola poškodená 
koróziou (obr. 37: foto 1). Napriek tomu bolo možné 
zistiť na ostrí výskyt martenzitických štruktúr, teda 
úzka oblasť ostria bola vytvrdená kalením.

Z metalografickej analýzy vyplýva, že celá sekera 
bola vyrobená z nenauhlíčeného železa. Následne 
bola buď celá pracovná časť sekery, alebo aspoň 
oblasť ostria povrchovo nauhlíčená. Naviac bolo 
samotné ostrie tepelne spracované, kalené. Týmto 
spôsobom výroby získala sekera výborné úžitkové 
vlastnosti. Mala tvrdý povrch a húževnaté jadro 
schopné absorbovať pnutia vznikajúce v materiáli 
sekery pri jej používaní.

• Predmet DK 7 - klinec (obr. 38)
Klinec bol v deformovanom, ale zachovanom 

stave. Vzorka sa odobrala priečnym rezom nad 

Obr. 34. Miesta mikroanalýzy vo vzorke z predmetu 
DK 4 - kľúča.

Obr. 35. Analýza miesta B1 vo vzorke z predmetu 
DK 4 - kľúča.
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Obr. 36. Metalografická analýza predmetu DK 5 - sekery.

hrotom klinca. Analyzovaný povrch metalogra
fického výbrusu neodpovedal samotnému hrotu, 
ale drieku klinca blízko hrotu. Na nenaleptanom 
metalografickom výbruse boli pozorované ohnuté 
pásy kováčskych inklúzií a nezreagovaných okovín. 
Po naleptaní plochy výbrusu nitalom bola skoro na 
celej ploche zistená feritická štruktúra nenauhlíče
ného železa. Len na jednom mieste pri povrchu, 
naznačenom na náčrte tvaru metalografického 
výbrusu (obr. 38: foto 1), bolo pozorované mierne 

nauhlíčenie dokumentované feriticko-perlitickou 
štruktúrou. Je predpoklad, že je to prienik nauhlí
čenia zo samotného hrotu klinca.

Z metalografickej analýzy vyplýva, že klinec bol 
vyrobený z nenauhlíčeného železa. Následne bol 
hrot klinca nauhlíčený. Vzhľadom na zvolený spô
sob vzorkovania nebolo možné sa vyjadriť k možnej 
úprave hlavy klinca. Tvrdý hrot a húževnatý ne
nauhlíčený železný materiál v drieku klinca sú pre 
jeho správne úžitkové vlastnosti podstatné.
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Obr. 37. Metalografická analýza predmetu DK 6 - sekery.
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• Predmet DK 8 - klinec (obr. 39)
Klinec bol v nedeformovanom, pomerne za

chovanom stave, ale niektoré časti povrchu boli 
poškodené koróziou. Odobrali sa dve vzorky - 
vzorka A priečnym rezom cez časť hlavy, vzorka B 
priečnym rezom nad hrotom klinca.

Na metalografickom výbruse vzorky A v stave 
pred leptaním bolo zistené pomerne veľké množ
stvo častíc kováčskych inklúzií, ktoré sa vyskytovali 
v pásoch stočených v smere plastickej deformácie. Po 
naleptaní plochy metalografického výbrusu v nitale 
bola na väčšine plochy, hlavne v strede, pozorovaná 
feritická štruktúra nenauhlíčeného železa. V strede 
plochy mala feritická štruktúra zrno strednej veľ
kosti, smerom k okrajom sa veľkosť feritického zrna 
zjemňovala. Pri jednom z okrajov bola pozorovaná 
jemnozrnná feriticko-perlitická štruktúra s malým 
podielom perlitu (obr. 39: A/foto 2), naznačujúca 
veľmi mierne nauhlíčený železný materiál. Na troch 
miestach pri okraji, naznačených na náčrte plochy 
výbrusu, bola zistená perliticko-feritická štruktúra 

nauhlíčeného železa (obr. 39: A/foto 1). Ide prav
depodobne o zvyšky hlbokého nauhlíčenia hlavy 
klinca. Táto povrchová vrstva bola buď odretá pri 
používaní klinca, alebo odkorodovaná.

Metalografický výbrus vzorky B reprezentoval 
driek klinca blízko nad hrotom. V stave pred 
leptaním sa na ploche metalografického výbrusu 
pozorovalo len niekoľko častíc kováčskych inklúzií. 
Po naleptaní bola skoro na celej ploche pozorovaná 
feritická štruktúra s veľmi malým podielom perlitu, 
indikujúca veľmi málo nauhlíčené železo. Zrno 
tejto štruktúry malo premenlivú veľkosť. Smerom 
k jednému okraju plochy výbrusu narastal podiel 
perlitu (obr. 39: B/foto 2). Je predpoklad, že toto 
mierne nauhlíčenie železného materiálu je výsled
kom prieniku nauhlíčenia od hrotu klinca, ktorý bol 
hlbšie nauhlíčený.

Z metalografickej analýzy vyplýva, že klinec bol 
vyrobený veľmi kvalitnou technológiou. Po vyro
bení celého tvaru klinca z húževnatého nenauhlí
čeného železa bol povrch hlavy klinca a hrot klinca 

Obr. 38. Metalografická analýza predmetu DK 7 - klinca.
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Obr. 39. Metalografická analýza predmetu DK 8 - klinca.
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Obr. 40. Metalografická analýza predmetu DK 9 - klinca.
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nauhlíčený. Týmto spôsobom výroby získal klinec 
vynikajúce úžitkové vlastnosti.

• Predmet DK 9 - klinec (obr. 40)
Veľký masívny dobre zachovaný klinec, ktorého 

driek mal obdĺžnikový prierez. Odobraté boli dve 
vzorky - vzorka A priečnym rezom z okraja pomerne 
malej hlavy klinca, vzorka B priečnym rezom nad 
hrotom klinca.

Vzorka A bola malá, na ploche metalografického 
výbrusu sa zistilo len niekoľko častíc kováčskych 
inklúzií. Boli pozorované nespojitosti, ktoré prechá
dzali cez celú plochu, ich vznik bol pravdepodobne 
spôsobený používaním klinca. Po naleptaní plochy 
výbrusu v nitale bola prakticky na celej ploche po
zorovaná feritická štruktúra nenauhlíčeného železa, 
jej zrno malo strednú veľkosť, len v strede plochy 
sa zistilo jemné zrno. Lokálne na okraji (obr. 40: 
A/foto 1) a na konci pásu jemnozrnnej perlitickej 
štruktúry boli miesta s hlboko nauhlíčenou perli
ticko-feritickou štruktúrou. Aj v tomto prípade, po
dobne ako u klinca DK 8, toto nauhlíčenie mohlo byť 
zvyškom povrchového nauhlíčenia hlavy klinca.

Na metalografickom výbruse vzorky B, repre
zentujúcej prierez drieku nad hrotom, sa v stave 

pred leptaním pozorovali početné veľké častice 
kováčskych inklúzií. Po naleptaní výbrusu v nitale 
sa zistilo, že na výbruse dominovali dve rozdielne 
štruktúry. Od stredu k dvom stranám plochy výbru
su sa rozprestierala feritická štruktúra nenauhlíče
ného železa. Štruktúra mala zrno strednej veľkosti. 
V druhej, okrajovej časti plochy, sa zistili štruktúry 
hlboko nauhlíčeného železa, štruktúry perlitické 
a perliticko-feritické. Tieto štruktúry boli pokračo
vaním hlbokého nauhlíčenia hrotu klinca.

Metalografická analýza ukázala použitie rovnakej 
výrobnej technológie ako u klinca DK 8, teda po 
výrobe klinca z nenauhlíčeného železného mate
riálu bol povrch hlavy klinca a hrot klinca nauhlí
čené. Rozdiel bol len v tom, že u tohto klinca bola 
nauhlíčená širšia oblasť hrotu. Mohlo to byť dané 
rozdielnym tvarom a veľkosťou klinca, teda jeho 
rozdielnym použitím.

• Predmet DK 10 - klinec (obr. 41)
Klinec, ktorý bol čiastočne poškodený koróziou, 

bol v oblasti hrotu ohnutý. Práve v tomto ohnutí bol 
urobený priečny rez na odber vzorky. Vzorka teda 
reprezentovala priečny prierez driekom klinca nad 
samotný m hrotom.

Obr. 41. Metalografická analýza predmetu DK 10 - klinca.
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Obr. 42. Metalografická analýza predmetu DK 11 - klinca.

Na metalografickom výbruse vzorky pred lep
taním boli pozorované zhluky častíc kováčskych 
inklúzií. Po naleptaní boli skoro na celej ploche 
výbrusu pozorované štruktúry svedčiace o pomer
ne hlbokom nauhlíčení železného materiálu, teda 
štruktúry feriticko-perlitické a perliticko-feritické. 
Distribúcia uhlíka bola veľmi nerovnomerná. Len 
na dvoch miestach pri okraji, vyznačených na náčrte 
plochy výbrusu, bola zistená feritická štruktúra 
nenauhlíčeného železa.

Klinec mal hlboko nauhlíčenú pomerne širokú 
oblasť hrotu. Je to podobné zistenie ako u klinca 
DK 9, teda väčšieho masívneho klinca. Vzhľadom 
na zvolený spôsob vzorkovania sa k úprave hlavy 
klinca nebolo možné vyjadriť.

• Predmet DK 11 - klinec (obr. 42)
Ako je vidno zo schematického znázornenia 

odberu vzoriek (obr. 42), odobrali sa dve vzorky 
- vzorka A priečnym rezom z drieku pod hlavou 
klinca, vzorka B priečnym rezom z drieku nad hro
tom klinca. Analyzovaný klinec bol veľmi hlboko 
napadnutý koróziou.

Vzorka A obsahovala len korózne splodiny, nebola 
pre metalografickú analýzu použiteľná.

Na metalografickom výbruse vzorky B, repre
zentujúcej priečny prierez driekom klinca tesne 
nad hrotom, sa v stave pred leptaním zistili častice 
kováčskych inklúzií aj častice pecnej trosky. Po na
leptaní v nitale boli na celej ploche výbrusu zistené 
striedajúce sa pásy feritickej štruktúry, indikujúce 
nenauhlíčené železo, a pásy feriticko-perlitickej 
štruktúry mierne nauhlíčeného železa. Toto mierne 
nauhlíčenie pochádzalo z prieniku hlbokého nauhlí
čenia priamo na hrote klinca. Pásy s rozdielnou štruk
túrou nepochádzali zo zvarenia viacerých železných 
polotovarov, ale boli spôsobené distribúciou fosforu 
a následným blokačným mechanizmom pre postup 
nauhlíčenia. Pre výrobu klinca bol použitý železný 
materiál s vyšším obsahom fosforu, čo je doložené aj 
výskytom fosfidických eutektík (obr. 42: foto 1, 2).

Metóda výroby klinca bola vysoko kvalitná, pre 
miestnych kováčov pravdepodobne štandardná. Po 
výrobe klinca z nenauhlíčeného železného materiá
lu bol hrot klinca (pravdepodobne aj povrch jeho 
hlavy) nauhlíčený.

• Predmet DK 12 - klinec (obr. 43)
Krátky robustný klinec s veľkou hlavou, použí

vaný pravdepodobne na špecifické stavebné účely. 
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Obr. 43. Metalografická analýza predmetu DK 12 - klinca.
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Obr. 44. Metalografická analýza predmetu DK 13 - kosáka.
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Obr. 45. Metalografická analýza predmetu DK 14 - železnej lyžičky.

Úplný hrot klinca chýbal. Z predmetu sa odobrali 
dve vzorky - vzorka A priečnym rezom z okraja 
hlavy, vzorka B priečnym rezom z drieku klinca 
nad chý bajú cim hrotom.

Na metalografickom výbruse vzorky A, odobratej 
z hlavy klinca, boli v stave pred naleptaním pozo
rované veľké častice kováčskych inklúzií. Po nalep
taní plochy výbrusu v nitale sa zistilo, že na veľkej 
časti plochy bola feritická štruktúra s veľmi malým 
podielom perlitu (obr. 43: A/foto 1), teda štruktúra 
nenauhlíčeného železa. Na zvyšnej ploche, zreteľne 
oddelenej veľkosťou zrna, bola pozorovaná jemno
zrnná feriticko-perlitická štruktúra s vyšším, na okraji 
až s výrazným podielom perlitu (obr. 43: A/foto 3). 
Bola to štruktúra viac nauhlíčeného železa. Je predpo-
klad, že toto nauhlíčenie bolo pôvodne nauhlíčením 
povrchovej vrstvy hlavy klinca, ktoré sa používaním 
čiastočne odrelo, prípadne odkorodovalo.

Na metalografickom výbruse vzorky B sa v stave 
pre leptaním zistili väčšie aj menšie častice kováč-

skych inklúzií. Leptanie v nitale zviditeľnilo skoro 
na celej ploche výbrusu feritickú štruktúru nenauh
líčeného železa (obr. 43: B/foto 1). Len na niektorých 
miestach pri členitom okraji sa zistili štruktúry 
perliticko-feritické, štruktúry hlboko nauhlíčeného 
železa (obr. 43: B/foto 2, 3). Ide o prienik hlbokého 
nauhlíčenia zo širokej časti hrotu klinca.

Tento klinec, podobne ako predchádzajúce ana
lyzované klince, bol vyrobený vysokokvalitnou 
technológiou. Po výrobe klinca z nenauhlíčeného 
železného materiálu boli povrch hlavy a hrot 
klinca nauhlíčené. Klinec mal vysoké úžitkové 
vlastnosti.

• Predmet DK 13 - kosák (obr. 44)
Ide o fragment kosáka, ktorý bol rozsiahle napad

nutý koróziou. Vzorka sa odobrala priečnym rezom 
v strede kosáka, kde bolo viditeľne zachované os
trie. Zvoleným spôsobom vzorkovania bolo možné 
študovať distribúciu štruktúr od chrbta po ostrie 
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kosáka. Na ploche metalografického výbrusu sa 
v stave pred leptaním pozorovali kováčske inklúzie 
deformované do pásov (obr. 44: foto 2). Deformácia 
inklúzií bola výsledkom plastického tvárnenia že
lezného materiálu.

Po naleptaní výbrusu nitalom bola v strede plochy 
zistená feritická štruktúra nenauhlíčeného železa 
(obr. 44: foto 2). Všade okolo po obvode plochy, na 
chrbte, po stranách a na ostrí boli zistené štruktúry, 
ktoré vznikli nauhlíčením a zakalením, teda štruk
túry martenzitické a troostitické.

Metalografická analýza dokumentuje kvalitný 
spôsob výroby kosáka. Kosák bol vyrobený z ne
nauhlíčených železných polotovarov, následne 
bol na celom povrchu nauhlíčený a po príslušnej 
tepelnej úprave zakalený. Kosák mal húževnaté 
telo z nenauhlíčeného železa a tvrdý povrch, zvlášť 
ostrie. Technológia výroby bola správna, popustenie 
štruktúry by ešte zlepšilo vlastnosti kosáka, hlavne 
možnosti obnovy jeho ostria.

• Predmet DK 14 - železná lyžička (obr. 45)
Fragment lyžičky, ktorý bol vo veľkom rozsahu 

poškodený koróziou. Odobrali sa dve vzorky - 
vzorka A zo samotnej lyžičky, vzorka B priečnym 
rezom z konca ramena lyžičky.

Ukázalo sa, že vzorka A obsahovala len korózne splo
diny a pre metalografickú analýzu nebola vhodná.

Na metalografickom výbruse vzorky B v stave 
pred leptaním sa nezistili žiadne inklúzie ani častice 
pecnej trosky. Železný materiál bol nezvyčajne čistý. 
Po naleptaní bol na celej ploche výbrusu pozorovaný 
hrubozrnný ferit, indikujúci nenauhlíčené železo. 
Pre rameno lyžičky bol takýto mäkší a húževnatý 
železný materiál plne vhodný a bol postačujúci aj 
pre výrobu samotnej lyžičky. Tento fakt však vzhľa
dom na stav predmetu nebolo možné posúdiť.

• Predmet DK 15 - okutie (obr. 46)
Na analýzu predmet poskytoval dostatok železného 

materiálu, ktorý nebol hlboko atakovaný koróziou. 

Obr. 46. Metalografická analýza predmetu DK 15 - okutia.
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Odobrala sa jedna vzorka priečnym rezom cez ra
meno okutia. Na metalografickom výbruse vzorky 
v stave pred leptaním bolo pod optickým mikro
skopom pozorovaných len niekoľko ojedinelých 
kováčskych inklúzií, použitý železný materiál bol 
relatívne veľmi čistý. Po naleptaní plochy výbrusu 
v nitale bola na celej ploche zviditeľnená len štruk
túra pomerne hrubozrnného feritu, teda štruktúra 
nenauhlíčeného železa. Pre výrobu okutia bol naj-
vhodnejší húževnatý mäkší železný materiál.

• Predmet DK 16 - okutie (obr. 47)
Masívny, ťažký predmet, ktorého označenie ako 

okutie je len všeobecné. Je možné, že išlo o nespraco
vaný železný polotovar v kováčskej dielni. Predmet 
bol značne poškodený koróziou. Odobraté boli dve 
vzorky z protiľahlých koncov predmetu.

Vzorka B obsahovala len veľmi malé množstvo 
neskorodovaného železa a z metalografickej analýzy 
bola vynechaná.

Na metalografickom výbruse vzorky A v stave 
pred leptaním bolo pozorovaných niekoľko väčších 
častíc kováčskych inklúzií. Po naleptaní v nitale sa 
na podstatnej časti plochy výbrusu zistila feritická 
štruktúra nenauhlíčeného železa. Pozdĺž jednej 
dlhšej strany plochy bola zistená feriticko-perlitická 
štruktúra s malým podielom perlitu (obr. 47: foto 
1). Pozdĺž tejto strany bolo teda detekované mierne 
nauhlíčenie železa. Vo výstupku v spodnej časti bola 
zistená feriticko-perlitická štruktúra s ešte vyšším 
podielom perlitu (obr. 47: foto 2).

Pretože nepoznáme spôsob použitia analyzo
vaného predmetu, nemôžeme aplikovať výsledky 
metalografickej analýzy na charakterizovanie 
účelnosti jeho výroby. V každom prípade predmet 
prešiel predbežnou kováčskou úpravou, čo je dete
kované výskytom kováčskych inklúzií. Ak by išlo 
o nepoužitý železný polotovar, lokálne nauhlíčenie 
by mohlo pochádzať z nerovnomernej distribúcie 
uhlíka v železnom výťažku z redukčnej pece.

Obr. 47. Metalografická analýza predmetu DK 16 - okutia.
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Obr. 48. Metalografická analýza predmetu DK 17 - železnej podkovičky.

• Predmet DK 17 - železná podkovička (obr. 48)
Išlo o podkovičku používanú na mužské obutie. 

Stav podkovičky bol dobrý, koróziou málo poškode
ný. Priečnym rezom z konca ramena podkovičky sa 
odobrala jedna vzorka. Na ploche metalografického 
výbrusu vzorky v stave pred leptaním sa zistili pásy 
kováčskych inklúzií. Po naleptaní vzorky v nitale 
sa na celej ploche zistili štruktúry dokumentujúce 
nauhlíčenie celého predmetu. Na zúženej ploche 
sa zistilo hlboké nauhlíčenie (obr. 48: foto 1), vyššie 

v tele podkovičky boli po stranách pozorované 
perliticko-feritické štruktúry dokumentujúce hlbo
ké nauhlíčenie na hodnoty okolo 0,7% c, v strede 
boli feriticko-perlitické štruktúry s obsahom uhlíka 
okolo 0,3-0,4%. Pokles uhlíka od okraja k stredu bol 
postupný. V najširšej časti (obr. 48: foto 3) bolo hlboké 
nauhlíčenie s nerovnomernou distribúciou uhlíka.

Podkovička po príprave finálneho tvaru bola celá 
nauhlíčená. Týmto spôsobom prípravy sa získal 
tvrdý železný predmet. Jeho vlastnosti boli pre 
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účely použitia vhodné. Keďže podobný predmet 
nebol dosiaľ autorom analýz skúmaný, nemožno sa 
k štandardnosti výrobného postupu vyjadriť.

• Predmet DK 18 - podkova (obr. 49)
Fragment podkovy, značne poškodený koróziou. 

Vzorka bola odobratá priečnym rezom cez fragment 
predmetu. Na metalografickom výbruse vzorky 
v stave pred leptaním sa zistilo veľké množstvo 
častíc kováčskych inklúzií a častíc pecnej trosky. Po 
naleptaní výbrusu v nitale bola na celom povrchu 
zistená len hrubozrnná feritická štruktúra nenauhlí
čeného železa. Je zrejmé, že podkova bola vyrobená 
kováčskym tvárnením z polotovaru pripraveného 
z výťažku tavby v redukčnej peci. Polotovar nebol 
ďalej špeciálne upravovaný. Tento spôsob výroby 
podkovy bol štandardný.

• Predmet DK 19 - podkova (obr. 50)
Fragment podkovy, značne poškodený opotre

bením a koróziou. Vzorka sa odobrala priečnym 
rezom v mieste, ktoré bolo relatívne málo poškode
né. Mikroskopická analýza výbrusu vzorky v stave 

pred leptaním dokumentovala prítomnosť veľkého 
množstva častíc kováčskych inklúzií a častíc pecnej 
trosky.

Po naleptaní výbrusu v nitale bola na celej ploche 
pozorovaná veľmi zaujímavá distribúcia štruktúr. 
Na ploche výbrusu sa striedali pásy a miesta so 
štruktúrami indikujúcimi hlboko nauhlíčené, na
uhlíčené a menej nauhlíčené železo. Distribúcia 
týchto štruktúr nebola systematická, je možné ju 
charakterizovať ako chaotickú. Naviac, celá pod
kova po výrobe finálneho tvaru bola po príslušnej 
tepelnej príprave zakalená. Vzhľadom na to, že 
mimo martenzitických štruktúr sa vyskytovali 
na mnohých miestach aj štruktúry troostitické, 
môžeme predpokladať kalenie do miernejšieho 
kaliaceho prostriedku, napríklad do oleja. Chao-
tická distribúcia štruktúr takmer na celej ploche 
výbrusu je znázornená pri malom zväčšení (obr. 
50: foto 1-3).

Nauhlíčenie podkovy detekovaným spôsobom 
nemalo žiadny praktický význam. Nebolo urobené 
systematické nauhlíčenie povrchu alebo nauhlí
čenie niektorej časti podkovy. Naviac, zakalenie 

Obr. 49. Metalografická analýza predmetu DK 18 - podkovy.
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Obr. 50. Metalografická analýza predmetu DK 19 - podkovy.
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podkovy sa bežne nepoužívalo. Vysvetliť spôsob 
tejto konštrukcie podkovy je možné tým, že kováči 
vyrobili podkovu zvarením odpadového, šrotového 
materiálu, ktorý ostal v kováčskej dielni. Prečo bola 
podkova kalená, je obtiažne vysvetliť, nemala však 
vhodné úžitkové vlastnosti.

• Predmet D 20 - kovanie (obr. 51)
Značne poškodený fragment kovania. Odobratá 

bola jedna vzorka rezom z rohu predmetu. Na 
metalografickom výbruse vzorky v stave pred 
leptaním boli pod mikroskopom pozorované dlhé 
pásy kováčskych inklúzií. Tieto pásy nasvedčujú na 
intenzívne tvárnenie pri výrobe pomerne tenkého 
kovania.

Po naleptaní výbrusu v nitale bola na takmer celej 
ploche zviditeľnená hrubozrnná feritická štruktú
ra nenauhlíčeného železa (obr. 51: foto 1). Len na 
jednom mieste vedľa hrubého pásu kováčskych 
inklúzií bolo zistené mierne nauhlíčenie, indikované 

feriticko-perlitickou štruktúrou (obr. 51: foto 2). Je 
možné, že hrubý pás kováčskych inklúzií naznačuje 
miesto kováčskeho zvaru dvoch polotovarov pri 
výrobe kovania.

Pre účely kovania bolo použitie nenauhlíčeného, 
mäkšieho a húževnatého železa oprávnené. Ako je 
vidieť na náčrte plochy metalografického výbrusu, 
mierne nauhlíčené železo zasahovalo od okraja do 
stredu, jeho poloha teda nemala žiadny praktický 
význam. Môže to byť pozostatok lokálneho nauh
líčenia v železnom výťažku, prípadne povrchové 
nauhlíčenie jedného z použitých polotovarov, za
mýšľané pre iné účely.

• Predmet DK 21 - železná objímka (obr. 52)
Predmet bol v pomerne dobrom stave, len málo 

poškodený koróziou. Priečnym rezom cez objímku 
sa odobrala jedna vzorka. Pozorovanie metalogra
fického výbrusu pod mikroskopom v stave pred 
leptaním ukázalo, že materiál použitý pre výrobu 

Obr. 51. Metalografická analýza predmetu DK 20 - kovania.
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Obr. 52. Metalografická analýza predmetu DK 21 - železnej objímky.

objímky bol veľmi čistý. Zistených bolo len niekoľko 
malých kováčskych inklúzií.

Po naleptaní výbrusu v nitale bol zistený stabilný 
gradient nárastu obsahu uhlíka od vnútornej po 
vonkajšiu stranu objímky. Od vnútornej strany 
asi do polovice plochy sa rozprestierala feritická 
štruktúra nenauhlíčeného železa, ktorá postupne 
prechádzala do feriticko-perlitickej štruktúry so 
stálym nárastom množstva perlitu (obr. 52: foto 1). 
Táto feriticko-perlitická štruktúra mierne nauhlí

čeného železa prechádzala do perliticko-feritickej 
štruktúry hlboko nauhlíčeného železa (obr. 52: 
foto 2). Pri vonkajšom okraji bola len perliticko-
feritická štruktúra hlboko nauhlíčeného železa 
(obr. 52: foto 3).

Z metalografickej analýzy vyplýva, že objímka 
bola vyrobená z nenauhlíčeného železa, následne 
bola z vonkajšej strany hlboko nauhlíčená. Nepo
známe spôsob použitia objímky, ale je zrejmé, že 
nauhlíčenie vonkajšieho povrchu bolo účelové.
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Obr. 53. Metalografická analýza predmetu DK 23 - železných pántov.
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• Predmet DK 23 - fragment železných pántov 
(obr. 53)
Predmet bol datovaný do 18.-19. stor., teda bol 

relatívne mladý, napriek tomu značne poškodený 
hlavne koróziou. Rozlomil sa na os a platničku, čo 
môže nasvedčovať na nekvalitný zvar medzi týmito 
dvoma časťami. Z obidvoch častí boli odobraté vzor
ky - vzorka A priečnym rezom z konca osi, vzorka 
B výrezom z platničky.

Na metalografickom výbruse vzorky A v stave 
pred naleptaním sa zistilo mimoriadne veľké množ
stvo častíc kováčskych inklúzií a nezreagovaných 
okovín. Je zrejmé, že tekutý železnatý kremičitan ne
bol pred ďalšími kováčskymi operáciami dôkladne 
z povrchu odstránený. Po naleptaní výbrusu v nitale 
bola na takmer celej ploche pozorovaná jemnozrnná 
feriticko-perlitická štruktúra mierne nauhlíčeného 

železa. Obsah uhlíka (intenzita nauhlíčenia) mal 
veľmi variabilný charakter, teda nauhlíčenie bolo 
veľmi nerovnomerné. Na niektorých miestach pri 
okraji - povrchu osi, bola pozorovaná hrubozrnná 
feritická štruktúra, na jednom mieste aj s dvojča
tami. Táto mohla byť výsledkom sekundárneho 
oduhlíčenia pri žíhaní.

Na metalografickom výbruse vzorky B v stave 
pred leptaním bolo pozorované mimoriadne veľké 
množstvo častíc kováčskych inklúzií, nezreago
vaných a čiastočne zreagovaných okovín. Tieto 
častice boli deformované a usmernené do pásov, 
deformácia zodpovedá intenzívnemu kováčskemu 
tvárneniu pri výrobe železnej platničky. Po naleptaní 
vzorky v nitale bol na celej ploche metalografického 
výbrusu indikovaný ferit so strednou veľkosťou 
zrna, teda len nenauhlíčené železo.

Obr. 54. Metalografická analýza predmetu DK 27 - časti bránika.
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Pre výrobu osi pántov bolo využité zvýšenie 
tvrdosti tejto časti predmetu nauhlíčením. Nauhlí
čenie do obsahu 0,3% C bolo postačujúce. Pre na
máhanú platničku pántov bol potrebný húževnatý 
materiál - nenauhlíčené železo. Tieto požiadavky 
kováči pri výrobe pántov splnili, predmet mal po
žadované úžitkové vlastnosti.

• Predmet DK 27 - časť bránika (obr. 54)
Tento, pomerne masívny predmet bol v dobrom sta

ve. Odobratá bola jedna vzorka priečnym rezom z kon
ca, teda z pracovnej časti bránika. Na metalografickom 
výbruse vzorky v stave pred leptaním boli pozorované 
častice kováčskych inklúzií a častice pecnej trosky, 
kovaním čiastočne deformované a zhruba usmernené 
do pásov. Po naleptaní výbrusu v nitale bola skoro na 
celej ploche pozorovaná feritická štruktúra so strednou 
veľkosťou zrna, teda štruktúra nenauhlíčeného železa. 
Len pozdĺž jedného z kratších okrajov plochy výbrusu 
sa zistila štruktúra feriticko-perlitická, s malým po
dielom perlitu (obr. 54: foto 2), teda štruktúra mierne 
nauhlíčeného železa. Je predpoklad, že išlo o prienik 
nauhlíčenia zo samotného konca bránika.

Vzhľadom na namáhanie, aj keď nie extrémne, 
ktoré bránik pri používaní podstupoval, bola jeho 
výroba z nenauhlíčeného, teda húževnatého železa, 
opodstatnená. Samotný koniec bránika, ktorý bol 

hlavne pri používaní v kontakte s pôdou, bol nauh
líčený, aby sa zvýšila jeho tvrdosť. Použitý výrobný 
spôsob bol správny, bránik mal kvalitné vlastnosti.

• Predmet DK 28 - petlica (obr. 55)
Fragment petlice, ktorá mala hlavne rameno vý

razne poškodené koróziou a ulomené. Odobratá 
bola jedna vzorka priečnym rezom cez oko petlice. 
Na metalografickom výbruse vzorky v stave pred 
leptaním boli pozorované častice kováčskych inklú
zií, pecnej trosky aj neúplne zreagovaných okovín. 
Po naleptaní výbrusu v nitale sa zistilo, že skoro 
na celej ploche výbrusu bola feritická štruktúra 
s hrubým a stredne veľkým zrnom, teda štruktúra 
nenauhlíčeného železa (obr. 55: foto 1). Len na dvoch 
miestach, vyznačených na náčrte plochy výbrusu, 
bola zistená feriticko-perlitická štruktúra mierne 
nauhlíčeného železa. Na týchto dvoch miestach sa 
zistilo zvýšené množstvo kováčskych inklúzií.

Z metalografickej analýzy vyplýva, že petlica bola 
vyrobená z nenauhlíčeného železa. Takýto materiál je 
pre výrobu petlice úplne vhodný. Čo sa týka dvoch 
miest so zvýšeným obsahom uhlíka, je pravdepo
dobné, že petlica ako predmet s menej náročným 
použitím bola vyrobená zvarením viacerých kúskov 
železa, neupotrebených v kováčskej dielni. Ich vlast
nosti neboli zvlášť starostlivo kontrolované.

Obr. 55. Metalografická analýza predmetu DK 28 - petlice.
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• Predmet DK 30 - železný fragment (obr. 56)
Predmet mal tvar podobný hrubému klincu a bol 

dostatočne zachovaný pre účely analýzy. Odo
brala sa jedna vzorka priečnym rezom cez driek 
pod hlavou. Na metalografickom výbruse vzorky 
v stave pred leptaním boli zistené zhluky drobných 
kováčskych inklúzií. Po naleptaní výbrusu v nitale 
bolo zistené, že na väčšine plochy bola perlitická 
štruktúra hlboko nauhlíčeného železa. Len na jednom 
mieste pri ľavej strane plochy výbrusu, vyznačenom 
na schematickom znázornení plochy výbrusu a do
kumentovanom na obr. 56: foto 1, bola pozorovaná 
feritická štruktúra nenauhlíčeného železa, ktorá 

prechádzala do perlitických štruktúr cez feriticko-
perlitické štruktúry mierne nauhlíčeného železa.

Keďže nie je známe použitie analyzovaného želez
ného fragmentu, nemožno sa vyjadriť k účelu jeho 
hlbokého nauhlíčenia.

Diskusia

Kováčstvo v Košiciach na konci stredoveku a na 
začiatku novoveku bolo všeobecne známe výrobou 
hlavne sečných železných zbraní. Túto výrobu 
zabezpečovali špecializované cechy. Militárie v ná
lezoch železných predmetov z vykopávok v pries

Obr. 56. Metalografická analýza predmetu DK 30 - železného fragmentu.
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toroch dominikánskeho kláštora tvorili len menej 
významnú časť. Väčšina predmetov, z ktorých bol 
urobený výber pre metalografickú analýzu, mala 
ekonomický charakter. Je to celkom pochopiteľné, 
kováči vyrábali predmety buď pre potreby domini
kánskeho rádu, ktorý mal významnú hospodársku 
činnosť, alebo po odchode dominikánov pre potreby 
mestských ľudí, ktorí ruiny kláštora osídlili.

Analýza niekoľkých predmetov dokázala ich 
súčasný pôvod, boli teda z hodnotenia a diskusie 
vynechané. Výsledky metalografických analýz boli 
v mnohých prípadoch ovplyvnené zlým stavom 
nálezov, spôsobeným väčšinou rozsiahlou koróziou. 
Korózia jednotlivých častí predmetov ovplyvnila aj 
spôsob odberu vzoriek, ktorý nebolo vždy možné 
viesť tak, aby najlepšie charakterizoval spôsob vý
roby predmetu. V niektorých prípadoch zase nebol 
presne známy spôsob používania analyzovaného 
predmetu, čo znemožnilo zhodnotenie vhodnosti 
použitia danej výrobnej metódy.

Podľa náročnosti použitej kováčskej výrobnej 
metódy bolo možné rozdeliť predmety do dvoch 
skupín. V prvej skupine boli predmety s náročnejším 
použitím, pri výrobe ktorých boli použité metódy na 
úpravu vlastností železného materiálu. V druhej sku
pine boli predmety s menej náročným použitím, ktoré 
boli vyrobené z nenauhlíčených železných polotova
rov bez ďalšej úpravy železného materiálu. Do tejto 
druhej skupiny patrila skoba, okutia, kovanie, železná 
petlica. Nie je možné povedať, že kováči výrobe týchto 
predmetov nevenovali dostatočnú pozornosť. Pre ich 
použitie výroba z nenauhlíčeného železa, teda železa 
s vysokou húževnatosťou, bola podstatná.

V analyzovanom súbore bolo šesť železných klincov. 
Hoci nebol vždy použitý rovnaký spôsob vzorkovania, 
bolo možné konštatovať prakticky rovnaký výrobný 
spôsob. Klinec bol vyrobený z nenauhlíčeného želez
ného polotovaru, následne boli pracovné časti klinca, 
povrch hlavy a hrot klinca, nauhlíčené. U väčších 
klincov bola nauhlíčená širšia oblasť hrotu klinca, nie 
iba samotný hrot. Pomerne veľký oder nauhlíčeného 
povrchu hlavy klincov privádza k poznatku, že klince 
boli používané opakovane. Klince, ktoré boli upravené 
týmto náročným spôsobom, nemali charakter bežného 
spotrebného materiálu. Podobné metódy výroby klin
cov zo stredoveku a novoveku boli analýzami zistené 
už skôr (Petrík et al. 2001).

Pri výrobe niektorých predmetov použili kováči 
okrem zvýšenia tvrdosti predmetov nauhlíčením 
aj zakalenie. U sekery a kosáka nebolo použitie 
zakalenia štandardnou technológiou, pre úžitko
vé vlastnosti týchto predmetov zakalenie nebolo 
podstatné. Výroba sekier, ktoré mali húževnaté telo 
z nenauhlíčeného železa a nauhlíčenú oblasť ostria, 
bola na našom území známa už od doby laténskej 
(Mihok et al. 1987), metóda pretrvala až do novoveku. 

Železná podkovička (súčasť mužskej obuvi) bola 
nauhlíčená celá.

Analýza bránika a železných pántov ukázala do
konalé zvládnutie kováčskeho výrobného procesu 
na cielené dosiahnutie žiaducich vlastností. Železné 
pánty sa skladali z osi a železnej platničky. Viac 
namáhaná os bola mierne nauhlíčená. Zub bránika 
bol vyrobený z húževnatého nenauhlíčeného železa, 
ale koniec zuba, ktorý bol v kontakte s pôdou, bol 
nauhlíčený.

V analyzovanom súbore boli dve podkovy. 
Ľ. Mihok už v predošlých obdobiach analyzoval 
viac stredovekých podkov a definoval niekoľko 
spôsobov ich výroby (Mihok/Pribulová/Hollý 1998). 
Jedna z podkov, analyzovaná v rámci nášho súboru, 
bola vyrobená z nenauhlíčeného železa bez ďalšej 
úpravy. Toto bol jeden z najpoužívanejších spôsobov 
výroby. Druhá podkova mala chaotickú distribúciu 
uhlíka v železnom materiáli, naviac bola zakalená. 
Táto podkova bola vyrobená pravdepodobne z od
padového, šrotového materiálu, jej mechanické 
vlastnosti neboli dobré. Podobný spôsob výroby 
podkovy zo šrotového materiálu boli zistené pri 
analýze predmetov zo stredovekého hradu Lele
kovice (Mihok/Pribulová/Unger 1999).

Analyzovaný kľúč pochádzal z inventára domi
nikánskeho kláštora. Spojenie jeho dvoch častí bolo 
urobené zliatinou medi - antimónovým bronzom. 
Meď a jej zliatiny nie sú príliš často používaným 
prostriedkom na spájanie kovov, naviac, meď 
môže nepriaznivo ovplyvniť vlastnosti použitého 
železného kovu. Meď, resp. antimónový bronz, sa 
nepoužila iba na spojenie častí kľúča, ale aj na pokry
tie jeho povrchu. Z toho vyplýva, že kľúč mal skôr 
obradné než praktické použitie, mohol byť prípadne 
v zámku nejakej obradnej skrinky.

Metalografická analýza predmetov ukázala hlbo
ké tradície kováčskej výroby v Košiciach v stredo
veku a na začiatku novoveku. Kováči mali detailné 
znalosti o vlastnostiach železných materiálov, vedeli 
ich správne používať a upravovať tak, aby vyro
bili železné predmety s optimálnymi úžitkovými 
vlastnosťami. Je možné, že nadmerné používanie 
techniky kalenia bolo ovplyvnené aj technikami, 
ktoré využívali kováči v cechoch vyrábajúcich sečné 
železné zbrane.

ZÁVER

Z početných nálezov získaných počas archeo-
logického výskumu priestorov bývalého domi
nikánskeho kláštora na Dominikánskom námestí 
v Košiciach, bol urobený rozbor predmetov vzťa
hujúcich sa k výrobe a spracovaniu železa. Nálezy 
spadajú do konca stredoveku a začiatku novoveku 
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(15.-18. stor.), teda do obdobia, keď v Košiciach 
existoval rád dominikánov, ale aj po ich odchode, 
keď sa na mieste ruín kláštora usídlil pospolitý ľud. 
Výsledky chemického a mikroskopického rozboru 
nálezov trosiek a metalografického rozboru nále
zov železných predmetov z uvedeného výskumu 
priniesli mnohé zaujímavé poznatky.

1. Väčšina trosiek pochádzala z kováčskeho procesu 
výroby železných predmetov. Neboli zistené žiadne 
zvláštne znaky týchto trosiek, ktoré by hovorili o lo
kálnych odchýlkach v kováčskych praktikách.

2. V súbore boli zistené aj trosky, ktoré pochádzali 
z výroby železa v redukčnej šachtovej peci. Je prav
depodobné, že vo vnútri opevneného stredu mesta 
pracovala vyššia redukčná šachtová pec na výrobu 
železa. Takéto výrobné jednotky sa stavali spravidla 
v okolí miest, mimo mestských hradieb.

3. Kováči pre výrobu predmetov, u ktorých hlav
nou mechanickou vlastnosťou bola húževnatosť, 
používali nenauhlíčené železo.

4. U niektorých predmetov (sekera, kosák), kde 
sa tvrdosť ostria alebo povrchu celého predmetu 
dosiahla nauhlíčením, použili kováči aj ďalší, v da
ných prípadoch neštandardný stupeň tepelného 

spracovania - kalenie. V tomto prípade mohlo ísť 
o aplikáciu tradícií zbrojárskej výroby v meste aj 
na ďalšie kováčske technológie.

5. Analýzy nálezov klincov ukázali veľmi kvalit
nú a náročnú technológiu ich výroby, keď povrchy 
hláv a hroty klincov boli nauhlíčené. Klince nemali 
charakter bežného spotrebného materiálu.

6. Jedna z dvoch analyzovaných podkov bola 
vyrobená štandardnou technológiou z nenauhlí
čeného železného materiálu. Druhá bola vyrobená 
z odpadového, šrotového materiálu, jej mechanické 
vlastnosti boli zlé.

7. V súbore železných predmetov bol analyzovaný 
aj kľúč z kláštora. Na spájanie častí aj na povlak jeho 
povrchu bola použitá medená zliatina, antimónový 
bronz. Kľúč bol používaný pravdepodobne na ob
radné alebo ozdobné účely.

8. Metalografická analýza železných predmetov 
ukázala hlboké tradície kováčskej výroby v Koši
ciach na konci stredoveku a na začiatku novove
ku. Kováči mali detailné znalosti o vlastnostiach 
železných materiálov, vedeli ich správne používať 
a upravovať tak, aby vyrobili železné predmety 
s optimálnymi úžitkovými vlastnosťami.
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PRODUCTION  AND  TREATMENT  OF  IRON  IN  KOŠICE
AT  THE  END  OF  MIDDLE  AGES  AND  BEGINNING  OF  NEW  AGE

Ľ u b o m í r  M i h o k  -  R a d o s l a v a  L a u r i n č í k o v á  -  J ú l i u s  B é r e š

Summary

The paper presents chemical and metallographic analy
sis of finds, related to production and treatment of iron, 
that were found during archaeologic excavations of Do
minican monastery in Košice. The finds were dated to the 
end of Middle Ages and the beginning of New Age. The 
finds contained both pieces of slag and iron objects. Most 
of analysed slags were by - products of smithy process, but 
a few slags originated in reduction furnace for production 
of iron from iron ores (high bloomery). Various smithy 
methods for production and treatment of iron objects were 
found. The smiths frequently used carburisation and ther
mal treatment (quenching) of iron objects, even in cases 
where such treatment was not necessary. Iron nails were 
produced by sophisticated technique, when surfaces of 
nail heads and tips were carburised. Analysed set of iron 
objects contained also the key that had its parts solded by 
copper alloy. The key had probably ornamental purposes. 
The paper brings an information on smithy production 
methods at the end of Middle Ages. 

Fig. 1-31. Sample: DKT 1 - Boundary between the fire-
resistant material and the slag part of the find (Fig. 1); 
DKT 1 - Binary silicate matrix in the slag (Fig. 2); DKT 
2 - Penetration of the slag into the fire-resistant material 
(Fig. 3); DKT 2 - Tightly clustered particles of wüstite in 
the slag (Fig. 4); DKT 3 - Two pieces of slag (Fig. 5); DKT 
3A - Binary silicate in the sample structure (Fig. 6); DKT 
3A - Corrosive products in the sample structure (Fig. 
7); DKT 3B - Binary silicate and soft wüstite dendrites 
in the sample structure (Fig. 8); DKT 3B - Products of 
corrosion of small iron pieces in the sample structure 
(Fig. 9); DKT 4 - Boundary between the fire-resistant 
material and the slag (Fig. 10); DKT 5 - The flat-bowl-
shaped sample (Fig. 11); DKT 5 - The binary silicate 
matrix, wüstite dendrites and corrosive products in the 
sample structure (Fig. 12); DKT 5 - Scale remains in the 
binary silicate matrix (Fig. 13); DKT 6 - A piece of slag 

of irregular shape (Fig. 14); DKT 6 - Binary silicate and 
wüstite dendrites in the sample structure (Fig. 15); DKT 
6 - Binary silicate matrix in the sample structure (Fig. 16); 
DKT 7A - The flat-bowl-shaped sample (Fig. 17); DKT 
7A - Corrosive products and remains of silica sand in the 
sample structure (Fig. 18); DKT 7A - Charcoal remains in 
the sample structure (Fig. 19); DKT 7A - Acicular forma
tions of calcic silicates in the sample structure (Fig. 20); 
DKT 7B - Ternary silicate matrix in the sample structure 
(Fig. 21); DKT 7B - Wüstite dendrites in the silicate matrix 
in the sample structure (Fig. 22); DKT 8 - The flat-bowl-
shaped sample (Fig. 23); DKT 8 - Binary silicate matrix 
and scale remains in the sample structure (Fig. 24); DKT 
8 - Corrosive products in the sample structure (Fig. 25); 
DKT 8 - Charcoal remains in the sample structure (Fig. 26); 
DKT 10 - Structure of the binary silicate in the sample slag 
ply (Fig. 27); DKT 10 - Wüstite dendrites in the sample slag 
ply (Fig. 28); DKT 11 - Fragment of a flat bowl (Fig. 29); 
DKT 11 - Corrosive remains and wüstite dendrites in the 
ternary silicate matrix (Fig. 30); DKT 11 - Strips of ferrous 
glass in the sample structure (Fig. 31).

Fig. 32, 33. Metallographic analysis of the artefact: DK 
3 - iron hook (Fig. 32); DK 4 - key (Fig. 33).

Fig. 34. Points of microanalysis in the sample of the ar
tefact DK 4 - key. 

Fig. 35. Analysis of the B1 point in the sample from the 
artefact DK 4 - key.

Fig. 36-56. Metallographic analysis of the artefact: DK 
5 - axe (Fig. 36); DK 6 - axe (Fig. 37); DK 7 - nail (Fig. 38); 
DK 8 - nail (Fig. 39); DK 9 - nail (Fig. 40); DK 10 - nail 
(Fig. 41); DK 11 - nail (Fig. 42); DK 12 - nail (Fig. 43); 
DK 13 - sickle (Fig. 44); DK 14 - iron spoon (Fig. 45); 
DK 15 - fitting (Fig. 46); DK 16 - fitting (Fig. 47); DK 
17 - small iron horseshoe (Fig. 48); DK 18 - horseshoe 
(Fig. 49); DK 19 - horseshoe (Fig. 50); DK 20 - fitting 
(Fig. 51); DK 21 - iron sleeve (Fig. 52); DK 23 - iron 
hinges (Fig. 53); DK 27 - part of harrow (Fig. 54); DK 
28 - hasp (Fig. 55); DK 30 - iron fragment (Fig. 56).
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Správa z konf erencie

E l e n a  M i r o š š a y o v á

V dňoch 2. až 5. mája 2005 sa v Košiciach konala 
v poradí už 6. konferencia o dobe laténskej, ktorej 
sa zúčastnilo 45 bádateľov z Austrálie, Čiech, Mo
ravy, Poľska a zo Slovenska. Organizátorom tohto 
medzinárodného podujatia bol Archeologický ústav 
SAV. Záštitu nad konferenciou, ktorá bola zarade
ná medzi významné kultúrne akcie v roku 2005, 
prevzal predseda Košického samosprávneho kraja 
RNDr. Rudolf Bauer.

Počas pracovného rokovania odznelo 23 referátov 
a 7 prezentácií posterov. Obsahovali informácie 
o nových poznatkoch z teoretického a terénneho 
výskumu pamiatok doby laténskej na území Česka, 
Slovenska a Poľska.

Súčasťou konferencie bola celodenná exkurzia. 
Organizátori zvolili trasu tak, aby sa účastníci mohli 
oboznámiť s významnými archeologickými pamiat
kami a polohou nálezísk z doby laténskej v krajinnom 
prostredí Východoslovenskej nížiny - pre časť báda
teľov územne vzdialeného regiónu. Program začínal 
v Zemplínskom múzeu v Michalovciach prehliadkou 
umelecko-historickej zbierky v galérii v budove tzv. 
Starého kaštieľa a pokračoval v zaujímavej národopis
nej expozícii. Účastníkov z profesionálneho hľadiska, 
samozrejme, najviac zaujala hodnotná archeologická 
expozícia s odborným výkladom PhDr. Lýdie Gačko
vej. Ocenili možnosť priamo sa zoznámiť s nálezmi 
z dávnejšie skúmaného keltského pohrebiska v Iž
kovciach a na malej, aktuálne pripravenej výstave, 
tiež s novými, doposiaľ nepublikovanými nálezmi zo 
záchranných výskumov a prieskumov realizovaných 
múzeom. Ďalšou zastávkou bola významná keltsko-
dácka lokalita v obci Zemplín, väčšine bádateľov 
doposiaľ známa iba z literatúry. Účastníci exkurzie si 
prezreli areál hradiska a oboznámili sa s topografiou 
ostatných nálezísk v intraviláne obce. Do záverečného 
programu vo Vlastivednom múzeum v Trebišove 
zaradili organizátori okrem prehliadky kaštieľa 
a historických pamiatok v jeho bezprostrednom 
okolí aj atraktívnu návštevu expozície Tokajského 
vinohradníctva a vinárstva, spojenú s ochutnávkou 
tokajských vín, ktoré sú známou špecialitou navští
veného zemplínskeho regiónu. Počas posledného dňa 
rokovania si účastníci konferencie prezreli expozíciu 
Východoslovenského múzea a pracovisko Archeolo
gického ústavu SAV v Košiciach.

Organizátori podujatia ponúkli autorom referátov 
a posterov možnosť publikovať abstrakty v pripra
vovanom siedmom čísle časopisu Východosloven
ský pravek. Abstrakty autorov, ktorí ponuku využi
li, sú prezentované za touto správou (v abecednom 
poradí autorov). 

Okrem nich odzneli na konferencii ďalšie refe
ráty a prezentácie posterov (ich autori nedodali 
abstrakty):

Bazovský Igor (AM SNM Bratislava): Zoomorfné 
kovanie z bratislavského hradného vrchu; Brezňa
nová Gabriela (FF UKF Nitra): Distribučné zóny 
niektorých typov laténskych spôn na území Kar
patskej kotliny; Čambal Radoslav (AM SNM Bra
tislava): Včasnolaténska sfinga z Horných Orešian; 
Danielisová Alžběta (ARÚ AV ČR): Opevnení oppi
da České Lhotice (poster); Furman Martin (FF UKF 
Nitra): Priestorová analýza vytypovaných skupín 
kruhového šperku doby laténskej na pohrebiskách 
JZ Slovenska v konfrontácii s vybranými typmi 
ozdobných kruhov z územia Moravy a Čiech; Hlo
žek Martin (ÚAM FF MU Brno): Využití výpočetní 
tomografie (CT) při zobrazování výplní laténskych 
hrobů; Kos Petr (ÚAPP Brno): Laténské pohřebiště 
v Hustopečích u Brna; Kotigoroško V. G./Mihok 
Ľubomír (Univerzita Užhorod/HF TU Košice): 
Technológia výroby železných mečov nájdených 
na dáckom pohrebisku Malaja Kopaňa; Kovár 
Branislav (AÚ SAV Nitra): Nové sídliskové nálezy 
zo Senca (poster); Militký Jiří (NM Praha): K otázce 
předmincovních a nemincovních platidel u Keltů 
ve střední Evropě; Parma David (ÚAPP Brno): 
Předběžná zpráva o laténském sídlišti v Sudoměři
cích, okr. Hodonín; Pieta Karol (AÚ SAV Nitra): 
Laténske poľnohospodárske náradie zo sloven
ských nálezov; Polišenský Tomáš (ÚA PP Praha): 
Laténske sídliště v Praze-Křeslicích; Trefný Martin 
(Podřipské muzeum Roudnice): Laténské osídlení 
Podřipska - oblast Roudnicka (poster); Vlastíková 
Petra (FF MU Brno): Časne laténské osídlení Po
moraví; Vrtel Andrej (MÚ OP Bratislava): Neskoro
laténsky sídliskový horizont v priestore bývalého 
Jezuitského kolégia na Uršulínskej ulici v Bratisla
ve; Żygadło Leszek (IAE PAN/O Wroclaw): Studnie 
z wczesnej epoki żelaza z osady w Milejowicach, 
woj. Dolnośląskie.
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R elations betw een Silesia and the area of  B ohemia and Moravia
in the L a T èn e period

in the lig ht of  recent research

M a r e k  B e d n a r e k

Population representing the La Tè ne culture began 
to settle in southern Poland at the beginning of the 
LT B1 stage. At that time Celtic settlement spread 
in Lower Silesia - the area to the south of Wrocław, 
between the By strzy ca and Odra rivers, and in 
Upper Silesia - on the Odra left side, including the 
Głubczyce Upland and a part of the Koźle-Racibórz 
Valley . The process proceeded almost simultane
ously, what is reflected in well-dated objects from 
cemeteries and settlement sites. It is assumed that 
the newcomers set off from Bohemia and Moravia. 
Notable unification of artefacts in the mentioned 
area, e.g. personal ornaments, weapons, a bulk of 
wheel-made pottery, and similarities observed in 
funeral rite or in settlement architecture seem to tes
tify to this. Besides, the southern route was the only 
possible one. Neighbourhood of Lower Silesia and 
Bohemia, or Upper Silesia and Moravia indicated 
directions of development of the settlement. Did 
the colonists of the new territory form a separate 
tribe, what is also assumed in publications, or they  
represented a bigger tribal unit?  Observing the 
range of Celtic settlement in the above-mentioned 
Silesian enclaves we can hardly believe in the first 
theory. If we accepted it we should assume that a 
tribe originating from Bohemia or Moravia had been 
driven to the north, or the newcomers had arrived 
from another more distant part of Europe, through 
occupied territory  to reach relatively  deserted area, 
as Silesia (after decline of the Lusatian culture al
ready in the Hallstatt period). The first assumption 
seems to be hardly  probable while the other one 
was almost unrealizable due to military  potential 
of a given population during the presumed quest 
for new occupation area.

Artefacts obtained during excavations in Silesia 
indicate rather a part of some bigger tribe occupy
ing Moravia. Similarities between objects from both 
parts of Silesia, first of all observed in pottery, indi
cate rather affinity (common tradition) with Mora
vian material, than close trade contacts between the 
two communities. If we compare those artefacts 
to the ones from Moravia and Bohemia we will 
observe closer similarity (affinity) to the Moravian 
material, however some differences are evident. 
Assuming this theory we cannot exclude possible 
close contacts, e.g. trade, between inhabitants of 
Silesia and Bohemia. Close relations or presumable 
inclinations of the Bohemian Celts to colonize the 
area of Silesia occurred only in the LT C1 stage. 
That fact has been observed in limited extent. 
Excavations carried out recently on the Osobłoga 
River, in western part of the Głubczyce Upland, at 
Dzierżysławice and Szonów near Głogówek, have 
y ielded single potsherds with peculiarly  worked 
out surfaces, earlier not observed in Silesia and 
unknown in Moravia. We mean coarseness of 
vessels obtained by  scraping small scratches and 
hollows on their surfaces. Distinction of rims of 
vessels achieved by  burnishing them in contrast 
to matt surface of the bodies, or emphasizing rims 
by  colour evidence also tradition that originated in 
Bohemia. On the basis of those new elements we 
can put forward the hypothesis that in the LT C1 
stage some people migrated in search for agricul
turally  suitable and relatively  poorly  populated 
area. Upper course of the Osobłoga River met all 
those conditions. There was not collision of inter
ests between two communities, and it seems that 
the events ran their course in peace.

Dr. Marek Bednarek
Insty tut Archeologii
Uniwersytet Wrocławski
Ul. Szewska 48
PL-50-139 Wrocław
bednarek@ archeo.uni.wroc.pl
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Najnovšie vý sledky interdisciplinárneho vý skumu laténskych text ilný ch zvyškov
na Slovensku a na Morave

T e r e z a  B e l a n o v á

Oživený výskum archeologických textilných zvyš
kov na Slovensku začal v roku 2003. Jeho cieľom je 
zozbierať čo najviac dokladov o textilnej produkcii na 
území juhozápadného Slovenska a priľahlej oblasti 
južnej Moravy. Ťažiskové sú nálezy z doby laténskej 
(najmä zo stupňov LTB1-LTC1), ktoré v súčasnosti 
tvoria najkompletnejšiu zbierku textílií. Výskum je 
zameraný nielen na zozbieranie a revíziu starších 
nálezov, ale aj na prácu s novším materiálom a na 
jeho analýzu s použitím moderných metód.

Archeologický textilný materiál sa najskôr systema
ticky triedi do kultúrnych a geografických kontextov 
a následne sa určujú makroskopické vlastnosti tkanín 
- väzba, dostava, smer zákrut a hrúbka nití, prípadne 
výzdoba. Pred manipuláciou s textilným nálezom sa 
z neho odoberajú vzorky na mikroskopickú analýzu 
v polarizovanom svetle a rastrovým elektrónovým 
mikroskopom (SEM). V tomto kontexte je snahou 
zistiť, z akého materiálu bol daný textilný zvyšok vy
robený a aké sú vlastnosti textilných vlákien. Všetky 
vzorky sú konfrontované s porovnávacou zbierkou 
moderných textilných vlákien, ktorá však nie je vo 
všetkých prípadoch použiteľná vzhľadom na vysoké 
poškodenie skúmaného materiálu.

Pre budúce analýzy a zachovanie textilného arte
faktu vo vhodných klimatických a svetelných pod
mienkach je pri tomto výskume dôležitá spolupráca 
s odborníkom na reštaurovanie a konzervovanie jed
notlivých nálezov, ale aj spolupráca s etnológom, najmä 
z hľadiska aplikovania poznatkov z oblasti tradičných 
ručných textilných techník a ich miesta v európskych 
i mimoeurópskych kultúrach až do súčasnosti.

Všetky získané informácie posúvajú doterajšie zna
losti o textilnej produkcii v dobe laténskej a využívajú 
sa pri rekonštrukcii a na overenie v experimente. 
Napriek nevhodným pôdnym podmienkam v oblasti 
výskumu možno nájsť aspoň malé útržky textilného 
materiálu, ktorý pochádza predovšetkým z hrobov. 
Ide o drobné zvyšky tkanín v mužských i ženských 
hroboch a o ich mineralizované odtlačky na kovových 
predmetoch (na pošvách mečov, hrotoch kopijí, želez
ných nožíkoch, ale aj na súčastiach opaska, sponách 
a na povrchu i vo vnútri nánožných kruhov).

Z najnovších analýz možno uviesť:
• Textílie zo ženského kostrového hrobu 9 (LTB2) 

z Nových Zámkov (výskum 1969-1970). Ide o vy
šívané tkaniny z dutých bronzových nánožníkov, 
husto tkané v plátnovej väzbe s dostavou 20-24/12-14, 
zákruty nití z/z, ľanové vlákno, stopy po vyšívaní - 
dierky a pevný okraj, opätovne bola zrekonštruovaná 
výšivka najzachovalejšieho kusa.

• Textílie zo ženských kostrových hrobov 48 a 67 
(LTB2) z Brna-Maloměříc (výskum 1941). Sú to tkaniny 
z dutých bronzových nánožníkov, husto tkané v plátno
vej väzbe s dostavou 14-18/9-14, zákruty nití z/z, ľanové 
vlákno, stopy po šití, fragmentárny pevný okraj.

• Textília z ojedinelého ženského kostrového hrobu 
(LTB2) z lokality Zaječí (okr. Břeclav, výskum 1979). 
Ide o tkaninu z dutých bronzových nánožníkov, 
plátnová väzba s dostavou 16-18/13-14, zákruty nití 
z/z, ľanové vlákno. Nánožník bol namáčaný v desti
lovanej vode, aby sa uvoľnili nečistoty znútra, tkanina 
bola vybratá cez prekorodované miesto a vystretá na 
rovnej podložke.

• Textílie zo ženského kostrového hrobu 827 
v rámci laténskeho pohrebiska (LTB-LTC) na lokalite 
Hustopeče (okr. Břeclav, záchranný výskum 2004). 
Tkaniny sa zachovali na dvoch bronzových puklico
vých nánožníkoch. Bronzová patina zakonzervovala 
fragmenty ľanovej tkaniny v plátnovej väzbe, s do
stavou 10-12/10, so zákrutmi nití z/z. Na niektorých 
miestach sa zachovali steblá a listy tráv, v uzáveroch 
nánožníka sa našli dobre zachované tŕne z trnky ( P r u -
n u s  s p i n os a L .) , ktoré zároveň pridŕžali tkaninu.

• Napokon treba spomenúť Devín (okr. Bratislava, 
r. 2004) a unikátnu rekonštrukciu snovadla a verti
kálnych krosien, vytvorenú pri príležitosti otvorenia 
výstavy „Kelti na Devíne“. Potvrdzuje nevyhnutné 
spojenie znalostí archeologických a etnografických 
prameňov.

Doterajšie analýzy textilných fragmentov z územia 
Slovenska a Moravy, výskyt tkáčskych závaží v sídlis-
kových vrstvách doby laténskej a antické pramene 
spomínajúce odev Keltov poslúžili ako analógie. 
Experiment umožnil prehĺbiť znalosti historických 
textilných techník. 

Mgr. Tereza Belanová
Archeologický ústav SAV
Akademická 2
SK-94 921 Nitra
belanova@freeside.sk
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T he C entral E uropean C elts, B ulg aria and the destructions of  P istiros

J a n  B o u z e k

The Celts were already  in the Danube area at the 
time of Philip II. In 335 B. C. their delegation met 
Alexander II in the area of the Triballoi, and it is the 
occasion when they  told him that the only  thing they  
are afraid is that the sky  might fell on their heads 
(Arr., Anab. Alex. 1, 4, 6 8 ;  Strabo 7 , 3, 8 ). The early  
torques found at Gorni Cibar in NW Bulgaria may  
well have arrived to Thrace on this occasion.1 In 29 8  
B. C. other attacks of the Celts were stopped, but 
Pistiros was probably  destroy ed by  them at this y ear. 
In what is now Serbia the Celts with their Illy rian al
lies formed tribal federations of Greater and Lesser 
Scordisci. They attacked their neighbours in the east 
and southeast, and the death of Lysimachus offered 
the Celts new possibilities.2 In 27 9  B. C. they  defeated 
Ptolemaios Keraunos, killed him and carried his head 
in front of their army . They  destroy ed the emporion 
Pistiros3, Seuthopolis4 and other important cities 
in Thrace. In Seuthopolis they left clay sculptures 
resembling those from French Gaul, in the destruc
tion layers of Pistiros a late Duchcov fibula of bronze 
(Fig. 1:  A), iron swords and spearheads. The Mezek 
chariot burial and other tombs with Celtic weapons 
and local pottery from various parts of Thrace dating 
from the second quarter of the 3rd century  B. C. may  
be those of Celtic warriors (Fig. 1:  B, C).

But Seuthopolis was abandoned by  the Celts soon 
after the conquest, and had no later occupation; Pisti
ros ceased to exist as a city  and later had only  modest 
occupation. The Serdi, related to the Scordisci, set
tled in the Sofia cauldron. Their capital was Serdica, 
present-day Sofia. The Serdi kept their identity until 
the advent of Christianity , but they  do not seem to 
have been more influential politically than their Thra
cian neighbours, split into several tribes.

Between 27 9  and 27 7  B. C. the Celtic leader Kom
montorios founded another Celtic kingdom in south

western Thrace. Its capital was Ty lis, a town not y et 
examined, situated in presentday  Turkish Thrace. 
The extent of the kingdom is unknown. It lasted only  
seventy  y ears, but it play ed a similar role in South
eastern Thrace to that of the Galatian kingdom in Asia 
Minor. The Celts could not conquer any  of the coastal 
Greek towns, but they  menaced their chora (coun
try side). In order to protect their country side Greek 
towns paid taxes to the Celts for their ” protection” . We 
have records that the mighty  city  of By zantium paid 
the Celts 8 0 talents per y ear. Other Greek cities in the 
area, Salmy dessos, Apollonia and Messambria, less 
mighty  than By zantium, also probably  paid taxes to 
the Celts. The coins of the last king of the Ty lis king
dom, Kavaros, are distributed over most of Black Sea 
Thrace up to the present frontier between Romania 
and Bulgaria.5 Kavaros was mighty  king, he protected 
merchants and he negotiated for By zantium in the 
quarrel between the city  and the alliance of Prusias of 
Bithy nia and Rhodes. But the Thracians rose against 
him and his kingdom was destroy ed in 218  B. C. The 
remains of Celtic military  groups then went to Ana
tolia and joined their relatives in Galatia.

Celtic supremacy  was rather hard, their pay ment 
as mercenaries in Hellenistic armies satisfy ing, and 
perhaps these were the reasons why  many  Thracians 
served in Hellenistic armies as mercenaries, too. 
For example, during the siege of Ky psela the Thra
cians served Antiochus II under their commanders 
Dromichaites and Teres, but there were also many  
Thracians among those who defended the city . We 
know of several local Thracian rulers of the time of 
Celtic supremacy  in Thrace. One, or perhaps two of 
them, were called Koty s, while another ruler Adaios 
minted coins in the lower Marica area. The exact date 
of his rule is under discussion. If the dedication of 
one of the most important buildings in Samothrace 

1  The neckring from Donji Cibar near Lom, I. Venedikov/T. Gerasimov: Thrakijsko izkustvo. Sofia 1974, pl. 254, 255.
2  M. Domaradzki: Keltite na balkanskĳa poluostrov. Sofia 1984; D. Popović: Celtic Cemeteries at the Iron Gates Area - Scordisci and the Native 

Population in the Middle Danube Region. Belgrade 1992; Z. Woźniak: Wschodnie pogranicze kultury lateńskiej. Wrocław - Warszawa - Kraków 
- Gdańsk 1974. A survey of literary documents K. Tomaschitz: Die Wanderungen der Kelten in der antiken literarischen Überlieferung. Wien 
2002, 99-111, cf. esp. M. Iunianus Iustinus - Epitoma..., 324, 4-8 (Epitoma Historiarum Philippicarum Pompei Trogi, Stu gart 1985).

3 J. Bouzek/M. Domaradzki/Z. H. Archibald: Pistiros I. Excavations and Studies. Praha 1996; J. Bouzek/L. Domaradzka/Z. H. Archibald: Pistiros 
II. Excavations and Studies. Praha 2002.

4 P. Dimitrov/M. Čičikova: Thracian City of Seuthopolis. BAR. Suppl. Ser. 38. Oxford 1978; Simpozium „Sevtopolis“ 1994 - Părvi meždunaroden 
simpozium „Sevtopolis“ - Nadgrobnite mogili v jugoiztočna Evropa/First international symposium „Seuthopolis“ - Burial tumuli in the South 
East of Europe. Kazanlak, Bulgaria 4-8 june 1993. Veliko Tarnovo 1994; D. P. Dimitrov/M. Čičikova/A. Balkanska. Sevtopolis. I. Bit i kultura. 
Sofia 1984; K. Dimitrov/V. Penčev: Seuthopolis. II. Antični i srednovekovni moneti. Sofia 1984; D. P. Dimitrov et al. Sevtopolis . Sofia 1984.

5 A survey M. Domaradzki: La diffusion des monaies de Cavaros dans le nord-est de la Thrace. Eirene 31, 1995, 120-128.
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Fig. 1. A - Duchcov type fibulae from Donji Grad, Osĳek (1, 2 - a er Todorović) and Pistiros (3 - from the destruction of 278 B. C.); 
B, C - Mezek, fi ings of chariot; D - Pavolc, decorated sheet of sword (a er Megaw).



188

VÝCHODOSLOVENSKÝ PRAVEK VII, 2005

really  bears his name, as was suggested by  P. Frazer, 
he should belong to the early  3rd century ; but most 
other scholars (notably  Y . Y ouroukova6 ) date his 
coinage to the middle of the 3rd century  B. C.

The Celts did not leave many  traces, but they  are 
distributed over the whole area of southern and 
central Thrace. A brief survey  by  M. Domaradzki of 
the Celtic culture in Thrace could not be enlarged, 
as planned, due to his premature death, but the 
Maltepe burial with wagon, placed in an earlier 
Thracian tomb, may  have belonged to an important 
Celtic leader (if not to a local prince, who acquired 
the chariot as booty ); its equipment belongs to the 
characteristic ”p lastic sty le” of La Tè ne art (Fig. 1: 
B, C).7  It dates roughly  from the time of the Celtic 
invasion and its best parallels are in a chariot grave 
near Paris. Other La Tèn e jewellery  found in Thrace 
must have belonged to important persons (torques 
were usual parts of jewellery  of the Celtic upper 
class). More modestly  equipped graves with Celtic 
weapons, but with locally produced pottery, are 

known from all parts of Thrace between By zantium 
and the Danube (Fig. 1: D).8  North of the Danube 
they  are even more common, and these graves are 
also equipped with La Tène or related pottery.9  

Celtic art also exerted its influence on Thracian 
artistic products. Some of the socalled moon idols, 
in fact hearth stands, are very  similar to those used 
in Gaul and in Celtic parts of Central Europe;  
figurines of boars (Fig. 82, cf. alsothe statue from 
Mezek) much resemble those from other provinces 
of La Tè ne art. But  as in Asia Minor  the high taxes 
collected by  the Celts from their neighbours in gold 
and silver almost put an end to local production of 
fine toreutics and jewellery. Some exceptions, most 
notably the silver fibulae from Celtic graves, betray 
the influence of Celtic taste; but this fashion was also 
reflected by jewellery in Greek cities, like Messem
bria. The splendid fibula from Sašova mogila is also 
of this class. Celtic warriors were also depicted on 
terracottas made in the Black Sea area. Celtic coins 
imitated Greek and Macedonian models.

Středoevropští Keltové, dnešní  Bulharsko a zničení emporia Pistiru

Keltové na Dunaji v oblasti Triballů vyjednávali už s Ale-
xandrem roku 335 před Kr. Z té doby pochází asi torques 
z Donji Cibaru. Roku 298 před Kr. byl jejich útok na Thrakii 
odražen, ale Pistiros na západním okraji Thrácké roviny 
byl patrně jimi už zničen poprvé. Z druhé destrukce roku 
279 před Kr. se v Pistiru dochoval jak poklad více než 500 
mincí s posledními ražbami Lysimachovými, tak zlomky 
železných mečů, kopi a duchcovská spona, s paralelami 
ze Srbska i odjinud (obr. 1: A). Hroby keltských bojovníků 
z druhé čtvrtiny 3. stol. v jižní Thrákii obsahují keltské 
typy zbraní, ale i místní a řeckou keramiku. Podob

nou kombinaci ukazují i pozdější hroby s keltskými 
zbraněmi (obr. 1: D). K nejstarším z nich patří dodatečný 
pohřeb v thrácké mohyle v Mezeku s keltským vozem se 
součástmi zdobenými v plastickém stylu, jehož nejbližší 
obdoba pochází z okolí Paříže (obr. 1: B, C). Snad i bron
zová socha kance, která stála na vrcholu mohyly, byla 
objednávkou pro pohřeb keltského vůdce. Ve východní 
Thrákii založili království s hlavním městem Tylis, které 
trvalo až do r. 218 před Kr. Mnozí z těchto Keltů přišli 
patrně ze střední Evropy, jak svědčí i jméno Tektoságů, 
kteří tvořili jeden ze tří kmenů v maloasijské Galatii.

Prof. Dr. Jan Bouzek, DrSc.
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Ú stav pro klasickou archeologii
Celetná 20
116 41 Pr aha 1 
jan.bouzek@ff.cuni.cz

6 Y. Youroukova (J. Jurukova): Coins of the Ancient Thracians. BAR. Suppl. 4. Oxford 1976; J. Jurukova: Monetni săkrovišta ot Bălgarskite zemi. 
I. Monetite na trakĳskite plemena i vladeteli. Sofia 1992.

7 B. Filov: Kupolnite grobnici pri Mezek. Izvestĳa Bălgarskĳa Arh. Institut 11, 1937, 1-116; cf. also the cf.
8 M. Domaradzki: Présence des Celtes en Thrace au IIIe s. av. n. e. Thracia Antiqua 1. Sofia 1976, 25-30; M. Bospačĳeva: Mogilno pogrebenĳe ot 

elenističeskata nekropol na Filippopolis. Izvestĳa Muz. Južna Bălgaria 21, 1995, 43-62; J. Todorović: Kelti u jugoistočnoj Evropi. Beograd 1968.
9 Colloqium Le Djerdap: Les Portes de Fer à la deuxième moitié du premier millénaire avant J. Ch. Actes du colloque Kladovo-Drobeta-Turnu 

Severin. Beograd 1998; E. Moscalu: Das thrako-getische Fürstengrab von Peretu in Rumänien. Ber. RGK 70, 1989, 129-190; A. Ruize: Vestiges 
celtiques en Roumanie: archéologie et linguistique. Bern 1994; J. Todorović: Scordisci. Istoria i kultura. Novi Sad - Beograd 1974.
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Nový pohľad na nálezy z Výčap-Opatoviec, okres Topoľčany

G e r t r ú d a  B ř e z i n o v á

Archeologický výskum v tehelni obce sa robil 
v rokoch 1951 až 1955. Štátny archeologický ústav 
v Martine poveril realizáciou výskumu J. Porubské
ho, profesora na Gymnáziu v Topoľčanoch, ktorý bol 
neskôr kustódom múzea v Prievidzi. Z poverenia 
doc. PhDr. A. Točíka, DrSc., sa v rokoch 1954-1955 
na výskume podieľal aj PhDr. A. Rod. Celkove tu 
bola preskúmaná plocha s rozlohou 4156 m².

Lokalita je situovaná na severnom okraji obce, na 
terase rieky Nitry. Bola zničená exploatáciou hliníka 
a následne zastavaná domami. Išlo o polykultúrnu 
lokalitu, kde bolo neolitické pohrebisko (12 hro
bov), kostrové pohrebisko z doby bronzovej (306 
hrobov) a 104 sídliskových objektov datovaných 
od neolitu po stredovek. Doterajšie spracovanie 
lokality a jej vyhodnotenie bolo zamerané hlavne 
na pohrebisko zo staršej doby bronzovej. Materiál 
z laténskeho sídliska doteraz kompletne vyhodno
tený nebol. A. Točík (1 9 5 9 ) publikoval výber nálezov 
(18 fragmentov), ktoré datoval do keltsko-dáckeho 
horizontu. Z podkladov J. Porubského vyhotovil 
A. Točík (1 9 7 6 ) nálezovú správu o laténskom osídlení 
(kompletná dokumentácia z výskumu nie je k dis
pozícii). Uvádza sa v nej, že laténske objekty boli 
väčšinou zničené. Za chaty pokladal objekty 17, 42, 
82. Našlo sa tu ešte 9 jám.

A. Točík mi vo svojej pozostalosti presunul na 
spracovanie laténsky sídliskový materiál, okrem 
iného aj z Výčap-Opatoviec. Jeho spracovaním 
chcem predovšetkým kompletne vyhodnotiť 
zaujímavý sídliskový materiál, pokúsiť sa o jeho 
presnejšie chronologické určenie, upozorniť na to, 
že je potrebné nanovo prehodnotiť aj datovanie 
niektorých starších lokalít a napokon riešiť otázku, 
či lokalita súvisí s postupom Dákov na sever po 
rieke Nitre. 

Z preskúmaných sond a objektov pochádza množ
stvo keramiky, zastúpené sú hlavne rôzne tvary 
mís. Prevahu majú misy so široko roztvoreným 
ústím a s výraznou profiláciou. Bohato sú zdobené 

vhĺbenou obvodovou vlnovkou, ktorá je na vonkaj
šej i vnútornej strane nádoby. Sú tu i misy s dovnútra 
vtiahnutým okrajom a polguľovité tvary. Z ďalších 
nádob sú to fľaše, kde je vo výzdobe použité mriežko
vanie, vhladená obvodová vlnovka i trojice krúžkov 
(kolok). Situle a situlovité hrnce sú zhotovené z hliny 
s prímesou grafitu. Ich častou výzdobou je obvodová 
lišta zdobená plastickým obráteným písmenom C. 
Početné sú i zásobnice s mohutným okružím a s vý-
čnelkom na uchytenie na maximálnom vydutí. Nie
ktoré nádoby, hlavne misovité tvary, sú zhotovené 
v ruke. V minulosti mnohokrát práve v ruke robené 
tvary nádob s plastickou alebo vhĺbenou výzdobou 
postačovali na zaradenie k dáckej keramike. V ruke 
robené nádoby sú časté aj na staršie datovaných 
lokalitách doby laténskej (napr. v Nitre-Šindolke). 
Materiál vo všeobecnosti vykazuje znaky, ktoré ho 
skôr datujú do stredolaténskeho, prípadne do po
čiatku neskorolaténskeho osídlenia. Túto domnien
ku potvrdzuje prítomnosť sapropelitového krúžku 
a hladkého skleného kobaltovomodrého náramku. 
Z predmetov, ktoré boli prezentované A. Točíkom 
(1959 ) ako dácke, sú uvádzané dva fragmenty úch 
s plastickou výzdobou a zlomok z misovitej nádo
by, pravdepodobne s uchom. Oba sú predmetom 
diskusie, či vôbec ide o nálezy z doby laténskej. 
Možné je, že pri polykultúrnosti lokality sa ako 
intrúzia dostali do starších objektov. Tieto i ďalšie 
otázky bude možné zodpovedať až po podrobnom 
prehodnotení všetkých nálezov a existujúcej doku
mentácie k nim. 

LITERATÚRA

Točík 1959 - A. Točík: K otázke osídlenia juhozápadného 
Slovenska na zlome letopočtu. Arch. Rozhledy 11, 
1959, 841-874.
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Przedmioty rogowe z obiektu kultury lateńskiej
na Oberleiserbergu w Dolnej Austrii

M a c i e j  K a r w o w s k i

W trakcie badań wykopaliskowych w 2004 r. na 
wielokulturowej osadzie na Oberleiserbergu 
w Dolnej Austrii w niewielkim obiekcie kultury 
lateńskiej odkryte zostały cztery dobrze zachowane 
przedmioty wykonane z poroża jelenia. Pomimo, 
że poroże jest surowcem stosunkowo łatwym do 
zdobycia i dzięki swej twardości przydatnym do 
wyrobu różnych narzędzi, w zespołach kultury 
lateńskiej w Europie Środkowej znaleziska z niego 
wykonane nie są spotykane często.

Funkcja wszystkich czterech przedmiotów po
zostaje niejasna. Dwa z nich (ryc. 1; 2) wykonane 
zostały z końcówek odnóg poroża poprzez odcięcie 
ich od tyki lub też silnie rozbudowanej korony. 
Ich powierzchnie są w znacznej mierze naturalnie 
wygładzane. W ten sposób wykonywane były 
proste przedmioty interpretowane głównie jako 
oprawki, przekłuwacze lub rylce, których kształt 
pozostaje na przestrzeni czasu prawie jednakowy. 
W przypadku omawianych przedmiotów klu

R y c . 1. R ogow y pr z e dm i ot  1.

czowe znaczenie dla ich interpretacji wydają się 
jednak odgrywać wyraźne nacięcia na ich wąskich 
końcach, noszące ślady użytkowego wyświeca
nia, być może w wyniku przesuwania sznura lub 
rzemienia. Z wnętrza szerszych końców przed
miotów usunięta została substancja porowata, co 
wskazywać z kolei może, że osadzone one były na 
drewnianym lub metalowym rdzeniu. Dodatkowe 
nacięcie na szerszej krawędzi jednego z przedmio
tów zabezpieczać mogło przed jego obracaniem się. 
Część powierzchni tego przedmiotu pokryta zosta
ła typowym dla wyrobów kościanych z różnych 
okresów ornamentem złożonym z niewielkich 
kółek z centralnym punktem.

Trzeci przedmiot (ryc. 3) wykonany został 
z rozwidlenia dolnej części tyki i końcówek dwóch 
odnóg. Jego powierzchnia została przynajmniej 
częściowo intencjonalnie wygładzana. Posiada 
on trzy szpiczaste końce, wszystkie z wyraźnymi 
nacięciami. Dwa z nich analogiczne są do nacięć 
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R y c . 2. R ogow y pr z e dm i ot  2.

R yc . 3. R ogow y pr z e dm i ot  3.

z obu poprzednio omówionych przedmiotów. 
Nacięcie na trzecim końcu jest natomiast wyraźnie 
większe i głębsze, z dodatkowo przewierconym 
poprzecznie otworem. Koniec ten służyć mógł 
takiemu zamocowaniu przedmiotu, aby umożli
wić jego swobodny ruch. Ergonomiczny kształt 
omawianego przedmiotu, pozwala przypuszczać, 
że trzymany on mógł być w ręku, a wcięcie z ot
worem służyło do swobodnego zaczepiania np. 
sznura.

R yc . 4. R ogow y pr z e dm i ot  4.

Ostatni z omawianych przedmiotów (ryc. 4) - 
najbardziej masywny - interpretować można jako 
młotek lub oprawkę innego narzędzia uderzające
go. Wykonany on został z podstawy tyki lub też jej 
dolnej, masywnej części. Większość powierzchni 
została intencjonalnie wygładzona. Jeden jego 
koniec jest w przekroju regularnie okrągły z po
wierzchnią noszącą ślady uderzeń. Drugi koniec 
jest płaski, z wyżłobioną w substancji porowatej 
podłużną wnęką. W centralnej części przedmiotu 
przewiercony został poprzeczny otwór, którego 
krawędź z jednej strony jest użytkowo wyrobiona. 
Od tej strony otworu, w kierunku płaskiego końca 
przedmiotu, prowadzą ponadto dwa dość wyraź
ne równoległe rowki, powstałe przypuszczalnie 
w wyniku tarcia np. sznura. W przypadku tego 
przedmiotu nie można wykluczyć jego zastosowa
nia wtórnego.

Wydaje się, że wszystkie omawiane znaleziska 
stanowiły elementy złożonej konstrukcji, której 
funkcja oparta była na przesuwaniu sznura lub 
rzemienia. Zarówno funkcja ta, jak i nawet wstępna 
rekonstrukcja tego hipotetycznego urządzenia po
zostaje jak na razie sprawą otwartą. Pomocne w jej 
wyjaśnieniu okazać się mogą planowane badania 
traseologiczne.

Dr. Maciej Karwowski
Instytut Archeologii, Uniwersytet Rzeszowski
ul. Hofamanowej 8
PL-35-016 Rzeszów
mkar@univ.rzeszow.pl
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Mince E raviskov v neskorolaténskom nálezovom prostredí

E v a  K o l n í k o v á

Na ú zemí  dnešné ho Slovenska sa v neskorola
té nskom ná lezovom prostredí  vy sky tujú  imitá cie 
rímskych republikánskych denárov. V súčasnosti 
je k dispozí cii cca 215 mincí  z 11 ná lezí sk. Ide 
o jednotlivo objavené  exemplá re, najmä na hra
diská ch pú chovskej kultú ry  (napr. Hrabušice, Já 
novceMachalovce, KošecaNozdrovice, Likavka, 
Nimnica), a o hromadné nál ezy  (BratislavaDeví n, 
Vráble, Rajecká Lesná-Trstená, Žilina). Donedávna 
sa tieto mince pripisovali najmä Eraviskom, keďže 
na niektorých sú nápisy IRAVISCI či RAVIS. Podľa 
koncentrá cie ná lezov eraviský ch mincí  v priesto
re dunajské ho ohy bu, v okolí  predpokladané ho 
kmeňového centra Eraviskov na vyvýšenine Gel
lért v severnej časti Budapešti, sa tu predpokladá 
ich razba. Maďarskí bádatelia (najmä M . T or bá gyi  
1984 ) ju datujú do obdobia od roku 30 pred Kr. až 
do vlády Claudia I. Priraďujú k nej všetky imitácie 
republikán sky ch denár ov (aj s náp ismi DOMISA, 
DVTEVTI, ANSALI), ako aj tie bez ná pisov. Rakú ski 
autori P . H au pt  a M . N i c k  (1997 ), v rám ci zverejne
nia novéh o hromadnéh o nál ezu eraviský ch mincí  
z okolia Györu, s rovnakou obsahovou štruktúrou 
akú má komplex z Bratislavy-Devína, považujú 
mince bez ná pisov, resp. so skomoleninami rí m
sky ch legiend, za dá cke. Eraviskú  razbu datujú  do 
rokov 4030 pred Kr., obeh do vzniku provincie 
Panó nie. Dá cke imitá cie v panó nskej oblasti spá 
jajú  s mocenský m zás ahom Burebistový ch Dák ov. 

Nál ezy  zo Slovenska podporujú  názo r rakú sky ch 
autorov. Okrem eraviský ch sú  tu zastú pené  aj dá cke 
imitá cie republiká nsky ch dená rov. Niektoré  eravis
ké  (zhoršenej kvality ) neboli razené  v centrá lnej, 
ale v perifér nej minciarskej dielni (z nekvalitnéh o 
striebra alebo z medi, so skomolený mi ná pismi), 
pravdepodobne v sí delnom priestore pú chovskej 
kultú ry , a to tesne pred katastrofou, ktorá ho po
stihla v posledných desaťročiach starého letopočtu. 
Spoločný výskyt eraviských a dáckych imitácií 
republikánskych denárov svedčí o eravisko-dáckej 
koexistencii. Ná lezy  na Slovensku dokumentujú  
smer obchodný ch kontaktov, a to najmä so seve
roslovenský m osí dlení m s pú chovskou kultú rou 
(k problematike E . K oln í k ová  2005 ). 
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Laténske osídlenie čičvianskeho hradného kopca, lokalita Sedliská,
okres Vranov nad Topľou

M á r i a  K o t o r o v á - J e n č o v á

Polykultúrna lokalita čičviansky hradný vrch 
v katastri obce Sedliská, časť Podčičva, okr. Vra
nov nad Topľou, leží nad severným výbežkom 
Východoslovenskej nížiny v oblasti Beskydského 
pohoria (Mernícka pahorkatina), na pravom brehu 
prielomového toku Ondavy, v nadmorskej výške 
140-300 m. Zachytené je tu osídlenie od mladšej 
doby kamennej po novovek, s ťažiskom v mladšej 
a neskorej dobe bronzovej.

Výskum sa realizoval na deviatich polohách. La
ténske osídlenie je najvýraznejšie na východnom, 
južnom a západnom svahu. Je pravdepodobné, že 
v laténe bol osídlený aj samotný vrchol kopca, kde 
dodnes stoja ruiny stredovekého hradu. Žiaľ, nebol 
zachytený ani jeden objekt jednoznačne datovateľný 
do laténskej fázy osídlenia, preto početný materiál 
je možné posudzovať iba ako nálezy z kultúrnej 
vrstvy. Zvlášť sa vynímajú dva nálezy vyhotovené 
z bronzu - šatová spínacia spona stredolaténskeho 
typu a neúplný prsteň. Spona je spojenej konštrukcie 
s obojstranným dvojnásobným vinutím a s dvo
ma výraznými špirálovitými ružicami na lučíku 
a pätke. Neúplný prsteň má plastické očko tvorené 
šiestimi špirálkami. K výnimočným nálezom patria 
tiež zlomky sapropelitových náramkov a paleobota
nický materiál - zuhoľnatené zvyšky obilia, prekryté 
črepmi vázovitej nádoby. Železné predmety sa našli 
zväčša vo fragmentárnom alebo úplne amorfnom 
tvare. Výraznejšia je železná šípka a tyčinkovité 
fragmenty, z ktorých niektoré možno považovať 
za malé šidlá. Na východnom svahu (poloha 1) sa 
našli masívne úlomky železnej trosky.

V dominantnej zložke získaného materiálu - 
keramike, ktorá je v absolútnej prevahe vyrobená 
na hrnčiarskom kruhu, rozlišujeme dva základné 
druhy, a to keramiku s vysokým obsahom grafitu 

a keramiku bez grafitu v hrnčiarskej hmote. Počet
nejšia je grafitová keramika. Predstavuje v prevaž
nej miere situlovité tvary zdobené hrebeňovaním 
a kolkom. V keramickom riade bez tuhy rozlišujeme 
nízke miskovité tvary a vysoké vázovité nádoby. 
Ide o kvalitný riad v dvoch základných technolo
gických variantoch - keramická hmota je zdrsnená 
prímesou hrubšieho piesku v odtieňoch béžovej až 
tehlovej farby a keramika s jemnejším materiálom 
v odtieňoch sivej farby. Výzdobné prvky na tomto 
druhu keramiky sa obmedzujú na vhĺbené obvo
dové línie a plastické rebrá, výnimočne sa objavuje 
kolok. Nestretli sme sa ani s hrebeňovaním tela ani 
s maľovaným dekórom. Z keramických výrobkov 
je ešte potrebné spomenúť tri fragmenty cedidiel, 
resp. nádob na žeravé uhlie, ktoré sú vyhotovené 
v ruke.

Z lokality pochádza strieborná tetradrachma typu 
Huşi-Vovrieşti, nájdená pomocou detektora „na 
južnom svahu hradného kopca“. Datovaná je na 
koniec 3. až polovicu 2. stor. pred Kr. 

K poznaniu obilninárstva Keltov v danom regióne 
môže prispieť nález zuhoľnatených zrniek obilia, 
zachytených pod torzom veľkej vázovitej nádoby 
na polohe 1. Podľa paleobotanickej analýzy v náleze 
prevláda pšenica špaldová a ďalšie druhy pšenice.

Vzhľadom na chronologické postavenie spo
ny spojenej konštrukcie, archaickosť tvarovania 
prsteňa, ako aj absenciu maľovaného dekóru na 
keramike a tvarov, ktoré by bolo možné spájať 
s dáckym elementom v danom priestore, je latén
ska fáza osídlenia čičvianskeho hradného kopca 
v katastri Sedlísk zaradená do stredolaténskeho 
obdobia (LTC1, s možným prežívaním počas ce
lého stupňa LTC). Toto datovanie potvrdzuje tiež 
nález mince.

PhDr. Mária Kotorová-Jenčová
Vlastivedné múzeum
Zámocká 160/05
094 31 Hanušovce nad Topľou
vmuzeum@stonline.sk
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E arly C eltic art w ithout the Scythians?

J .  V i n c e n t  S .  M e g a w

This title includes two adjectives which in recent 
years have engendered considerable debate, fired 
both by the shifting world political scene and by 
increasing regional concern with concepts of iden
tity , ethnicity  and nationality . In turn, archaeology , 
now in many  regions including the two countries 
in which I work and live, Australia and the United 
Kingdom, has come to be regarded as inextricably  
bound up with politics past and present.

It is hardly surprising if, notably in the United 
Kingdom and Ireland, not only  the name ‘ Celtic’  
applied by Classical writers to parts of Europe such 
as Herodotos and Hekataios of Miletos, should now 
be regarded as a relatively modern concept and the 

validity of a pan-European Celtic Iron Age culture 
be largely discounted by many prehistorians. So 
too with the Scythians, also referred to in several 
of the same Classical sources as mention the Celts. 
The idea of a unitary Scythian culture stretching 
over a vast area from the Altai Mountains to Eastern 
Europe is as unacceptable to the indigenous peoples 
of Kazakhstan as it is to many contemporary Rus
sian archaeologists. No less persuasive has been the 
view that Scy thian, or rather eastern and nomadic 
influences played a significant part in the develop
ment of what Paul Jacobsthal called ‘early Celtic 
art’; this paper argues that firm evidence for this is 
in fact slight if not totally absent.

Prof. J. Vincent S. Megaw
Department of Archaeology
Flinders University
GPO Box 2100
Adelaide 5001
S. Australia
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Schyłek osadnictwa celtyckiego w zachodniej Małopolsce.
Problem interpretacji sytuacji kulturowej w III fazie grupy tynieckiej

M a r c i n  R u d n i c k i

W wyniku badań prowadzonych w ciągu ostat
nich kilkudziesięciu lat zachodnia Małopolska jest 
najlepiej rozpoznaną strefą osadnictwa celtyckiego 
na ziemiach polskich. Osadnictwo to identyfikowa
ne jest z tak zwaną grupą tyniecką (por. Woźniak 
1 9 7 0 , mapa 3; 1 9 9 0 , ryc. 5). Termin ten wprowadził 
do literatury przedmiotu Z. Woźniak. Wyróżnił on 
3 fazy rozwoju grupy tynieckiej, datowane od LTB2 
do poczatków okresu rzymskiego rzymskiego (por. 
Woźniak 1996, 168 n.; 2 0 0 4 , 52 n.). Zgodnie z tą 
koncepcją, pierwsza istotna cezura chronologiczna 
przypadała na fazę LTC1b (początek fazy II), gdy 
w zachodniej Małopolsce pojawiła się ceramika 
wczesnoprzeworska. Fakt ten odzwierciedlać 
ma wydarzenia historyczne, których efektem był 
początek mieszanego osadnictwa celto-przewor
skiego (Woźniak 1996, 169). Kolejny przełomowy 
moment nastąpił pod koniec fazy LTD1 (początek 
fazy III), kiedy wpływy południowo-zachodnie 
zastąpione zostały przez silne oddziaływania 
zakarpackie. Zmiany te wiązać się miały z wpły
wami (migracjami ludności?) z rejonu Zemplina, 
z obszaru kultury puchowskiej oraz napływem 
ludności kultury przeworskiej, która opanowała 
wschodnie tereny grupy tynieckiej.

Pewne elementy koncepcji Z. Woźniaka, nie 
negując jej słuszności, wymagają obecnie mody
fikacji, inne zaś - przewartościowania. Wymienić 
tu można, między innymi, kwestię datowania 
początków lokalnego mennictwa celtyckiego (por. 
Rudnicki 2003; 2 0 0 4 ), podstaw datowania schyłku 
II fazy grupy tynieckiej, czy zagadnienie kontak
tów tyniecko-puchowskich. Na pierwszy plan 
wysuwa się jednak kwestia interpretacji przemian 
kulturowych i osadniczych, jakie dokonały się 
w zachodniej Małopolsce w 1 połowie I w. przed 
Chr., a zarazem definicji samej grupy tynieckiej. 
Przemiany te wiązały się z przekształceniem sieci 
osadniczej, co obrazują zmiany w inwentarzu kul
turowym, zwłaszcza w ceramice z poszczególnych 
faz. Istotnym kryterium, które odróżnia od siebie 
inwentarze faz I-II oraz III, to obecność lub brak 
ceramiki siwej i malowanej we wspólnym kon
tekście. 

Uwzględniając zarówno znaleziska ogółem 
(ryc. 1), jak i tylko te z osad badanych wykopalis-
kowo, na których ceramika siwa stanowiła istotny 
składnik inwentarza (ryc. 2), widoczne jest równo
mierne rozproszenie osadnictwa na dość rozległym 

obszarze. Jednocześnie, osady z potwierdzonymi 
archeologicznie warsztatami garncarskimi w fa
zach I-II znajdujemy w przeciwległych krańcach 
strefy zasiedlonej przez Celtów.

Pozornie także w przypadku ceramiki malowanej 
obserwujemy podobne rozproszenie (ryc. 3). Gdy 
jednak z zestawienia wykluczymy pojedyncze zna
leziska powierzchniowe oraz osady z niewielkim 
jej udziałem w inwentarzu, to uzyskamy obraz 
całkowicie odmienny (ryc. 4). Wyraźnie rysuje się 
bardzo ograniczone terytorialnie skupisko osad 
w okolicach Krakowa, z których aż 3 uznać można 
za ośrodki jej produkcji. 

Jak zatem traktować część omawianego obszaru 
położoną na wschód od skupiska podkrakowskie
go? Znaleziska z Pełczysk, gdzie odkryto pochówki 
nietypowe dla kultury przeworskiej (obiekt rowko
wy, grób szkieletowy) datowane na fazę A3 (LTD2) 
zdają się przemawiać przeciwko zaliczaniu ich do 
kultury przeworskiej w „czystej“ postaci. Jeżeli 
o przynależności do grupy tynieckiej nie przesądza 
frekwencja ceramiki malowanej na stanowisku, co 
jest czynnikiem decydującym o takiej, a nie innej 
klasyfikacji kulturowej?

Na zakończenie przedstawić można próbę mody
fikacji dziejów osadnictwa lateńskiego w zachodniej 
Małopolsce w I w. przed Chr. Od fazy LTB2 do 
nieokreślonego stadium LTD1 obserwujemy kon
tynuację stosunków osadniczych. W ciągu fazy 
LTD1 na omawianym obszarze mają miejsce wyda
rzenia, które doprowadziły do załamania dotych
czasowego osadnictwa. Być może wiązały się one 
z exodusem populacji celtyckiej, a przynajmniej tej 
jej części, która wywierała decydujący wpływ na 
kształt kultury materialnej. Faza następna to pod 
względem kulturowym zupełnie nowa jakość. Nie 
ma podstaw do stwierdzenia, że Celtowie wycofali 
się w okolice Krakowa, gdzie później rozwija się 
produkcja ceramiki malowanej. Natomiast trzeba 
zgodzić się z Z. Woźniakiem, że pod koniec fazy 
LTD1 na ten obszar przybywa nowa grupa ludnoś-
ci celtyckiej (zapewne z południowo-wschodniej 
Słowacji), która przyniosła ze sobą nieznaną dotąd 
na obszarze Małopolski technologię produkcji cera
miki wypalanej w atmosferze utleniającej (nie tylko 
malowanej) oraz elementy stylu charakterystyczne 
dla horyzontu celto-dackiego, obce starszym tradyc-
jom miejscowym. Istotny wydaje się przy tym fakt, 
że większość osad skupiska podkrakowskiego, na 
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Ryc. 1. Znaleziska ceramiki siwej w zachodniej Małopolsce.

Ryc. 2. Badane wykopaliskowo osady grupy tynieckiej
ze znacznym udziałem ceramiki siwej w inwentarzu.

Ryc. 3. Znaleziska ceramiki malowanej w zachodniej Małopolsce.
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których poświadczona została produkcja ceramiki 
malowanej, założona została na „surowym korze
niu”. Mogły one pełnić rolę ośrodków centralnych 
struktury społecznej, w której żywioł celtycki, choć 
nieliczny, odgrywał znaczącą rolę. Świadczyć o tym 
może lokalne mennictwo, którego ślady stwierdzono 
wyłącznie na osadach podkrakowskich. Migracja 
wschodnioceltyckich kolonistów do Małopolski 

Zachodniej prawdopodobnie zbiegła się w czasie 
z napływem na ten obszar dużej grupy ludności 
kultury przeworskiej, a być może jeszcze innych, 
niewielkich grup o trudnym do ustalenia etnosie. 
Opisywane wydarzenia można w przybliżeniu kore
lować z horyzontem zniszczeń, który dotknął szereg 
osad i grodzisk kultury puchowskiej (Pieta 1996, 29), 
co trudno uznać za zwykły zbieg okoliczności.

Ryc. 4. Badane wykopaliskowo osady grupy tynieckiej
ze znacznym udziałem ceramiki malowanej w inwentarzu.
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Nové nálezy z doby laténskej zo Spiša
so zameraním na lokalitu Jánovce-Machalovce

M a r i á n  S o j á k

Na Spiši je evidovaný ch 22 archeologický ch lo
kalít z doby železnej. Na väčšine z nich nasleduje 
po halštatskom osídlení aj laténske. Systematický 
výskum nálezísk však chýba. Najlepšie poznané 
sú hradiská púchovskej kultúry na hornom Spi
ši, napríklad Veľký Slavkov (Burich), Kežmarok 
(Jeruzalemský vrch) a na dolnom Spiši Hrabušice 
(Zelená hora), Žehra (Spišský hrad), no najmä Já
novce-Machalovce. Z lokality Jánovce-Machalovce 
pochádza z obdobia posledných 10 rokov pozo
ruhodný nálezový inventár, ktorý je predmetom 
predloženého príspevku.

Lokalitu skúmal koncom 19. stor. spišský bádateľ 
Alexander Münnich, ktorý ju aj zameral. Od roku 
1976 je podhradie hradiska (poloha Pod Hradis
kom) systematicky sledované formou prieskumov. 
Lokalita je tiež neustále ničená vykrádaním pomo
cou detektorov kovov. Z tejto nelegálnej činnosti 
sa podarilo autorovi príspevku zdokumentovať 
súbor 12 keltských mincí, v ktorom sú zastúpené 
strieborné didrachmy (6 ks) a tetradrachmy (3 ks) 
veľkobystereckého typu, ďalej typ Liptovská Mara 
(2 ks) a Zemplín (1 ks). Uvedené typy nevybočujú 
z rámca doposiaľ známych typov mincí z prezento
vanej lokality či z ďalších púchovských lokalít Spiša, 
ktoré spracovala E. Kolníková. Spomedzi laténskych 

nálezov možno spomenúť výrobky z bronzu - za
tvorený sedlovite ohnutý prsteň (LTB2), náramok 
s priečnym rebrovaním zo strednej až neskorej doby 
laténskej, ihla zo stredolaténskej spony s hornou 
tetivou a štvorzávitovým vinutím), výrobky zo 
železa - sekera s tuľajkou, zo skla - dva fragmenty 
náramkov typu 7b (LTC1/C2), výrobky z hliny či 
kameňa - maľovaná keramika, prasleny, početné 
kolieska a terčíky. Zdobené olovené kolieska (blízke 
novovekým dvojkónickým praslenom) predstavujú 
závesky, talizmany, resp. sa pokladajú za formu 
platidla (na zaplatenie cla?). Metalurgiu farebných 
kovov dokladá nález grafitového téglika, amorfné 
bronzové zliatky a výliatok nálevky odlievacej 
formy (“Guβkopf”). Pozoruhodný je hlinený frag
ment pripomínajúci miniatúrnu dýzňu. Osídleniu 
z doby železnej predchádzala na prezentovanej 
lokalite lužická kultúra, ktorej patrí bronzová ihlica 
s guľovitou hlavicou a neúplná jednodielna štítková 
spona s rytou výzdobou (typ Röschitz, HA1-HA2). 
Vývoj púchovskej kultúry vyvrcholil v staršej dobe 
rímskej, o čom vypovedajú nálezy importované z vy-
spelých provincií Rímskej ríše. Popri bronzových 
sponách o tom svedčia nálezy z noricko-panónskej 
oblasti - člnkovité kovanie typ Garbsch Ka (z fázy 
B1a) a tiež vojenské kovanie opaska. 

Mgr. Marián Soják, PhD.
Archeologický ústav SAV 
Mlynská 6
SK - 052 01 Spišská Nová Ves
e-mail: sojak@ta3.sk
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POSTER: Kůň v laténském umění,
specifika jeho ztvárnění a možné vzory

M o n i k a  Š v e c o v á

Předmětem posteru byly některé aspekty týka
jící se vyobrazení koní v laténském umění a jejich 
následné srovnání s uměním antického světa včet
ně okrajových oblastí. Cílem byl pokus o nalezení 
možných paralel mezi uměleckými výrazy obou 
světů.

Za příklad byly vybrány čtyři znaky - pojetí kyčel
ního kloubu, stylizace hlavy, zdůraznění kloubů 
končetin a narativní scény.

Ke zdůraznění kyčelního kloubu spirálou, které 
se objevuje například u koníčka z waldalgesheim
ské konvice (4. stol. B. C.) či u koní z pochvy meče 
z Hallstattu (cca 400 B. C.) lze dobře nalézt paralely 
ve skytském umění (např. kostěná plaketa ze Sagly-
Baži, Rusko, 5. stol. B. C.).

Se stylizací koňské hlavy do tvaru „ptačího zobá
ku“ či rámu ve tvaru písmene „U“ se setkáváme 
nejčastěji na keltských mincích, ale i na dalších 
zobrazeních (kůň z uffingtonského kopce, pochva 
meče z La Tène, zdobený plech z Kelheimu atd.). 
Toto ztvárnění lze dobře srovnat nejen s památkami 
umění skytského a tráckého (prolamovaná destička 
- Krasnyj Kut, součásti postroje - Lukoivtský poklad, 
Craiova), ale i s pojetím objevujícím se na řeckých 
gemách tzv. řecko-perského stylu (druhá polovina 
5. stol. B. C.).

Klouby končetin zvýrazněné „kuličkami“ se 
v laténském umění objevují výhradně na mincích. 

K obdobnému řešení dochází při ztvárnění kloubů 
zvířat na etruských gemách 4.-3. stol. B. C. Jejich styl 
se dle tohoto znaku nazývá „a globolo“. Zajímavá je 
v tomto případě časová shoda obliby jmenovaného 
stylu s předpokládaným počátkem ražby keltských 
mincí. Jde-li však o módu, technologický aspekt či 
kombinaci obojího lze rozhodnout jen těžko.

Posledním sledovaným znakem bylo zobrazení 
narativních scén. Tyto jsou v laténském umění 
poměrně neobvyklé, výjimkou je meč z Hallstattu 
a Gundestrupský kotlík - dvě památky, o jejichž 
umělecké provenienci je zároveň stále vedena dis
kuse. Na obou jsou ztvárněni čtyři ozbrojení jezdci. 
Pro srovnání byly vybrány dvě zobrazení z umění 
řeckého také se čtyřmi jezdci. Na bronzovém plechu 
z Olympie (sfyrelaton, polovina 7. stol. B. C.) lze na
jít v pojetí některé shodné rysy, na druhém příkladu 
- bazi stély z Athén (cca 550 B. C.) je dobře patrné, 
jak se oba umělecké styly - laténský a klasický - roze
šly do různých směrů. Zatímco umění antiky bylo 
převážně narativní, se snahou přesně postihnout 
realitu, umění laténské bylo živé a zároveň neza
chytitelné, spíše naznačovalo než vyprávělo, více 
zatemňovalo než odkrývalo.

Poster byl prezentací části magisterské práce „Kůň 
v laténském umění“, obhájené v roce 2004 (Ústav pro 
klasickou archeologii, Praha).

Mgr. Monika Švecová
Archeologický ústav AV ČR Praha
Letenská 4
CZ-118 01 Praha 1
svecova@arup.cas.cz
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Anthropological analyses of La Téne burial ground in Hustopeče,
region Břeclav

T e r e z a  T r u b a č o v á

The present paper describes anthropological 
analyses of the material excavated in Hustopeče-
Šibenky in 2004. Sex, age-at-death, assessment of 
stature, dental health and measures of adult remains 
were explored. Results of the sex determination are 
as follows: 35,1% male individuals, 13,5% female, 
16,2% children and 35,1% those of indeterminable 
sex. Because of the poor preservation of human skel-
eton remains it was not possible to process all the 
data from this burial site. The high number of male 
individuals corresponds with the situation at the 

published sites that served as comparison (Blučina, 
Brno-Maloměřice, Lovčičky, Velká Maňa). When 
evaluating the age-at-death, the largest number 
belongs to the category Adultus I (20-30 years), fol-
lowed by  the age categories Adultus II (30-40 years) 
and Maturus I (40-50 years). The results correspond 
with the published localities. Measurements of adult 
skeletal remains were carried out only in long bones 
of a few male individuals; they enabled to determine 
the stature. This was considered to be quite high. 
The frequency of caries was 10%.

Mgr. Tereza Trubačová
Pekárenská 3
370 04 České Budějovice
terezka@sci.muni.cz
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Nová laténská sídliště v Podoubraví, okres Kutná Hora

J a r m i l a  V a l e n t o v á    R a d k a  Š u m b e r o v á

V letech 2003-2004 provádělo pracoviště ARÚ 
v Kutné Hoře několik výzkumů, kde současně s dal
šími komponentami byly odkryty i části laténských 
sídlišť. Tyto výzkumy byly koncentrovány zejména 
do oblasti dolního Podoubraví, které v rámci regionu 
patří k oblastem s menší hustotou archeologických 
lokalit. Poznání doby laténské zde spočívalo dosud 
na velmi chudé materiálové základně, vytvořené 
sporadickým starším materiálem většinou sběrové 
hodnoty.

Přínosem je zejména výzkum lokalit pozdně 
halštatského až časně laténského období, který zde 
dosud citelně scházel, rovněž však i nálezy z mlad
šího a pozdně laténského období (zde dosud bez 
větších nálezových celků). Bohatý keramický mate
riál při dalším zpracování bude využit k vytvoření 
relativní chronologie keramiky v mikroregionu dolní 
Doubravy.

Lokality Žleby a Markovice při studiu struktury 
osídlení umožňují posunout hranici zdejší sídelní 
oikumeny dále k jihovýchodu, blíže k Železným 
horám.

Čáslav-Na Skále (1997-2003)

Polykulturní lokalita na terase nad říčkou Brslen
kou, osídlená od neolitu po dobu železnou, s těžištěm 
osídlení ve střední a mladší době bronzové. Celkem 
zde bylo prozkoumáno téměř 3000 objektů.

Několika polozemnicemi a dalšími objekty včetně 
velkého hliníku je zde reprezentován mladší i pozdní 
halštat a starší latén.

Na keramiku bohaté nálezové celky představu
jí horizont s vlešťovanou keramikou a horizont 
braubašského zboží. Starší horizont reprezentují 
zejména pozdně halštatské soudkovité a hrncovi
té tvary s výraznými plastickými lištami s důlky 
a vrypy a různé mísovité tvary. Výrazněji zastou
pený horizont s braubašskými miskami představuje 
až na výjimky jejich nezdobené tvary, řídce se obje
vuje kolek a kružítko a zcela ojediněle úzké žlábky. 
Datace: HD3/LTA-LTA/B1.

Letecká základna Čáslav (2003-2004)

Záchranný výzkum probíhal v rámci rozšiřování 
infrastruktury letiště. Pozitivní zjištění se koncentrovala 
v mírně vyvýšeném prostoru poblíž startovací dráhy. 
Zachyceno bylo osídlení ze starší a pozdní doby bron
zové, mladší doby železné a doby římské.

Keramiku ze sídliště charakterizují převážně 
nečleněné mísovité tvary se zataženým okrajem 
nebo s klenutými zalomenými stěnami, někdy 
i s černým nátěrem na zaklopeném okraji. Mívají 
i drsněné tělo a vyhlazený pás nade dnem. Hrnco
vité nádoby mají nejčastěji prohnuté a výrazně odsa
zené hrdlo, vyhnutý okraj a černý nátěr na hrdle, 
případně i na okraji. Povrch je často struhadlovitě 
zdrsněný. Datace: LTC2/D1.

Markovice (2004)

Při záchranném výzkumu na předpolí kamenolo
mu byl mezi několika pozdně halštatskými objekty 
prozkoumán i jeden laténský. Další nálezy z okolí 
jsou datovány do eneolitu a raného středověku.

Početný keramický soubor charakterizují soudkovi
té a hrncovité tvary s výraznými plastickými páskami 
členěnými důlky, vrypy či vseky. Z mísovitých tvarů 
jsou zde mísy ostré profilace, mísy kónické i mísy se 
zataženým okrajem. Časté je vlešťování paprsčitých 
svazků uvnitř mis. Nejmladší fázi sídliště představuje 
celek s nezdobenou braubašskou mísou. Kolkování se 
nevyskytuje. Datace: HD2/3-LTA.

Žleby (2004)

Při povrchovém sběru na terase nad tokem Doub
ravy bylo nalezeno několik keramických zlomků 
z období laténu. Poloha je vzdálena jen necelý 1 km 
od sídliště v Markovicích.

Nepočetný keramický soubor sběrové hodnoty 
nejlépe datuje černý nátěr na zlomku výrazně odsa
zeného hrdla nádoby s nepravidelným drsněním 
výdutě a zlomky stěn nádob se svislým hřebenová
ním. Datace: LTC1/2-LTD1.

PhDr. Jarmila Valentová
Regionální muzeum
Brandlova 35
CZ-280 02 Kolín I
webmaster@clever.cz

PhDr. Radka Šumberová
Archeologický ústav AV ČR
Letenská 4
CZ118 01 Pr aha
rs@bylany.com
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