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PAROHOVÉ BO C NIC E ZUBADI E L OTOMANSK E J
K U L TÚ RY NA SLOV E NSKU

JOZEF VLADÁR

Chronologickému postaveniu parohových bočníc
zubadiel z územia Karpatskej kotliny venovala sa
už v odbornej literatúre dostatočná pozornosť.1 Žiaľ,
staršie nálezy pochádzajú z náhodných povrchových
zberov alebo záchranných akcií a nie sú bližšie stratifikované, čo negatívne ovplyvnilo aj riešenie otázky ich časového zaradenia. A. Mo z s o 1 i c s o v á
vo svojej práci vydanej roku 1953 pri analýze a
hodnotení dovtedy známych bočníc zubadiel z Karpatskej kotliny vychádzala predovšetkým z madarských nálezov. Na základe nálezu z loka lity Borjas
zaradila aj ďalšie exempláre bočníc z BudapeštiLágymányosa a Ácsu do skupiny, ktorú označila
ako typ Borjas. 2 Vychádzajúc z predpokladu, že boč
nica z lokality Borjas bola súčasťou nálezového
celku patriaceho do stupňa HA, zaradila spomenutá
bádatefka aj ostatné nálezy tohto typu do príslušného úseku mladšej doby bronzovej (HA). 3
Podľa nových nálezov bočníc zubadiel madarovskej kultúry z juhozápadného Slovenska, predovšetkým na základe zistenia parohových bočnic v uzavretých sídliskových objektoch patriacich klasickej
fáze spomenutej kultúry, zrevidoval A. Točí k
roku 1959 časové zaradenie bočníc tohto typu i nálezu z Budapešti-Lágymányosa.4 O rok neskôr vyšla
dalšia práca A. Mo z s o 1i c s o vej, v ktorej sa

Vsi, uskutočnených v rokoch 1965 - 1967. Spomenutí autori vychádzajú z datovania bočníc zubadiel
maďarovskej kultúry z uzavretých nálezových celkov8 a zaraďujú i nálezy bočníc zo Spišského štvrtka do toho istého časového horizontu, teda do Reineckeho stupňov BA2- BB1. 9
Staršie nálezy bočníc wbadiel otomanskej kultúry :w Spišského Štvrtka neboli bližšie stratifikované, získali sa príležitostne pri exploatácii štrkopiesku na lokalite. V jarných mesiacoch roku 1968,
bezprostredne pred realizovaním zisťovacieho výskumu Archeologického ústavu SAV v Nitre, podarilo sa F. Ja v or s k é mu nájsť v Spišskom štvrtku nový celý exemplár b~čnice zubadla. Ide o tvar,
ktorý tu dosiaľ nebol zastúpený. Výskum Archeologického ústavu SA V na výšinnom opevnenom sídlisku v Spišskom Štvrtku (obr. 2) nadviazal na záchranné akcie spomenutého pracovníka spišskonovoveského múzea. Z toho istého objektu, v ktorom
F. Ja v or s ký našiel nový, dovtedy v náplni
otomanskej kultúry neznámy typ bočnice zubadla
(obr. 4: 1), podarilo sa získať aj další fragment
bočnice (obr. 4: 2),10 podobný tým, ktoré už boli
známe z tejto lokality (obr. 3).
r--vn=m--
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autorka znovu zaoberala chronologickým postave ·
ním bočnic zubadiel. 5 Za najstarší považuje typ
Tószeg a Va ttina (chronologicky ide o strednú dobu
bronzovú), potom nasleduje typ Budapešť-Lágymá
nyos (mladšia doba bronzová) a napokon typ Borjas (HA). 6
Naposledy sa týmito otázkami zaoberali B. Nov ot n ý a R. M. K o v a 1 čí k v súvislosti s publikovaním parohových bočníc zubadiel a dalších nálezov z opevneného výšinného sídliska otomanSPIŠSKÝ
skej kultúry v Spišskom Štvrtku (okr. Spišská L--------'--------"..L...>c.c.u.~u....,......
Nová Ves). 7 Tieto nálezy bočníc zubadiel pocháObr. 1. Spišský štvrtok, okr. Spišská Nová Ves. Sidzali zo záchranných akcii F. Ja v or s k é ho,
tuačný náčrt (miesto výskumu je vyznačené krížipracovníka Vlastivedného múzea v Spišskej Novej
kom).
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Obr . 2. Spišský Stvrtok.

Pohľad

na opevnené výšinné

Pretože z celého územia rozšírenia otomanskej
kultúry v Karpatskej ko tline poznáme bočnice zubadiel iba zo Spišského štvrtka, treba ich nálezovej
situácii venovať náležitú pozornosť. V tomto ohľade
sú neobyčajne významné pozorovania získané počas
zisfovacieho a neskôr systematického výskumu Archeologického ústavu SAV , realizovaného v Spišskom Štvrtku na M yšej hôrke v rokoch 1968
1970. 11 Preskúma la sa tu dosiaľ v areáli výšinnej
opevnenej osady plocha vyše 1500 m 2 . Výskum poskytol závažné terénne poznatky, výnimočné sídliskové objekty
chaty a nálezové komplexy ,. jednotlivých príbytkoch - a bude sa v ňom pokračo
vať iv ďalších rokoch. 12
Systematický výskum v areáli opevneného vý-

~ídlisko

otomanskej kullur.\".

š inného sídliska v Spišskom Štvrtku priniesol
okrem dôležitých stratigrafických zistení aj reprezentatívne nálezy, v ktorých okrem pozoruhodných
a početných výrobkov z kovu a kosti prevažuje keramika . emenej závažná je aj výroba hladených
kamenných n:ístrojav v osade.
Osada je situovaná na st rategicky dôležitom
mieste a musela by( významným hodom na obchodnej ceste vedúcej z Baltu cez poprn<lskú oblasť do
Stredomoria. O s::>ciálnej stratifik<ícii osady s\·edči
nielen jej celkové urbanistické usporiadanie, ale aj
rozdielna štruktúra inventára je<lnntlívých príbytkov, nerovnaké funkčné poslanie (:astí osady a
akropola. Domy akropoly sú usporiadané do tvaru
písmena U a od príbytkov v re111<'sdníckych čas-
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tiach osady sa odlišujú nielen nálezmi (našli sa
v nich depo ty zlatých a bro.nzových predmetov), ale
aj stavebnou úpravou (domy s kamennou podmurovkou, dlážky „vtcsané" do skalnatého podložia). 13
Aj Iu sa teda zrete ľne prejavu je vplyv egejského
kultúrneho sveta.
Všetky (i ncstratifikované) bočnice zubadiel zistili sa iba v dolnej (severovýchodnej) časti lokality,
neďaleko mohutného a dômyselného fortifikačného
systému, ktorý tvoril val spevnený z vnútornej
i vonkajšej strany kamennými múrmi (obr. 5); pred
valom bola vyhlbená velká priekopa. Stratifikované
exempláre bočníc ( jeden celý a jeden fragment obr. 4) patria staršiemu sídliskovému horizontu. 14
Ide o horizont datovate ľný do nového stupňa BA3.
Definoval ho V. Mi 1 oj či é 15 a neskôr v karpatskom prostredí A. To či k a J. V 1 ad á r.16
Spomenuté d va exempláre parohových bočníc
zubadiel našli <Sa pod dlážkou objektu 1, patriaceho už mladšiemu sídliskovému horizontu otomanskej kultúry, medzi deštrukciou staršieho sídliskového objektu porušeného terénnymi úpravami (obr.
6) pri stavbe nového sídliskového horizontu.17
Tento mladší horizont patrí v zmysle R eineckeho
chronológie už k staršiemu úseku stredne j doby
bronzovej (BB1). 18
Na troskách starej osady bola aj v Spišskom
Štvrtku - podobne ako na iných súvekých karpatských sídliskách - vybudovaná nová osada, ktorá
po urbanistickej stránke v mnohom korešponduje
s osadou otomanskej kultúry v Barci. 19 Objekt 1
- chata, pod podlahou ktorej sa našli dve bočnice
(obr. 4), bola v blízkosti severovýchodného úseku
Qpevnenia, v prvom rade domov neďa l eko jeho severovýchodného úseku. Opevnenie po stavebnej
stránke nemá dosiaľ rovnocennú analógiu v karpatskej oblasti. Spolu s fragmentom bočnice našiel sa
Iu i ďalší inventár, ktorý korešponduje s nálezmi
staršieho sídliskového horizon tu. 20
Opevnenie osady súvisí s druhým sídliskovým
horizontom, patriacim už na začiatok strednej doby
bronzovej. Pretože dosial sa v otomanskej kultúre
v celej Karpatskej kotline zistili bočnice zubadiel
iba v Spišskom Štvrtku, opíšeme stručne všetky doteraz známe nálezy z tejto lokality:
a) Nestratifikované nálezy, ktoré publikovali B. No v otn ý a R. M. K o v a 1č í k:21
1. Parohová bočnica zubadla, zlomená na niekolkých miestach, má dva viičšie ová lne otvory a medií nimi malý kruhový
otvor, kolmo na stredový otvor vedie ďalší (štvrtý) oválny
otvor; dolnú zúženú časť bočnice člení päť malých hrbolčekov,
jeden z nich ide dlhšou osou bočnice. dva a dva hrbolčeky sú
na stranách; horný koniec bočnice je ukončený hlavičkou v po·
dohr k v~ pky ; d. 1·13 mm (ohr. 3: l ).
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Obr. 3. Spišský Štvrtok. P arohové bočnice zubadiel
(staľšie

nálezy).

2. Fragment parohovej bočnice zubadla; horná zú~ená časť
sa končí kónickou hlavičkou, na mieste lomu je oválny otvor;
d. 51 mm (obr. 3: 2 ) .
3. F ragment strednej časti parohovej bočnice zubadla; na
prehnutej časti má tri otvory, krajné sú oválne, prostredný
(malý) je kruhový; kolmo na stredný otvor vedie telom boč
nice štvrtý oválny otvor, piaty otvor pri spodn ej čast i hoč11i cc
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Obr. 4. Spišský štvrtok. Parohové bočnice zubadiel
(stratifikované nálezy).

je malý. kruhový, rovnobe-i;ný so štvrtým otvorom; d. 72 mm
(obr. 3: 3).
b) Stratifikované nálezy z výskumu roku 1968:
1. Veľmi dobre zachovaná, oblúkovite prehnutá parohová
bočnica zubadla so s tarostlivo vyhladeným povrchom; v hornej časti m;í velký oválny otvor a vedia neho na ohybe kruhový otvor; spodok je zrezaný a opatrený otvorom idúcim
bázou von kolmo na ve!ký oválny otvor; užši koniec je jemne
zahrotený; d . 114 mm (obr. 4: 1) .
2. Fragment parohovej bočnice zubadla s prehnutým užším
koncom, ukončeným kónickou hlavičkou , na ulomenej časti sú
stopy po malom oválnom otvore a v blizkosti ohybu je další
ovftlny otvor, ktorý ide kolmo na predošlý; povrch je starostlivo vyhladený; d. 'i2 mm (obr. 4: 2) .

Z výšinnej opevnenej osady otomanskej kultúry
v Spišskom Štvrtku poznáme dosiaľ dva celé (obr.
3: 1, obr. 4: 1) a tri fragmenty (obr. 3: 2, 3, obr.
4: 2) parohových bočníc zubadiel. Z typologického
hľadiska ich môžeme zaradiť do dvoch základných
skupín:
1. Do prvej skupiny, ktorú A. M o z s o 1 i c s ov á pomenovala typom Borjas (pôvodne sem zaradila i typologicky odlišnú boč nicu z BudapeštiLágymányosa) ,22 patrí jeden celý exemplár (obr. 3:
1) a tri fragmenty (obr. 3: 2, 3, obr. 4: 2), z toho
jeden stratifikovaný, z výskumu Archeologického
ústavu SAV (obr.4:2). B. Novotný a R. M.
K o v a 1č í k nazvali bočnice zubadiel bočnicami
„spišského typu''. 23 Tento typ bočníc sa objavuje na
sklonku staršej doby bronzovej aj v iných oblastiach

Karpatskej kotliny v prostredí príbuzných kultúr.
Všimneme si preto detailnejšie náp'ň uzavretých
sídliskových objektov, v k ~orých sa bočnice tohto
typu objavujú.
Nález z Budapešti-Lágymányosa, značne blízky
nálezom tejto skupiny zo Spišského štvrtka, nie je
s!ratifikovaný. 24 V tejto súvislosti je dôležitý typologicky veľmi blizky fragment parohovej bočnice
zu"b:idla z Nitrianskeho Hrádku. 25 Ide o fragment
boč n ice s troma bradavkovitými výčnelkami, oddelenými od vyhladenej s!rednej čas < i ostrým stupň '.)m; medzi dvoma oválnymi otvormi je (naprieč)
malá kruhová dierka (d. 8,3 mm). Tento nález
patrí klasickému horiwntu madarovskej kultúry. 26
Možno teda konšta tova ť, že parohové bočnice „spišského lypu" 27 sa objavujú v Karpatskej kotline už
na sk '. onku staršej doby bronzovej. Fragment boč
nice tohto typu v sídliskovom objekte otomanskej
kultúry zo staršieho horizontu osídlenia lokality
v Spišskom štvrtku umožňuje synchronizáciu s klasickou fázou maďa rovskej kultúry 28 aj podla iných,
najmä keramických nálezov z tohto horizontu.
Z hľadiska chronológie, resp. pôvodu bočníc zubadiel tohto typu je nemenej dôležité aj zistenie, že
spomenutý stratifikovaný fragment (obr. 4: 2) sa
našiel spolu s ďalším úplným, typologicky odlišným
exemplárom ( obr. 4: 1) - bočnicou typu Tószeg
(Fuzesabony). 29
I 1. Druhú skupinu parohových bočníc, ktorá podľa A. Mo z s o 1 i c s o vej patrí typu Tószeg
( Fuzesabony), reprezentuje slratifikovaná úplná
b:>čnica zubadla, klorá sa našla roku 1968 pod dlážko u objektu 1 (cha ty) spolu so spomenutým fragmentom bočnice ( obr. 4). Tieto dva typologicky
rozdielne exempláre sa zistili v objekte, ktorý bol
rozrušený ( obr. 6), je však nesporné, že patril staršiemu horizontu sídliska otomanskej kultúry. Boč
nica je - na rozdiel od iných bočníc z územia
Karpatskej kotliny 30 - starostlivo vypracovaná, no
nie je zdobená. Staršiu sídliskovú fázu otomanského
osídlenia v Spišskom Štvrtku, do ktorej nález patrí,
možno synchronizovať s klasickou fázou madarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Túto synchronizáciu umožňujú viaceré zistenia. 31
Podla A. Toč í k a nálezy parohových bočníc
zubadiel zo sídlisk madarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku sú spolahlivo stratigraficky
datované a patria výlučne jej klasickému stupňu. 32
Objavujú sa totiž v tom časovom horizonte madarovskej kultúry, pre ktorý sú charakteristické nielen
vplyvy, ale aj keramické importy z územia rozšírenia otomanskej kultúry ( Malé Kosihy, Veselé). 33
Azda najvýznamnejšie sú v tejto súvislosti nálezy
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Obr. 6. Spišský štvrtok. Fragm ent bočnice zubadla
spod d lážky rozrušeného objektu 1.

z Veselého, kde sa zi stila keramika otomanskej ku ltú ry v uzavretom sídliskovom objekte maďarovskej
kultúry. 34 Keramiku otomanske j kultúry poznáme
však i z ďalš ích lokal ít na juhozápadnom Slovensku (Hronské Vozokany , Kamenín, Ma lé Kosihy,
N itriansky l-Irádok). 35 Pre ten to časový horizont sú
prízna čn é nielen paroh::ivé bočnice zubadiel zdobené strmou vlnovkou ( Malé Kosihy, N itriansky Hrádok, Veselé), 36 a le a j kostené prstence s podobnou
výzdobou .37 Podľa A. Točí k a práve táto výzdoba je významným znakom synchro ni zujúcim klasickú fázu maďa rovs kej kultúry so súvekým i karpatský mi kultúrami.38
Geograficky je nálezom zo Spišského Štvrtka najbližšia nestrat i[ikovaná boč nica zubadla z P incine j,
ktorá podľa A. Točí k a patrí starše j fáze pi linskej kultúry. 39 Možno s urč itosťou poved a ť, že spomenutý nález p redstavuj e mladší vývojový stupeň
bočníc typu Tószeg, ktorých používan ie sa neko nč í
zánikom otomanskej a maďarovskej kult úry, a le objavujú sa i v ďa lšom vývoji, geneticky spätom
s predchádzajúcim kultúrnym podložím. Klasickým
dôkazom potvrdzu júcim opods l atnenosť tohto názoru je napokon aj bočn i ca zubadla z prostredia maďarovskej ku ltúry vo Ve ľkej Mani (poloha G ed -

ra) ,40 kde sa okrem madarovskej keramiky naš la
í miska staromohylového typ u. 41 Napokon pohrebisko v Ma jcichove podľa B. Chropovs k ého
dok ladá kontinuitu vývoja z maďarovskej do (karpatskej) mohylovej kult úry.42
Z hľad is ka rozšírenia otomanskej kultúry, resp.
p ren ikania je j vplyvov nielen na západ (na jvysunutejšia loka lita je Miste lbach v R akúsku 43 ), ale aj
východným smerom, ve ľký význam má i bočnica
zubadla z Belzu na západnej Ukrajine. 44 Hoci ide
- podobn e ako u iných karpa tských nálezov o nestratifikovaný exemplár, podľa tvaru i výzdoby
(strmá v lnovka a koncentrické krúžky) ho možno
dať do s úv islosti s Karpatskou kotlinou. 45 Je to teda
súčasne i najvýchodnejší európsky nález, ktorý svedči o prenikaní egejských vplyvov prost redníctvom
Karpatske j kotliny i do východne j Európy. Toto
zistenie n ijako neprekvapuje, lebo práve na sídl iskách otomanskej kultúry z i s ťuj eme v tomto období
veľmi intenzívne východoeurópske vplyvy (kos tená
industria a i.) .46 O kon taktoch karpatského a východoeurópskeho kultúrneho sveta v sta ršej a st rednej dobe bronzovej sved č i a napokon aj iné nálezy
a poznatky z nových výskumov, najmä na území
Slovenska.

Obr. 5. Spišský štvrtok. Kamenn ý múr

10

j . VLADÁR

Poznámky a literatúra
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Geweihtrensen der Otomani-Kultur in der Slowakei
Jozef Vladár

Der Autor befaBt sich im Beitrag mit der Chronologie von Geweihtrensen der Otomani-Kultur in
der Slowakei. Mit der Problematik der chronologischen Stellung der G eweihtrensen aus dem Gebiet
des Karpatenbeckens hat man sich in der Fachliteratur schon ziemlich vie! befaBt. 1 A. Mo z s o 1i c s
nahm bei der Analyse und Wertung der bis dahin
aus dem Karpatenbecken bekann!en Querstangenfunde, die leider nähere stratigraphische Angaben
entbehren, vor allem d ie aus Ungarn bekannten
Stiicke als Ausgangspunkt. 2· 3 An Hand neuer Querstangenfun::le der Madarovce-Kultur aus der Siidwestslowa kei, vor allem aufgrund der Feststellung
der erwähnten Trensen aus geschlossenen Siedlungsobjekten der klassischen Phase der Maďarov·
ce-Kultur, machle A. Točí k eine Revision der
zeitlichen Einstufung der Trensenquerstangen vom
Typus Borjas und des Fundes aus Budapest-Lágymányos,4 den A. Mo z s o 1 i c s, ähnlich wie auch
die iibrigen Funde dieses Typus der Hallstattzeit
( H A) zugewiesen hat. 3 In einer ihrer weiteren Arbeiten bcfaBte sich genannte Autorin abermals mit
der chronologischen Stellung der Trensenquerstangen. 5 Fiir die ältesten hält sie die Typen Tószeg und
Vattina (mittlere Bronzezeit), dann folgt der Typ us
Budapcst-Lágymányos (ji.ingere Bronzezeit) und
schlicl31ich der Typus Borjas (HA).
Zuletzt befaBten sich mit diesen Fragen B. N ov o t ný und R . M. K o v a 1 č ! k im Zusammenhang mit der Publikation unstratifizierter G eweihqucrstangen und weiterer Funde aus der befestigten Hohensiedlung der Otomani-Kultur in
Spišský Štvr tok ( Abb. 1 und 2). 7 Von der Datierung d er diesbeziiglichen Denkmäler der Maďarov
ce· Kultur ausgehend, weisen genannte Autoren
auch die Querstangen aus Spišský štvrtok (Abb. 3)
in Reineckes Stu fen BA2 - BB1. 9
I m J. 1968 wurde ein neues Exemplar einer
T rensenquerstange gewonnen ( Abb. 4: 1); es ist
eine Form, wie sie bisher in Spišský štvrtok nicht
vertreten war. Zugleich wurde auch ein weiteres
Querstangcnfragment gewonnen ( Abb. 4: 2); alle
Exemplare - auch die unstratifizierten - wurden
bloB im nordostlichen Teil der Fundstelle ergraben,
unwcit cines mächtigen und sinnvoll projektierten
Fortifikationssystems, bestehend aus einem Wall
mit einer steinernen Blendmauer an der Innen- und
Aul3cnscitc ( Abb. S) und einem Graben vor dem

Wall. Die stratifizierten Exemplare (ein ganzes
Stiick 1rnd ein Fragment) gehoren zum älteren Besiedlungshorizont der Fundstelle14 aus dem neuen
S tufe BA3, wie ihn V. M i 1oj č i é herausgeglie·
dert hat. 15 Diese Querstangen fand man unter dem
FuBboden des bereits dem jiingeren Siedlungshorizont angehorenden Objektes 1 ( Abb. 6), und zwar
zwischen der Destruktion eines älteren, durch Planierung gestôrten Siedlungsobjektes.17 Der jiingere
Besiedlungshori:w nt entfällt im Sinne von Reinekkes Chronologie schon in den ä lteren Abschnitt der
mittleren Bronzezeit ( BB1).18 Die Wehranlage der
Siedlung hängt mit dem zweiten Besiedlungshorizont zusammen.
In Spišský Štvrtok fand man bisher zwei ganze
(Abb. 3: 1, Abb. 4: 1) und drei F ragmente (Abb.
3: 2, 3, Abb. 4: 2) von Geweihquerstangen. In die
erste Gruppe, die A. Mo z s o 1 i c s Borjas-Typus
benannte, 22 gehort ein ganzes Exemplar und drei
Fragmente (Abb. 3, Abb. 4: 2); davon ist ein Fragment stratifiziert ( Abb. 4: 2) und stammt aus der
Grabung des Al der SA W zu Nitra . Aufgrund des
erstmaligen Vorkomrnens dieser Trensen in der Fiillung der Otomani-Kultur wurden sie von B. Nov ot ný und R. K o v a 1 čí k als Trensen vom
„Zipser Typus" benannt. 25 Natiirlich erscheint dieser Typus von Trensenquerstangen an der Neige
der ä lteren Bronzezeit auch in anderen Gebietsteilen des Karpatenbeckens, wo er im Milieu anderer
verwandter Kulturen vorkommt. Ein typologisch
recht nahestehendes Trensenfragment stammt aus
dem klassischen Horizont der Maďarovce· Kultur in
Nitriansky Hrádok. 26 Man kann also feststellen,
dal3 Funde von G eweihquerstangen vom „Zipser
Typus" 27 im Karpatenbecken bereits an der Neige
der älteren Bronzezeit auftauchen. Die Feststellung
einer Querstange dieses Typus in einem zum älteren Besiedlungshorizont gehorenden Objekt ermoglicht eine Synchronisierung mil der klassischen
Phase der Madarovce-Kultur. 28
D ie zweite G ruppe von Geweihquerstangen, die
nach A. Mo z s o l i c s dem Typus Tószeg ( Fi.izesabony) angehort, ist durch e in stratifiziertes ganzes Exemplar vertreten (Abb. 4: 1 ), das zusammen
mit dem erwähnten Fragment vom Typus Borjas
( Abb. 4: 2) gefunden wurde. Diese Besiedlungsphase mit Trägern der Otomani-Kultur in Spišský
štvrtok kann mit der klassischen Phasc d er Mada·
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rovce-Kultur in der Siidwestslowakei synchronisiert
werden. 31 In diescm Zei thorizont der M aďarovce
Kullur sind in ihrem Verbreitungsgebiet nicht nur
Einfliisse, sondern auch Keramikimporle aus dem
Verbreitungsgebiet der Oto.mani-Kultur feststellbar
(Malé Kosihy, Veselé). 33 - 35 Kennzeichnend fiir
diesen Zeithorizont sind sowohl Trensen mít steiler
Wellenverzierung (Malé Kosihy, Nitriansky Hrádok, Veselé), 36 als auch Knochenfingerringe mit
ähnlicher Verzierung.
Geographisch s'eht den Funden aus Spišský Š tvrtok auch eine Querstange aus Pinciná nahe, die in
die ältere Phase der Pilinyer Kultur gehort. 39 In
diesem Fall kann mit Bestimmtheit gesagt werden,
daB der erwähnte Fund ein chronol·ogisch jiingeres
Glied der Querstangen vom Typus Tószeg darstellt,
deren Verwendung nicht mit dem Untergang der
Otomani- und Madarovce-Kultur endete, sondern

auch in der weiteren, genetisch mil der vorherigen
Kulturunterlage verkniipften Entwicklung fortbestand. Vom Gesichtspunkt der Verbreitung der Otomani-Kultur, bzw. der Durchsickerung ihrer Einfliisse nicht nur westwärts, 43 sondern auch mch
Os!en kommt auch dem Querstangenfund aus Belz
in der Westukraine groBe Bedeutung zu. 44 Diese
mit steiler W ellenlinie und konzentrischen Kreisen
verzierte Querstange ist e igentlich der ostlichste
europäische Fund, der fiir das Durchsickern ägäischer Einfliisse durch Vermittlung des Karpatenbeckens auch nach Osteuropa spricht. 45· 46 Gegenseitige Kontakte der karpatischen und osteuropäischen Welt in der älteren und mittleren Bronzezeit
sind iibrigens auch durch andere Funde und Feststellungen belegt, worauf auch die Ergebnisse neuer
Grabungen, insbesondere in der S lowakei hinweisen.
Ubersetzt uoll B . Nieburouá
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žIAROVf: HROBY LUŽICKEJ KULTÚRY V J A SENOVEJ

PAVOL CAPLOVIC

Oblasť Oravy pod Chočom bezprostredne súvisí
s Liptovom a oddeľuje ju od neho len prírodná
hranica Chočského pohoria. Obe oblasti spájali
v praveku viaceré trasy obchodných ciest, kultúrne,
spoločenské, hospodárske, obranné a iné vzťahy. Je
preto pochopiteľné, že z mladšej doby bronzovej zostali na oboch stranách početné archeologické pamiatky - doklady o obdobnom kultúrnom i spoločenskom vývine. Početné z nich nachádzame na
prilahlej oravskej strane. Známe sú náleziská vo
Vyšnom Ku bíne, 1 v Dolnom Kubíne2 a najnovšie
iv Jasenovej (okr. Dolný Kubín) .
Lužické žiarové pohrebisko v Jasenovej nachodí
sa juhozápadne od obce na pozemku J. Uhríka
(parcela čís. 1975). Pozemok je na svahu sklonenom k severu, ohraničený cestou so strmou medzou,
potokom a pasienkom. Každoročnou orbou a splachovaním zeminy stenčova la sa humusovitá vrstva
z vyšších polôh, čím sa jednotlivé hroby dostávali
vždy viac a viac na povrch; ďa l šo u kultiváciou pôdy
dochádzalo k ich rozrušovaniu a ničeniu. Elipsovitá
plocha, na ktorej sa pohrebisko nachodí, líši sa
tmavším odtieňom zeminy od ostatného terénu. Táto
okolnosť priviedla ešte po prvej sve:ovej vojne
miestneho učiteľa Jána V á vr u na stopu jedného
hrobu. So žiakmi vykopal urnu prikrytú kameňom;
bol v nej popol, kosti a menšia nádobka.3 Nálezy
odovzdal neskoršie SNM v Martine. 4 Na jeho podnet pristúpilo Oravské múzeum v Oravskom Podzámku roku 1959 k zisťovaciemu výskumu na spomenutom mieste. Podarilo sa tu odkryť 5 žiarových
hrobov. Vo výskume sa pokračovalo roku 1960
v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV v Nitre a odkrylo sa tu ďalších 35 hrobov (obr. 2).
Nálezy sú uložené v Oravskom múzeu. 5
Žiarové hroby boli zapustené do sterilného hlinitého podložia. Kruhové hrobové jamy boli vyplnené okolo urny humusovitou zeminou a popolom
s uhlíkmi (hroby 27 a 36) alebo pôvodnou žltou
zemou (hrob 34). V jame bola najčastejšie posta-

vená len jedna urm, prikrytá kameňom, príp3dne
črepmi z inej nádoby. Nechýba Ii však ani skupiny
urien naplnených kosťami a pop::>lom, priložené
p'.·ochými kameňmi alebo dnami z rozbitých hrnoov
(hrob 1 a 16). V niektorých hroboch našli sa
spopolnené pozosia tky uložené len na črepoch ( hr-ob
34) , alebo kosti a popol boli voľne rozsypané vedľa
popolnice s obvyklým obsahom (hrob 40). V hroboch sa vyskytovali čas to č repy z iných nádob.
H[bka hrobovej jamy bola primeraná veľkosti
urny a siahala obyčajne po jej hrdlo alebo až po
okraj ústia. Zeminu z výkopu hrobovej jamy nasýpali v čase pochovávania okolo urny a hlavne nad
hrob. Preto sa žltá hlina mchádzala v priestore
hrobu niekde i nad úrovňou rozhrania dnešnej humusovitej vrstvy a sterilnej pôdy (hrob 18). Mnohé
hroby boli plytko pod povrchom, preto na kvalitu
keramického materiálu nepriaznivo vplýval i poveternostné pomery. Preskúmaná plocha 30 m 2 sa nekryje s celkovým r·ozsahom pohrebiska, ktoré sa zdá
byť vymedzené na obhospodarovanej ploche tmavším sfarbením zeminy. Južná časť pohrebiska bola
pravdepodobne zničená cestou. V severovýchodnej
časti výkopu chýbali žial'ové hroby, bola tu hrubšia
vrstva černozeme s bohatšim obsahom popola, drobných rozptýlených kostičiek a nedohorených uhlíkov. Ide tu zrejme o plochu žiaroviska patriaceho
k pohrebisku. Kamene použité pri budovaní hranice, aké sa našli na žiarovisku v Po.dbieli alebo
v Dolnom Kubíne II, sa tu nezistili, nemožno však
úplne vylúčiť, že boli odstránené pri kultivácii pozemku.
Opis hrobov a nálezov
Hr ob l sa zistil v hlbke 10- 20 cm. Bola v ňom misa
v črepoch (1), na nej kosti , popol a malá rozbitá šálka (2);
vedra stál hrniec ( 3) obsahujúci popol a kosti, prikrytý pieskovcom. Pod misou z južnej strany bolo dno a časť stien
z hrnca ( 4), ako a j črepy ďa lšej šálky ( 5). Celá skupina nádob
bola postavená na plochej kamennej podložke, pod ktorou sa
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Obr. 2. Jasenová. Plán preskúmanej
zistila spodná polovica velkej nádoby (6) obsahujúcej kosti,
popol a zlomky iných nádob (7-17), prikrytá črepmi z inej
nádoby ( 18).
l. Misa z velmi nekvalitnej hliny, rozmoknutlm zoslabená,
nedala sa zachrániť: obsahovala nieko!ko drobných nedoho·
rených kostí.
2. Šálka zdobená na vydutí zvislým ryhovanim, materiál
na lome svetlohnedý, na povrchu šedohnedý; nádoba bola pri
rekonštrukcii zväčša doplnenä (obr. 4: 3 ) .
3. Hnedý, mierne profilovaný neúplný hrniec s podlhovastými výčnelkami na rozhrani, zostal v zlomkoch.
4. Masivne hnedé dno a čas( stien hrnca; bolo pri rekonštrukcii scelené.
5. Zlomky malej čiernej čiailky bez výzdoby.
6. Č:repy zo sudovitého hrnca s výčnelkami pod okrajom,
nádoba je neúplná, zostala nerekonštruovaná.
7. Neúplná malá šálka (črpáčik?) s jedným uchom, má
hornú polovicu dovnútra prehnutú a ostro lomené vydutie,
nad ktorým je zdobená zvislými šikmými ryhami a koncen·
trickými oblúčikmi; doln;í čas( sa kónicky zužuje k dnu; nádobka zosta la v črepoch.
8. Hnedé črepy z nczdobenej nádoby, potiahnuté čiernou
vrstvičkou; na dne bola pôvodne za mokra urobená okrúhla
dierka (nádoba bola určená zrejme na rituálne účely); medzi
črepmi boli uhliky a zlomky kosti.
9. Č:repy pravdepodobne z nizkej šálky, sú svetlohnedé až
č ierne, na povrchu zdobené horizontálnym a zvislým ryhovanim.
10. Čierne črepy - čas( dna a stien nádoby (pravdepo·
dobne hrnca) so stopami zvislého ryhovania.
11 . Tenké tmavohnedé pórovité črepy z nádoby s ryhami
okolo hrdla.
12. Dva črepy z tej istej nádoby, zdobenej nad vydutím
horizontálnymi a na vyduli šikmými ryhami.
13. Malé dno a čas( stien z malého hrnčeka; 0 dna 4 cm.
14. Tmavohnedé črepy s bielymi zrnkami piesku, boli naj·
skôr prilohou hrobu.
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15. Crepy nevýrazne profilovaného hrnca tmavohnedej až
farby.
16. Hnedé črepy, ltšiace sa od ostatných štruktúrou, patrili
najskôr pokrývke hrobu.
17. Malý tenký zlomok z okraja žltohnedej čiašky.
18. Zrnité črepy z tmavohnedého hrnca.
Hrob 2 sa zistil v hlbke 20-30 cm a našiel sa v ňom
stojaci hrniec (l). v ktorom boli rozdrobené kosti a na nich
položená malá miska (2) s popolom, kostičkami a dalšlmi
črepmi (3). Hrniec nebol obložený kameňmi, ale iba volne do
zeme uložený a obsypaný čiernou zeminou. Pri vyzdvihovaní
sa materiál rozpadol. ( Obr 3: l.)
1. Nieko!ko tmavohnedých zrnítých črepov z hrnca.
2. Zlomky z menšej tenkostennej misky čiernej farby, 7.dobené ryhovanim.
3. Tehlovočervené črepy z dna nádoby, vyrobenej zo zrní·
tého materiálu.
H r o b 3 bol v hlbke 35 a ž 45 cm. Stlačená a prepáleným
kameňom prikrytá urna ( l) obsahovala kosti a popol; na kamenn ej prikrývke ležal čierny črep (2).
1. Č:ierna dvojkónická váza so štyrmi uškami, z ktorých
sú dve širšie, masivnejšie, a dve slabšie; pod uchami na vy·
duti má štyri výčnelky, okolo ústia štyri žliabky a na celom
vyduli je zvisle žliabkovaná; na dne je excentricky vyrazená
dierka; v. 15,5 cm, 0 ústia 13,3 cm, max. 0 19,5 cm, 0 dna
8.5 cm (obr. 7: 1, obr. 9: 1, obr. 10: 5) .
2. Č:ierny črep z hrdla a vydutia hrnca s hladkým matným
povrchom; tri ryhy oddeTujú hrdlo od vydutia, ktoré je zdo·
bené zvislým ryhovaním a koncentrickými oblúkmi.
Hrob 4. V plytkej hrobovej jamke bol vložený rozmernejši sudovitý hrniec (l ), ktorý obsahoval kosti a popol.
Č:ierna, humusovitá, uhllm presiaknutá zemina sa ostro od·
rážala od okolitej žltej piesčitej hliny.
l. Nieko!ko črepov zo sudovitého hrnca s prichytnými výčnelkami pod maximálnym vydutlm.
H r o b 5. V hlbke 30 cm stála v žltej hline temer celá
nádobka (l). Našli sa v nej drobné kosti, popol a hlina.
čiernej
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21AROVÉ llROBY LU2ICKEJ KULTÚ RY V JASENOVEJ

1. M1tl ý tmavohn ~d ý nczdobcn ý hrn ček s valcovitým hrdlom a d voma odbit ými ucham i, pov rch má hladen ý, no bada tclnc hrboľat ý. na d ne je vyrazcn(1 dierka ; uchá boli pri rekonstrukc ii
(obr . <J: 3,
II r o b
ze minou a
bol i í1plnc

dopl nené; v. 9,'i cm , max . 0 12 cm . 0 dna 6 cm
obr . I O: 7) .
6 . V hlbke 3') cm , v hniezde vyplnenom č iernou
uh li k111 i. na šli sa črepy väčšej nádoby; zvetraním
zos labené. preto sa nedali za chníni{. Okrem kostí

a po po la bo la v nej maLí sá lb v

črepoch (l ).

O br. 4. Jasenová. 1 -

stred vyrazenú dierku; materiál je p lavený. na lome tmavohnedý, na povrchu čierny , hladký, s prechodmi do hneda; misa
bola pri rekonštrukcii čias točne doplnená; v . 10,5 cm, 0 ústia
28 cm , 0 dna 13 cm (obr. 8: 2) .

2. Tmavohnedý až č ierny sudovitý hrniec so zúženým hrdlom a hrboľatým povrchom; uprostred dna má vyrazenú
dierku ; č repy obsahujú biele zrnká piesku; nádoba bola pri
rekonštrukcii č ias točne doplnená; v. 25,2 cm, 0 ústia 18 cm,
max .

0 21

cm ,

0

dna 12 cm.

hreb 6 ; 2 - hrob 22; 3 -

1. C icm a s:i lka s jedn ý m. po d lzkc ryhovaným uchom

3. Rozdrobené

a nízkym hrd lom . zdo beným dookola štyrmi líniami; nad vy-

hrnca, vyroben ého

d utie vedie rad vrúbkov, na vyduti s ú rozložené zväzky
ši km ých r ýh st ri eda júce sa so zv islým rebríčkovaním ; na ob·
vode bo li tri s ymetricky rozlo žené výčn elky ; polgulovitá

kon š truovať.

hľOb

č repy

z

L

z tmavohnedého, mierne profilovaného

p iesčitého materiálu; nádoba sa nedá re-

4 . Dno a časť stien pravdepodobne z hrnca, na dne je vyrazená d ierka: materiál je hrubý, zrnitý, hnedej farby; 0 dna

s pod n;í polovica má malé, nevýrazné dno; nádobka bola vyhotovená z jem ného zrnité ho mat eriálu . povrch je po tiahnut ý
jemno u č iernou v rstvou : pri rekonš trukcii bola č iastočne do-

11 ,5 cm.

plnená; v. CJ.2 cm. 0 úst ia 12 cm. max . 0 16 cm, 0 dna
'i,'i cm ( obr . 4: 1. o br CJ: fi. o br . 10: 3).
J-1 r o b 7. V hibk e 30 cm na š la sa s tlačená a rozrušená
n eveľk<í 11ádoba ( 1 ). pri kryt;í kam eiíom.
1. Menšia 11 ezdoben{t v<í za s prehnutým hrdlom , polgu fo·; ito u s pod11ou po lovico :.i a nevý razným , dovnútra prehnutým

beného z č iernej h liny. obsahujúca kos ti a popo l. Horná časí
nádoby bo la s trhnut á oraním. Materiá l je úp lne zvetraný ,
neda l sa zachrán i ť.
Hrob 11. V hlbke 15 cm sa zistili zvetraním a r ozmoknutím zničené črepy urny; neda li sa už zachrániť. V nádobe

dn o m: na vyd utí má dva okrúhle h rbo lčeky um ies tené diagonáln e prot i sebe a d ve uškú s prev ŕtanou dierkou ; povrch je
hladk ý, tera z poprás kan ý; na okraj i dna bola pô vod ne vyrazená d ierka ; v. J 2 cm . 0 úst ia 1 1 cm , max . 0 14,5 cm (obr.
C,: 2. obr. ~: 4, o br. IO: 9) .
Hr o b 8. \ ') cm pod pov rchom sa zi st ila zle zachova lá
malú M lka s kos lami a popolo m (1). Okrem niekoľkých ére·
pov sa z n ~j neda lo ni č za chrá ni{.
l. Ma lá šá lka s jedn ý m ucho m, zdo bená nad vydutím v rúbkovan írn a 11a v nútornej s tran e dna sústrednými kruhm i
s v rúbkovan ím d ookola; zachovalo sa z ne j iba niekoľko zlom·
kov.
J-1 r o b t) bol v jamke vypln enej čie rnou zem inou a uhlíkmi . Obsahova l ni eko ľko nád o b. V hlbke 10 cm sa zistila dnom
naho r obrá tcmí č i erna d vojuchá misa ( l ) a pod ňou na pies kovcovom kameni vys ypané kos ti a popol. Vedľa mis y boli
črepy zo sudo vitého hrn ca (2) a pod nimi ešte ďalšie d ve nádoby ( 3. 4) . ( Obr. 3: 2. )
1. Dvojuchá, čia s točne nes ym etrická misa s nerovným
ok rajo m a hrboľatým pov rcho m ; kruhové dno má zhruba upro·

Hrob 10 bol rozrušený. rozoraním. Na rozhraní ornice
a sterilne j pôdy našla sa ešte spodná polovica hrnca vyro-

sa našli kost i a popol ; jej o kraj bol už p rv strhnut ý ora ním.
Hr ob 12. V h lbke 35 cm bo li pod p lochým brid ličnatým
pieskovcom zvetraním zoslabené a stlačením rozrušené črepy
neveľkej nádoby, zdobenej žliabkovaním.
H rob 13. V hlbkc 30 cm boli črepy z hrnca ( l ) s kosťa
mi a popolom. Tesne vedľa nich stá la šál ka (2) .
1. Črepy z neúplného sudov itého hrnca; materiál zrni tý,
tmavohnedý, s prechodom do čierna , na lome miestami červen o
zvrs tvený.
2. L iev ikovitá, z le zachovaná šál ka s nízkym uchom a
dierkou na dne, vyrobená v rukách zo zrnitej hliny, povrch
je hrboľatý. tmavohned ý, s prechodm i do č i erna; v. 10,5 cm,
0 úst ia 10,3 cm (obr. 5: 3 ).
Hrob 14. V neveľkej hlbke (20 cm ) sa zistili dve nádoby. jedna z nich (l) obsahovala kosti a bo la prikrytá
plochým kameňom. Vedľa nej s tála malá nádobka (2 ) obsa hujúca popol.
l. Spodná polovica čiernej urny s terčovitým i výčnelkamí
na obvode (zachova l sa len jeden), bočné steny sa symetricky
zuž ujú k rovnému dnu; vydutie je zvisle žl iabkované: ma teriál zrn it ý, zvonku čierny , znútra t mavohnedý, hladký .
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'i. Jasenová. 1 - hrob 16: 2 - hrob 7: 3 - hrob H .

2. Menšia šál ka s polguľovitým dnom a pásikovýrn,
mierne nad okraj zdvihnutým uchom; ua vydutí sú dva vý
čnelky a dookola zvislé ryhovanie; materiál je jemnozrnný.
povrch hladený, tma vohnedej farby, znú tra č ierny ; v. 6.5 cm.
0 ústia 10.3 cm ( obr. S: 3. obr. IO: 1 ) .
11 r ob l S bol v hlbke 2 ) cm a obsahoval nachý lený
hrniec ( 1 ), v ktorom boli kosti. popol a tenšie črepy z inej
mídobky (2). prikryté kamcľíom (obr. 3: 4 ) .
1. Sudovitý hrniec hnedej farby m:í hrboľatý povrch a
pod vo11 vy hnut ým okrajom diagoná lne um ies tené štyri hrotité
výčnel ky (dva väčšie a dva 111 c11sie). na dne je dierka ; nádoba

Obr. 6. Jasenovú. Hrob 18.

boln p ri rekonštrukci i doplnená a sce lerní; v . 17 cm, 0 ústiu
17, 'i cm, max . 0 18,5 cm. 0 dna 11 5 cm.
2. Ni eko ľko drobnýc h črepov /, čiernej š:ílky.
Hr o b 16. V hlbke asi 30 cm sa zis tila rozmernejšia.
dnom nahor ulozená nádoba ( 1 ) a pod ľ1ou v:íza (2 ) obsahujúca drobné kos ti. črepy menšej n:ídobky (1 > a ďalsie zlomky
(4 -6) .
l . Sudovitý hnedý hrni ec s rovno zrczaným okrajom, pod
k1orým s ú styri podlhovas té výčne l ky ; siroké úst ie nadväzuj e
krútkym hrdlom na mierne vydu ti e, s teny sa zu'l.ujú k rnen sicmu d11u ; nádoba bola pri reko11strukcii z ve ľkej časti dop lnená; v. 28 cm , 0 ústia 23.'í c111, max . 0 27 cm. 0 dna
12 cm (obr. IO: 2 ).
2 . Štvoruchá č i erna váza s kou ickým hrdlom a št yrmi
uchami (dve protiľah lé sú s iršie a dve užšie); na hrdle medzi
ucha mi sú s tyri výčnelky . okrú i:ené zhora troma koncentrickými oblúkmi; na vydutí ponii:e úch sú tiei: styri výčnelky.
rovnako okri1lené troma koncen trickými i:liabkami ; vydutie
je od hrdla oddelené miernym lomom a zvisle ryhované; pod
(istí m sú tri horizontálne obei:né i.li abky: s1>odná polovica
sa kónicky zuzuje k ma lému d11u ; povrch je hladký. pokrytý
ten kou č iernou v rstv ičkou; v. 1S.') cm, 0 ústia 13 cm, max .
0 20,5 cm , 0 d na 7,<; cm (obr. S: 1. obr. 0: 2, obr. 10: 4) .
3. Rozd robené čierne č repy z neúp lnej šálky s jedným si lným uchom.
4 . Nickol ko červených hrubozrn ných z lom kov.
S. Tri tmavohnedé hrubozrnné črepy z n:ídoby.
n. O krajový zlomok a časť p:ísikového uška zo šálky.
11 rob 17. \/ hlbke 3'i cm bola vdk1í sudovit<í urna ( 1 ).
nachýlená k severu; mala orbou strh nu tý okraj . preto sa za choval i len črepy zo s podnej po lovice s kosťa mi a popolom.
1. Prederavené dno a časť stien zo sudovit ého hrnca . dno
bo lo rekonš truované a scelení'.-.
II rob 18 sa zis til v hlbkc 'Vi cm. Pozostúva l z jednej
urny ( 1) s kosťami a popolom . prikry te j dnom z inej nád oby
( 2). Hrobov1í jamka bola a si l S cm hlbok:í a siaha la pr ibli7.ne
po hrdlo urny. H rob bol zasypa11ý ž ltou hli11 ou.
1. Štvoruchá váza čiernej farby s prechodom do hneda .
okolo í1stia lemovaná troma obci.nými liniam i; na rozhraní
kónického hrdla a zvisle i.liabkovaného vydu tia vedú od ucha
k uchu tri ryhy; pod uchami na vydutí sí1 štyri výčnelky.
okrúi.ené zhora troma koncentr;ťkými ob lúkmi , na hrdle medzi
uchami je výzdoba pozostávajúca 1,0 štyroch výčnelkov, okrúi.cných zhora troma obl úkovitými l.li:1bkarn i; v. 18,5 cm, 0
ústia 14.'i cm. max . 0 22,3 cm, 0 dna 10,'i cm (obr. 7: 2 ).
2. li ncdé hrubozrnné črepy ( rozpad li sa ).
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Obr. 7. .Jasenová l - hrob 3: 2 - h rob 18 :

H rob 1<> hol plyiko ( 20 cm ) pod povrchom prikrytý
kamei10111 . Kosti a popol holi v ma lej nádobke ( 1 ).
l. Čierna polguíov it;Í s;í lka s p:ísikov ým ( pri rekonšt rukcii
doplneným) uchom a ro1.tvoreným ús tim ; vydutie je zvýraz·
nené hranou a nepravidel ným 1.vislým ryhovaním ; na obvode
sú symetricky umicstnenľ dve Jamky . nevýrazné malé dno má
die:ku a JC dovnútra prchnutľ; v 11.2 cm. 0 ústia 14,5 cm.
,:') dna -1.'i ľm.•~vydutia l'I ľm (ohr 7: 1)
11 r ob 20 sa 1istil v hlbkc 2'> cm a obsahoval stnívenú.
stlačením ro1rušcní1 urnu ( 1 ) s kosiami a popolom.
1 Štyri črt•py / tma vohnedcJ urny. zdobcncj na vydutí
iliabkov.rním. biclť 1rnk.i piesku a sludy spósobujú matn ý
drsný povrch
H rob 21 ob,ahoval s tla čený hrniec ( l J s kosťami. po·
polom a črepmi z inýd1 n.iJob (2. 'll
1. Čas( hrdla a vylh11i,1 / hrnca s uchami, povrch je hladený. sveJlohncJý. s prec hodmi do c:c rna, vnú tro tmavohnedé .
2 . Čierne hrbolatC- črepy pravdepodobn e z hrnca, zdobe·
ného na vydutí zvislým i.liabkova11im, materiál je na lome
s vet lohned ý. zrnitý. obsahuje vcla hrubt:ho piesku.
3. Š tyri ma l ť zlomky 7. r<\mych n(1dob.
H rob 22. V hlbkc 30 cm boli črepy ( 1) prikr ývaj úce
hrniec (2) obr:í tcný dnom nahor a stojacu nádobu (3) s kos·
lami a zlomkami mi11iati'1mcj 11(1dobky (4).
l. Crepy z 11 eú pl11t'ho hrnca ' hladkým čiernym povrchom
bez výzdoby; matťri,íl je JCn111c unitý; nádoba sa nedala zre·
kon struova (.
2. Tmavohnedý sudovi iý hrnicľ s Iroma výčnelkami na
okraji , dno a čia,1 oč11c "J s1e11y boli pri rekonstrukcii dopl·
nené; v. 17 cm. 0 ústia Ih, '> cm, 0 dna 12.'; cm (obr. 4: 2).
3. Cicrna urna . 1hotovcn;Í z jcmnt'ho materiálu; má kuže·
lovi1é hrdlo s dvoma uch;11ni. od v.1čsicho ucha okolo hrdla
sa začínajú hori1ont;ílnc iliabky. ro.doi:cné od (istia až po vy·
dutie; pod uchami sú 1crčovit~ výčnelky. okrúi;ené zhora kon·
cen trickými oblúkmi a diagonalnc k nim na obvode umiestené
dvojice zv islých a sikmých rýh s dvoma jamkami: ostat ná
plocha vydutia JC zvisle i liabkovaná; materiál je jemnozrnný.
povrch čierny; n:ídoba ZO\Inla v zlo mkoch (obr. IO: IQ).
4. š 1yri zlomky z miniatúrn ej nádobky s vysokým hrdlom
a dierkou naprieč. zJ oben cj okolo hrdla ryhovanim a na roz·
hraní hrdla a Jela 1.vi1zkami rýh; niatcritíl jemne plavený,
pov rch i lom č i erny .
H rob 2 3. V hlbke 2'> cm bo l orbou zničený hrob. Z ná·
doby s koslami a popolom, ulo/,cncj v zltcj h line, sa zachovala
iba spodná čas( ( 1 )

:~

- hrob l!J.

l. Spodok z vázy (pri rckonstrukcii bola nádoba doplnená
po rozhranie hrdla a vydut ia ). zdobencj na vydut í výčnel kami
okrúženými zhora dvoma ob lúkm i a zvislými Wabkami ; ma teriál je zrnitý, povrch poi iahnui ý te nkou čiernou vrstvou;
v. 1i; cm . 0 vydu1ia 21 cm, 0 dna 9 cm.
Hr ob 24 V hlbkc 2> ľm s a .ti si ila váza ( 1 ). ktorá
obsahovala kosti. Vedia nej ( juinc) boli roth:ídzané črepy
zo sudovitého hrnca ( 2)
1. Zlomky men šej neúplneJ vázy, pod okrajom a na rot·
hran í hrdla a tela vedú d ookol:i po 1 - 4 /liabky; styri ucl1.í
sú rozmiestené di:igon:ílne oproii sebe. dve sú menšie a dve
väčšie. zvisle žliabkované; od úch po vydu ii e s(1 po dva zviizky
rýh a medzi uchami zvislý rad il:abkov; materiál obsahuje
b :ely piesok , povrch je tmavohn edý (obr. IO: 11 ).
2. Niekolko tmavohnedých črepov L ncprof1lovaného hrnca
b~z výzdoby .
H rob 25. V hlbke 2'> cm bol i črepy rozlámanej nádoby
( 1 ) , pomiešané s jej obs ahom.
l. Tmavohnedé črepy z mierne pro!ilovaného hrnca so zo ·
silneným okrajom; materiá l je trn it ý. nádoba zos tala len
v zlomkoch .
H rob 26 bol v hlbkc 2'i cm a obsahova l črepy hrnca
( 1 ). v kiorom bola ok rem kos ti a popola mahí váz i čka (ostal
z nej len č rep s u škom ) a da lsí cudl.Í Čľ(•p ( 2 ).
l. H nedé črepy zo sudovitého. mierne profilovaného hrnca ;
horná polovica nádoby bola Lničen:í, to s podne j sa wchova li
nerckonst ruova 1clné z lomky
2. D va črepy z nádob vyrobených L hrubej piesočnatej
hliny. na kai.dom z nich je po jednom usku; po,•rch m;í hnedý
povlak.
H rob 27. V hlbkc '>O cm sa iis tila n;ídoba ( 1 l s kosťami
a bronzovou ihlicou (2) ll robová jamka bola vyhlbená do
ihej hliny a vyloi.en{1 čiernou hurnusovitou Letninou s drob·
nými kúskami dreveného uhlia
l. Velká , čierna. boha10 profilovaná v:íza s dvoma malými
uškami na rozhran í hrdla a vydu1ia; dovnú tra prehnuté lie·
v ikovité hrdlo s roztvorený m ústím j ~ od vydutia oddelené
ostrým lomom; nad vydutim je še>( ply1kých jamiek ( 0 ó7 cm) s plasticky zvýšeným s tredom. sikmo ponad kruhy s ú
po dva zv iizky tenkých rýh ; spodn:í polovica nádoby sa míh lc
zužuje k malému predicrkovauému dnu ; jemne zrnit ý materiál
je drobiv ý, na lome tmn vohncdý. na povrchu potiahnutý č ier·
nou vrst vou; nádoba bola pri rckonstrukcii doplnená a v dolnej polovici vyst ui.cnú; v. 2'i,'i cm , 0 vydu t ia 39,'i cm ,
0 ústia 37 cm, 0 dna 13,'i cm (obr. II: 1. obr. 10: 6).
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8. Jasenová. l - h r ob 27; 2 - h rob 9.

2. Bronzová ih lica s krúzkovi lou sločen ou hlavico u, zholo·
ve11;i z drolu kruhového prierezu: s merom k hrolu sa stenčuje;
d 1'iO mm, hr. drôlu 4 mm. 0 slučky 1() mm .
II rob 28 bol v hlbke 3'i cm a pozos1ával z dvoch nádob
( 1, 2). naplnených popolom a kosťami, medzi ktorými sa na·
š iel aj hlinený gombík (3) a hrot bronzovej ihlice (4).
1. Tmavohnedý, mierne profilovaný ten kos tenný hrniec
1. picsočnalej hliny bol oranim porušený; zostali z neho iba
ércpy s dnom, bez výzdoby; n{tdoba sa nedala zrekonštruovať.
2. N cľ1 pln:í vázička z čiernej h li ny m;i svetloh nedý povrch ,
z ho1oven;í bola z jemne plaveného 111nterifilu , je značne zvel·
ran;í , pov rch m<i hladk ý. bel výzdoby.
'l. H lin ený konkávny svetlohn edý gombík, vyrobený z pie·
sočn:llcj hliny so značným mnot>lvom drobného piesku; má
styri dierky; 0 28 mm. v. 8.'i mm
4 ll ro1 z bronzovej ihlice. pokrytý bronzovou pati nou.
d 20 mm.
II rob 29. \/ hlbke 2 ') cm nasla sa porušená nádoba (1),
črepy boli orbou polámané a pomiešané. H rob bol obloi.ený
drevenými uhlíkmi. ( Obr. 3: 3.)
1. Sudovi1ý hrniec s mierne vydu t ým i stenami, men ším
dnom a slyrm i pod lhovastými výčnelkami pod okrajom; ma ·
lcri;í l je zrnitý. povrch mierne hrboľatý, tmavohnedý; nádoba
bol a pri rekonš trukcii z viičscj čas ti doplnená; v . 22,5 cm,
0 ústia 17 cm, max. 0 20,'i cm, 0 dna J l cm.
11 rob 30. \/ hlbke 20 cm našli sa pomiešané črepy, naj·
,kor z dvoch nádob O. 2l a kos1i Medzi nim i bol zlomok
bronzovej ihlice (3).
1. Tmavohnedé črepy zo spodnej čas ti nevý razne profilova·
n<'ho nezdobeného hrnca s matným povrchom, ktorý obsahoval
kosli a popol a bol prikryt ý inými črepmi.
2. H rubozrnné svetlohnedé č repy zo sudovitého hrnca
s výčne l kami pod okrajom; sú prcvai.nc z jeho hornej čas ti
a pou·i. ité boli ako pokrýv ka predoš lej nádoby .

'I. Oblúkovi1e zahnutý hrot bronlOVcj ihlice L drt"11u kruhovi'ho prierezu; d . 42 mm. 0 3.'i mm
11 r ob 3 1. \/ hlbkc l 'l- 20 cm bola uloi.ená urna ( 1 )
s kos ťami , popo lom a z lomkami ih liľc (2), prikrytá črepm i
ine j mí doby (1).
1. Črepy z neúplnej urny s hladk ým nczdohcným povr·
chorn : núdoba mala kruhové dno s dierkou uprostred; materiál
na povrchu čierny, na lome hnedý .
2 Mal:í bronzová ihlica s guľovitou hlavicou a ohnu tým
hrotom; d hn mm, 0 hlavice 11 mm
'l ll ncdé zrnité črepy zo sudovitého hrnca; dostali sa do
hrobu ako 1lomky a prikrývali jeho ob~ah
H rob 32 bol v hlbkc 20 cm a ob,ahoval dakom rozru·
šenú n:idobu ( 1 ) prikry1ú črepmi /. inej n;ídoby (2) a dalsie
fragmenty keramiky ( 3).
1. Črepy neúp lnej urny, zdobencj na vydu tí i.l iabkovaní111
a t crčov i tými kruhmi ; matcrl:i l je n:i povrchu Cierny, na lome
hnedý (obr. 10: 8).
2. ll nedý sudov it ý hrniec so i,t yrn1i hrbolčckovými výčnel·
kami na okraji, poui.itý v hrohc ako pokrývka; čas( črepov
bola na urne. ostatné vedľa nej.
1. Niekoľko malých zlomkov / i:icrnc1 ;,,tik) s uchom. zdo·
bcncj na vydutí jamkami.
II rob 33. \/ hlbke 30 cm nasli sa črepy zo spodnej po·
!oviec dvoch vedia seba uloi.ených n.1dob ( 1. 2). Ich horné
časti boli oraním s trh nu té a zn i čené \/ rozrušenom hrobe boli
d 1e dalsie črepy (3-'l).
1. Orobué črepy z hrncovi1cj umy s kruhovým, za mokra
prcd icrkovaným dnom .
2. N icko lko hnedých ai. čiernyc h anilých črepov i hornej
polovice sudovi tého hrnca, ktorý mal p<ivodnc pod okrajom
podlhovasté výčnelky; črepy boli pouiiti'.• ako pokrývka.
3 érepy z cudzej nádoby.
4 OkrajO\'Ý zlomok z menšej šalky, 1dobcný na vydutí
rebrov:111 í m
') Cierny črep /. inej n:idoby
11 rob 34 sa zistil v hlbke 20 2 1 cm :t obsahoval spodnú polovicu hrnca ( 1 ), v ktorej boli kosl i :t popol. Do hrobu
boln vloi.cnri tát o nádoba nc(1pl11:í.
1. ércpy z neúplnej hrn cov i te j nádoby s kruhovým dnom,
v klorom bo la za mokra urobc11;i 11ial:i d icrka ( 0 12 mm) :
1111avohned:i hl ina obsahuje bicie zmk{1 p iesku a slud y. povrch
je pokrytý tenkou čiernou vrs tvou .
II rob 3'l bol v hlbke IO cm Obsahoval mídobu ( 1).
k1or;i bola s1álym premáčan ím wslabcn:'t a oraním rozrušená.
hlavne v hornej polovici. V nado~ \:t na\li okrem kostí a
popola aj dalšie črepy (2).
1. Čas{ dna a siien vázovitc). iliabkovaním a terčovit ým i
výčnelkami zdobenej urny; materi:.! bol jemne plavený, po·
vrch č ierny, nádoba sa neda la ucko11š1ruova l.
2. Nieko ľko tma vohn ed ých hrubou11ných črepov od dna
a zo st ien hrnca; sl úžili ako pokrývka urny .
H r o b 3b. \/ hlbkc 30-hO cm sa zi~ 1ila urna (1) s kos·
lami. popolom a zlomkami iných nfidob ( 2 4), oblolená ne·
dohorenými uhlíkmi a č iernou humusovitou zeminou.
1. Neúplná čierna váza s hladk ým kuiclovitým hrdlom
a kruhovým predierkovaným dnom, na \'ydu1i ldobená lliab·
kovanlm; ma1eriál bol jemne pla\·cn)'. povrth je pokrytý čier·
nou vrs1vičkou.
2. Dva črepy z hnedej n<idoby. ~dobcnťj na vydutí ši km ý·
m i ryhami .
1. 7.lomky z ucha sá lky.
4. T en ký okrajový črep. najskôr lO š:i lky.
II rob 37 bol v hlbke 'iO cm a obsahova l nádobu (1)
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Obr. 9. Jasenová. 1 - hrob 3; 2 - hrob 16; 3 - hrob 5; 4 - hrob 7; 5 - hrob 13 ; 6-hrob6.

prikrytú zvetranou pieskovcovou pokrývkou. Hrobová jama
bola vyhlbená do ž ltej hliny a vyplnená sterilným hlinitým
materiálom, v hornej časti rozpoznatefne tmavším. V hrobe
sa našli okrem kostí a popola aj črepy z ďalšej nádoby (2).
1. Tmavohnedé črepy z neúplného, mierne profilovaného
hrnca .
2. Niekoľko črepov z tmavohnedého hrnca (boli položené
do hrobu už póvodne ako zlomky).
H ro b 38 sa zistil v hlbke 35 cm. Obsahoval sudovitý,
dnom nahor postavený hrniec (1), prikrytý miskovitou, zle
zachovanou nádobkou (2), v ktorej boli kosti a popol. Pod
nádobou boli ďalšie rozsypané kosti a črepy ( 3).
1. Rozdrobené črepy zo sudovitého hrnca s výčnelkami
pod okrajom; povrch je hrbolatý, nezdohený; materiál obsahoval veľa drobného piesku; nádoba sa nedala zrekonštruovať.
2. Dolná čas( urny, ktorá sa podobá mise (horná časť bola
oraním strhnutá); pôvodne svetlohnedá nádoba je na vydutí
zvisle žliabkovaná a pod diagonálne umiestenými uchami má
výčnelky okrúžcné zhora žliabkom a dvoma jamkami; zachovala sa iba čas( dna a niekolko zlomkov zo stien.
3. Niekoľko tmavohnedých, znútra velmi drsných črepov
zo sudovitého hrnca .
H r o b 39. V hlbke 60 cm bola stlačená a rozrušená sudovitá urna ( 1), ktorá obsahovala nepatrné množstvo kosti
a popola s nedohorenými uhlíkmi i ďalšími črepmi (2) a
zlomkom bronzu (3).
1. Crepy zo sudovitého hrnca, dosl nejednotn6, obsahujú
veľké percento piesku, povrch je znútra i zvonku matný,
hnedý.
2. Niekolko hnedých črepov zo sudovit ých hrncov zo žltkastej hliny s bielym pieskom.
3. Zlomok bronzového krúžku z drôtu kruhového prierezu;
d. 22 mm, 0 1,5 mm.

H rob 40. V hlbke 35 cm bol rozsypaný popol s kostič
kami a vedľa nich urna s kosťami a popolom, obložená čier
nym humusom s uhlíkmi ( 1) . Nádoba bola rozmoknutlm
zoslabená a sčasti strávená.
l. Niekolko tmavohnedých črepov.

Zhodnoteni e nálezov
Na pohrebisku bolo preskúmaných 40 hrobov,
ktoré poskytli cenný a zaujímavý inventár. Vyskytlo
sa tu niekofko základných tvarov s obmenami: amfory s dvoma uškami, vázovité nádoby, sudovité
hrnce, misy a šálky. K drobnej keramike treba zaradiť hlinený gombík so štyrmi dierkami. Mnohé
tvary keramiky možno rekonštruovať z črepov, ktoré
sa našli ako prílohy alebo slúžili na prikrytie urny.
Názornými dokladmi sú však rekonštruované nádoby, ktoré majú analógie v ostatnom lužickom
inventári z oravských, stredoslovenských i vzdialenejšich lokalít. Najpočetnejšie sú sudovité hrnce,
obvykle opatrené štyrmi okrúhlymi alebo podlhovastými výčnelkami pod okrajom ústia, niekedy aj
nižšie. Ich steny sú vajcovito vyduté na v.:mkajšiu
stranu, pričom ústie je obyčajne širšie než priemer
dna, no užšie než priemer vydutia. Ich povrch je
väčši nou drsný, hrboJatý ( obr. 4: 2). Dierka na
dne svedčí o rituálnej funkcii keramiky, hoci tento
typ nádob sa na lužických pohrebiskách vyskytuje
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Obr. 10. Jasenová. 1 - hrob 14 ; 2, 4 - hrob 16; 3 hrob 6; 5 - hrob 3 ; 6 - hrob 27; 7 - hrob 5 ; 8 hrob 32; 9 - hrob 7 ; 10 - hrob 22; 11 - hrob 24.

v menšine. Aj v Jasenovej boli čas to z hrncov použité iba črepy alebo dná na zakrytie popolníc. 6
Podsta' ne častejšie sa sudovité hrnce vyskytujú na
mladohalštatských pohrebiskách a sídliskách. 7 Na
žiarovisku mladohalštatského pohrebiska v Dolnom
Kubíne II mali črepy sudovitých hrncov absolútnu
prevahu, avšak vo funkcii popolnice boli použité
iba výnimočne. Vyskytli sa rovnako výnimočne i na
pohrebisku v Po::lbieli na Orave a tvoria skôr súčasť
mladohalš :atského inven!ára. V Jasenovej sú najpočet nejšie zastúpené a typologicky patria k mladším
ná 'ezom z pohrebiska.

Mäkko profilované hrnce s dvoma uchami alebo
a j s podlhovastými výčnelkami na okraji, aké poznáme z Košece8 alebo z Dolného Kubína, 9 sa tu
nevyskytli. Podobne sa tu nenašli ani dvojkónické
urny, typické pre staršiu fázu lužickej kultúry. Zo
staršej keramiky by mohla byť iba bezuchá váza
s príchytnými výčnelkami z hrobu 4. Také:o vázy
z pohrebiska vo Vyšnom Kubíne radil J. E i sne r
k sliezskym nálezom. 10
Osobitnú skupinu tvoria štvoruché, zvisle žliabkované amfory. Ich základný tvar je známy z oblasti lužickej kultúry, 11 kde sa vyznačujú bohatšou
škálou výzdoby. Najčastejšie sú zdobené m vydutí
zvislým a šikmým žliabkovaním a na rozhraní hrdla
a tela i pod okraj,om horizontálnym ryhovaním. Na
vydutí niže úch sú temer pravidelne zdobené koncentrickými oblúčikmi, niekedy doplnenými vypuklinami (terčovitými výčnelkami). Najbližšie k nim
sú jasenovské čierne amfory z hrobov 16 a 18,
zdobené koncentrickými krúžkami s výčnelkom i na
kónickom hrdle (obr. 5: 1, obr. 7: 2, obr. 9: 1, 2).
Spomenuté popolnice a ich výzdobu poznáme z pohrebiska vo Vyšnom Kubíne I , kde v rámci ostatného inventára patria do mladšej fázy mladšej doby
bronzovej.
Inú skupinu tvoria dvojuché amfory. Majú baňaté telo bez výzdoby a dve malé uchá na rozhraní
hrdla a tela a!ebo na vydutí. Nádobka z hrobu 5
je z tmavohnedej hliny a má valcovité hrdlo. Tvarom i vefkosťou pripomína staršie formy takýchto
nádob z Čiech a Moravy. Na Slovensku sa zjavuje
ojedinele. Zaujímavejšia je amfora z hrobu 7. Má
kónické, dovnútra prehnuté hrdlo a polgufovitú
spodnú polovicu. Na rozhraní hrdla a tela sú ušká,
oproti ktorým diagonálne stoja dva okrúhle výčnelky12 (obr. 5: 2). Urna z hrobu 40 má namiesto
dvoch menších úch dva vertikálne podlhovasté výčnelky.

Ďalšiu skupinu nádob tvoria hlinené šálky s jedným uškom, niekedy mierne prevyšujúcim okraj.
Boli použité v hrobe alebo prázdne ako prílohy
(hroby 16 a 33), alebo ako urny (hroby 6, 8 a 14)
s obvyklým obsahom kostí a popola. V hroboch sa
nevyskytujú samostatne, ale v sprievode iných väč
ších popolníc ako ich prílohy. Sú mäkko profilované, na vydutí zdobené zvislým ryhovaním, vyrobené
z tmavohnedej hliny. Šálka z hrobu 6 (obr. 10: 3)
je zdobená na vydutí vrúbkovaním. Tvarom sa odlišuje iba šálka z hrobu 19 (obr. 7: 3), ktorá má
rmtvorené ústie a je zdobená zvislým ryhovaním,
ako aj šálka z hrobu 13 (obr. 9: 5) s kvetináčovite
stavanými stenami. Nejde o črpákovité nádoby
s vysoko nad okraj zdvihnutým uchom, známe

ZIAROV~ HROBY LUZICKEJ KULTURY V JASENOVEJ

o

2

3km

•9

osfrcF
/;.
1105,4

Bro/0

8~7

.6 1612,7

Cno'l
Obr. 11. Jasenová. Praveké lokality v okolí Jasenovej. l - Vyšný Kubín I, žiarové pohrebisko; 2 - Dolný
Kubín 1 (Kapustné hrady), žiarové pohrebisko; :! - Dolný Kubín TI - Med;.:ihradné, mladohalš tatské pohrebisko; 4 - Dolný Kubín III - Medzihradné, lužické sídlisko : 5 - Tupá skala. mladohalštatské sídlisko; 6 - J asenová I. žiarové pohrebisko; 7 - Jasenová II, rímske sídlisko; 8 - Leštiny, ojedinelý nález;
9 - Osádka. hromadný nález; 10 - Pucov, ojedinelý nález; 11 - Vyš ný Kubín II - P od Skalou, mladohalštatské pohrebisko.

z Vyšného Kubína, 13 kde bola ružicová výzdoba
často na vnútornej strane nádoby, ale o šálky, ktoré
sa tvarom podstanejšie nelíšia od mladohalštatských
šálok z Dolného Kubína II. 14
Ako popolnice sa používali a j dvojuché misy. Sú
z tmavohnedej hliny, bez výzdoby na povrchu.
Dvojuchá misa z hrobu 9 (obr. 8: 2) je po.merne masívna a badateľne asymetrická. Kužeľovité steny sú
mierne zao.blené a okraj' rovno zrezaný. Misa nemá
dovnútra zúžené ústie a predstavuje starší typ mís
so šikmými stenami. V hrobe bola použitá ako prikrývka. Misa z hrobu 1 mala úlohu popolnice; boli
v nej kosti a popol. Niekedy sa obsah hrobu sústreďova l len na dno a časť stien hrnca (hrob 34) .

Z typologicky starších nálezov vystupuje na pohrebisku v Jasenovej rozmernejšia, výrazne profilovaná váza (hrob 27 a črepy z hrobu 32). Lievikovite nasadené hrdlo, okrúhle výčnelky a ryhovanie
nad vydutím ju zvýrazňuj e v ostatnom inventári
pohrebiska (obr. 8: 1). Samostatné okrúhle výčnel
ky na lužickej keramike sú známe zo širšieho územia.15
Plytké jamky s ryhovaním nachodíme na keramike zo Slovenska v Partizánskom, 16 Dlžíne, 17 Ilave18 a na iných lokalitách. Plytké jamky s výčnel
kami, doplnené na bokoch jemným ryhovaním (ako
na váze v Jasenovej) sa vyskytujú v stredos lovenskej oblas ti zriedkavejšie (napr. v Háji pri Martine.
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výskum I. H r u b c a). Analógie (v menšom vyhotovení) by mohla predstavova ť výzdoba keramiky
z mohýl v Trenč ianskych Tepliciach. Amfory z tohto pohrebiska, zdobené plytkými jamkami, jamkami
s výčnel kami a jemným ryhovaním datuje Z. P iv o v a rov á do staršej fázy stredolužického stupňa, čo ináč zodpovedá zaradeniu ostatných nálezov
z pohrebiska v Jasenovej.19
Na oravských žiarových pohrebiskách sa často
vyskytujú jednotlivé starobylé tvary keramiky, ktoré
prežívajú a sú obyčajne dokladmi o začiatkoch pochovávania na pohrebisku. Amfora s výčnelkami
a ryhovaním ( obr. 8: 1) je starobylá a jediná m
pohrebisku. Iný typ urny zdobenej žliabkovaním
a výčnelkami pod uchami predstavujú črepy z hrobu 32 (nádoba č. 1 - obr. 10: 8). Okrem nich sa
už teraz objavujú ďalšie nové nálezy, ktoré svedčia
o tom, že keramika s lievikovitým hrdlom, zdobená
plytkými jamkami, výčnelkami a zväzkami jemných
rýh, ako ju charakterizova l J. Pa u 1 í k, 20 nebude
na Orave ojedinelá.
Z drobnej keramiky prichodi do úvahy miniatúrna nádobka z hrobu 22 s prevŕtaným hdlom. Jej
ana lógie sa v značnom počte nachádzali na spome nutom pohrebisku vo Vyšnom Kubíne I. Ich spol očným dekoračným prvkom je ryhovanie md vydutím. Hlinený gombík so štyrmi dierkami pripomína bronzové náv~ečky alebo halštatské bronzové
gombíky. Analógie týchto hlinených gombíkov nachodíme znova na pohrebisku vo Vyšnom Ku bíne I.
Z Vyšného Kubína pochádza napokon vyše 40 pastóznych figurálnych korálkov, aké sa našli na mladohalštatskom pohrebisku v Dolnom Kubíne Il 21
a Pod Skalou vo Vyšnom Kubíne. 22
Pomerne chudobný kovový inven tár z Jasenovej
obmedzuje sa na dve bronzové ihlice a malé zlomky.
Prvá z nich bola zho tovená z drôtu zohnutím hrubšieho konca, čím vznikla krúžková hlavica. Tento
spôsob úpravy hlavice nachodíme aj na ihlici z hrQbu 20 v Dolnom Kubíne I , no na Orave sa čas
tejšie vyskytuje s istou obmenou v mladohalštatských hro boch v Dolnom Kubine II. Druhá ihlica,
pomerne malá, s gufovitou hlavičkou, je typická pre
mladšiu dobu halštatskú. 23
Zá ver
Nálezy z oravských žiarových pohrebísk poskylujú prí buzný i značne rozdielny inventár. Je to
zapríčinené najmä tým, že nepredstavujú jednotný
časov ý horizont , ale rôzne časové úseky svojho vývoja. Pretože Orava je pomerne nevelké teritórium

s bohatými variantmi keramiky aj iných predme!ov,
snažíme sa začleniť jasenovské nálezy v prvom ra:ic
do tohto okruhu, aby sa napokon ako celok mohol
zaradiť k ostatným slovenským nálezom.
Staršie obdobie je na Orave zastúpené nálezmi
z Vyšného Kubina I , ktoré spolu s nálezovým materiálom z Oravského Podzámku patria d o mladšej
fá zy mladšej doby bronzovej - pod ľa Reineckeho
triedenia do s ! upňa HA (s možnosťo u zaradenia
niektorých predmetov aj do stupňa B0 ). 24 Sem patrí
i pohrebisko v Dolnom K ubíne I , vyznač u júce sa
mohylovými ko nš trukciami hrobov a čias!očne ich
odlišným usporiadaním. H roby pod mohylami sa
v Dolnom Kubíne I strie:iajú s hrobmi voľnými.
Vyskycujú sa tu však dvojkónické popolnice i o jedinelé šálky, zdobené plytkými jamkam i a ryhovaním nad vydutím, ktoré sú typologicky starš ie. Chara kteristikou tejto skupiny pohrebisk z obdobia HA
sú kamenné vence vymedzujúce obvod mohyly.
Druhú - mladšiu - skupinu pohrebísk, res p.
hrobových nálezov na Orave preds!avujú p:ihrebiská v Dolnom Kubíne II - Medzihradom, Po:i Skalou v,o Vyšnom Kubíne a v Podbieli. Pohrebným
rítom i hrobovým inventárom sa hlásia do mladšieho halštatského obdobia, k eď sa uplatňuj ú hroby
voľné alebo i hroby vo viacnásobnej su perpozíci i
( HB - H C). Potom nasleduje posledná fázl vo vývoji pochovávania na Orave, zmena pohrebného
rí!u a zánik dôsledného ukladania nedohorených
zvyškov kostí v urnách ( HO LA ).
Na pohrebisku v Ja senovej sa u púšťa od prísneho
lužického pochovávania. Obsah hrobu býva niekedy
uložený vedľa popolnice a lebo na č repy č i dno nádoby. Hroby nie sú chránené kameňmi, ale iba prisypané zeminou. Na obvode pohrebiska bacla ť
stopy po žiarovisku. Podobná úprava hrobov a po·
hrebiska sa vyskytu je iba u m ladohalštatských žiarových pohrebísk. Keramika a bronzové výrobky
z pohrebiska v Jasenovej patria z hradiska typologického i časového prevažne k mladohalš:atským
nálezom, čias točne však i k skupine predmetov,
známej zo starších halštatských pohrebísk. Tieto nálezy nedovofujú posunúť datovanie pohrebiska vyšš ie než do stupňa HB napri ek tomu, že viaceré
fakty, napr. vázy z hrobov 4 a 27, hlinený gombík,
žliabkovaná keramika, a to, že ani v jed inom hrobe
sa nevyskytla vyvinu tá keramib oravského typu,
by sa prihovárali za staršie datovanie. Celkove sa
pohrebisko v Jasenovej prevahou materiálu i situáciou radí k tým plochým pohrebiskám z doby
halštatskej. k'.orých trvanie sa i mi Orave z väčšej
čast i kryje s R eineckeho st upňami HB - HC.

ZIAROV~ HROBY LUZICKEJ KULrU RY V JASENOVEJ
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Brandgräber der Lausitzer Kultur in Jasenová
Pavol Čaplovič

Das Lausitzer Brandgräberfeld in Jasenová ( Bez.
Dolný Kubín) liegt si.idwestlich von der Gemeinde,
auf einem Gelände, das durch Bodenbestellung und
Abschwemmung erheblich ges!i:irt wurde. Der Lehrer
Ján V á vr a entdecktc es nach dem ersten Weltkrieg durch die Ergrabung einer Urne sami Leichenbrand, dic er dem Slowakischen Nationa lmuseum zu Marlin i.ibergab.
Zur Untersuchung des ganzen Gräberfeldes
schritt in dcn j. 1959 un:I 1960 das Oravské múzeum zu Oravský Podzámok in Zusammenarbeit
mit dem Al der SA W zu Nitra heran. I nsgesamt
wurden 40 Urnengräber abgedeckt. Die Funde sind
im Oravské múzeum untergebracht.

Die Brandgräber waren in die sterile U nlerlage
eingetieft, wobei die Gruben mil Humusboden wie
auch Asche und Holzkohlenshickchen ausgestreut
zu sein pflegten. Es waren teils Urnen- und tcils
auch Brandschiittungsgräber. Aul3er der Urne befanden sich im Grab häufig auch klei nere Gefäl3e
und Scherben anderer.
Die Gräber bildeten eine einzige Schicht, di ~
in die Breite ging. Viele von ihnen gelangten im
Laufe der Zeit unmittelba r unter die Oberfläche
und die Urnen verwitterten stark.
Die abgedeckte Fläche mit den Gräbern betrug
30 m2 • An der Peripherie, hauptsächlich an der
Nordostseite skizzierten sich Spuren des Einäsche-
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rungsplatzes, der sich durch eine verstärkte
Schwarzerdeschicht mit Resten v0.n Asche und
kleinen Knochen hervorhob. ( Abb. 2.)
l m Keramikinventar lassen sich mehrere Grundformen mit ihren Variationen unterscheiden, wie
doppelhenkelige Amphoren, Vasen, tonnenformige
Tôpfe, Schiisseln und Tassen (Abb. 4). Hierher gehôren auch Miniaturvasen und ein Tonknopf. Manche Keramikformen lassen sich nach GefäBscherben
aus den Gräbern rekonstruieren. MaBgebend in
dieser Hinsicht ist analoge rekonstruierte Keramík
im iibrigen Lausitzer l nventar aus den Orava- und
entfernteren Fundstellen. Am zahlreichsten vertreten sind in der Keramík aus Jasenová tonnenformige Tôpfe mil Griffzapfen oder länglichen Buckeln
unter dem Miindungsrand. Häufiger erscheint diese
Form in den junghallstattzeitlichen Siedlungen der
Orava. Auf den Gräberfeldern dienen sie gewohnlich als Decke!, nur selten als Urne.
Nicht vertreten sind auf dem Gräberfeld von
Jasenová die weich profilierten Doppelhenkeltopfe,
doppelkonische Urnen und Schopfkellen mit hoh~m
Henkel. Eine besondere Gruppe bildť\n vertikal
kannelierte vierhenkelige Amphoren. Sie sind durch
reichere Verzierung mit konzentrischen Bogen auf
dem Halse gekennzeichnet (Abb. S: 1). In relativ
gutem Zustand befanden sie sich in den Gräbern
16 un:I 18. Bekannt ist diese Verzierung auch schon
aus dem Gräberfeld in Vyšný Kubin 1 (Abb. 7: 2).
Eine andere Gruppe bilden unverzierte Doppelhenkelamphoren mit bauchigem Korper (Abb. S:
2). Auf dem Gräberfeld sind sie in der Minderheit.
Als Grabbeigaben erscheinen kleinere Tassen, die
gewohnlich auf der Bauchung mit Vertikalrillung
versehen sind (Abb. S: 3).
Die doppelhenkeligen Schiisseln, tlie in den Gräbern als Urnendeckel gedient hatten, sind unverziert, massiv und haben konische Wandung (Abb.
8: 2). Von den typologisch ältesten Funden kommt
eine groBere Vase aus dem Grab 27 und Scherben
eines weiteren, ähnlich verzierten GefäBes aus dem
Grab 32 in Betracht. Seichte Griibchen mit Buckeln,
an den Seiten mit feiner Rillung ergänzt wie au{
dieser Keramík (Abb. 8: 1, Abb. 10: 6) erscheinen
im mi ttelslowakischen Gebiet ziemlich selten. Analoge Funde reihen dieses Material aus Jasenová in
die ältere Phase der mittellausitzischen Stufe.
Auf den Brandgräberfeldern der Orava kommen
oftmals einzelne altertiimliche Keramikformen vor,
tlie ihre Entwicklung iiberlebt haben und Belege fiir
das Anfangsstadium des Gräberfeldes sind. Diese
Tatsache findet ihre Bestätigung auch auf anderen

Orava-Fundstellen, auf denen tlie Moglichkeit ist.
die Entwicklung der Keramikformen von den relativ
ältesten bis zu den neuesten junghallstattzeitlichen
Formen des sog. Orava-Typus zu verfolgen.
Die Brandgräberfelder des Orava-Gebietes bieten
gegenseitig verwandtes, aber auch zeitlich unterschiedliches l nventar. Der ältere Zeitabschnitt ist
hier durch die Funde aus Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravský Podzámok vertreten und entfällt in
die jiingere Phase der jiingeren Bronzezeit (Reinecke HA). Eine jiingere Gruppe bilden die Gräberfelder aus Dolný Kubín II ( Medzihradné), in
Vyšný Kubín (Pod Skalou) und in Podbiel, die in
die Junghallstattzeit entfallen, wann frei in die Erde
untergebrachte oder auch Gräber mit mehrfacher
Superposition zur Geltung kommen (HB - HC).
Bei diesen läBt sich auch tlie letzte Entwicklungs··
phase in der Bestattungsweise des Orava-Gebietes
feststellen: der Wandel im Bestattungsritus und der
Untergang der Urnenbestattung (HD - LA).
Auf dem Gräberfeld in Jasenová ist eine Lockerung der strengen lausitúschen Bran::lbestattungsweise zu beobachten. Der l nhalt des Grabes pf!egt
manchmal neben der Urne oder nur auf eine GefäBscherbe abgestellt zu sein, die Gräber sind nicht
mit Steinen umsetzt, sondern nur frei in der Erde
untergebracht und an der Peripherie des Gräberfeldes sind Spuren des Scheiterhaufenplatzes, auf
dem die Toten verbrannt wurden; eine ähn \iche Sitte
beobachtet man auch bei anderen junghallstatzeitlichen Gräberfeldern. Die Keramik und Bronzen aus
Jasenová melden sich hinsichtlich ihrer zeitlichen
Zuweisung iiberwiegend zu junghallstattzeitlichen
Funden, jedoch teilweise auch zu einer älteren
Gruppe von Gegenständen aus Gräberfeldern der
älteren Hallstattzeit.
Al!gemein kann das Gräberfeld aus Jasenová in
die Stufe HB gereiht werden, wenn auch tlie Funde
aus den Gräbern 4, 27 und 32, der Tonknopf und
die kannelierte Keramík fiir eine ältere Zuweisung
sprechen wiirden. Dazu tritt noch die Tatsache
hinzu, daB auf dem Gräberfeld kein einziger Fund
von typischer Keramík des Orava-Typus zutage getreten ist.
Das Gräberfeld von Jasenová reiht der Autor also
nach dem Charakter des Materials, der Situation
auf dem Gräberfeld zu jenen hallstattzeitlichen
Flachgräberfeldern, deren Bestehen sich auch im
Orava-Gebiet iiberwiegend mit Reineckes Stufen
HB - HC deckt.
Vbersetz t von B. Nieburová
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PRfSP :E VEK K D A TOVANf MOR A VSK Ý CH HROBO VÝ CH
NAL E ZÚ Z E SKLONK U STAR š f A Z PO CAT K U ML A Dšf
DOBY RfM S KÉ

JAROSLAV TEJRAL

Sberatelské úsili moravských archeo~ogu nahromadilo v muzejních sbírkách již v minulosti dostatečnou zásobu archeologického materiá!u z doby
fímské. Jeho ráz však bohužel pfíliš odráží zpusob
tehdejší výzkumné činnosti. Omezené finanční prosti'edky namnoze nedovolovaly provádéní rozsáhlejších akcí, jak tomu bvlo napr. v Čechách, či jak se
o to, zcela výjimečne, pokus ii A. G ot t w a 1 d
v Kostelci na Hané. Prevážnou část nálezového fondu tvorí proto keramické fragmenty a predmety
zachránené pfi povrchových pruzkumech sídlišť, jejichž koncentrace v úrodných oblastech moravských
úvalu je vskutku prekvapující. Památky z náhodne
odkrytých žárových a kostrových hrobu jsou v na- .
prosté menšine. Ačkoliv rozvoj archeologických výzkumu v posledních letech neobyčejne rozšífil poznání sídlišť z doby fímské a prines! duležité materiálové soubory, je ješté dnes v moravských pomerech patrný nedostatek uzavrených nálezových
celku z pohrebišť, který vyniká zejmém ve srovnání
se situací v jiných dblastech.
Podobne je tomu i v teoretickém hodnocení moravských památek pojednávaného období. Nápadná
tvarová i výzdobná pestrost keramiky, získané na
sídlištích, upoutávala pozornost mnohem více, než
obsah sporých žárových nebo kostrových hrobU.
A tak, zvlášte pfi klasifikaci nálezu ze starší doby
fímské, neboť pro mladší část tohoto časného úseku
byly k dispozici již záhy výsledky z G ot t w a 1d o vých vykopávek v Koste lei na Hané, pi'enáší
se téžišté studia na keramické formy. T ímto postupem, který posléze ved! k precenení typologických
kritérií a k víceméné intuitivnímu chronologickému
zafazQvání objektu bádání, je rpoznamenán i první
pokus o zpracování moravských nálezu od E. B en in g e ra a H. Freisinga.1 Pokud si autor
všímá časove prukaznejšich památek, zvlášte pak
obsahu hrobových celku, činí tak zbežne a jeho datování zustává problematické. Pres nesporný prínos,
který nedávno znamenala práce z pera R. M. P e r-

nič

k y o moravské keramice ze starší doby rímské,
nevenuje ani tato studie vétší pozornost možnostem,
jež by prines! zevrubný rozbor drobnéjšího hrobového inventáre. 2 Jak zní samotný název studie, au'.or
se k nečemu podobnému ostatne nezavazuje, i když
práve hrobové celky jsou mu v mnohých pi.'ípadech
oporou pro datování nekterých keramických typu.
Ačkoliv jde o duležitý materiál, k '. erý muže
v mnohém podstatné dokreslit charakteristiku daného období, byla vubec analýza archeologické náplne moravských žárových a kos trových hrobu ze
starší doby i.'ímské ponekud odsouvána do pozadí.
Ponevadž konfrontace techto nálezu s novejšími poznatky v oblasti chronologického tfídéní muže nemálo pi.'ispet k jemnéjšímu časovému zafazování
všech ostatních moravských památek, není bez významu postupné zverejňování alespoň tech nálezových komplexu, s nimiž lze v současné dobe pracovat. Pokus o časovou a kulturní klasifikaci moravských žárových a kostrových hrobu z počátku
doby i.'ímské, tj. zhruba z I. stoL n. 1., jsem již
učinil na jiném místé. 3 Tím naléhaveji vystupuje
nutnost, povšimnout si také oné vrstvy hrobových
celku, která bezprostredne následuje a v jejímž obsahu mužeme očekávat pozoruhodné paralely k mnohým sídlištním nálezum, dosud ne vždy presvédčive
datovaným.
Tak se dostáváme k časovému vymezení naší látky, které se ovšem neobejde bez toho, aniž bychom
se alespoň stručne neseznámili s nekterými novejšími výsledky chronologické klasifikace a konečné
i se závery, k nimž nás privedl rozbor inventáre
moravských, dolnorakouských a částečne i západoslovenských hrobU z predchozího období. Predevším
je vhodné upozornil na to, že pri hodnocení starorímských památek z podunajského p3sma barbarika
již steží vystačíme s vžitými chronologicko-typologickými schématy H. J. Eg g e r s e (stupeň B1
0-50, stupeň B2 50-150),4 která zkreslují situaci
iejména pokud jde o absolutné chronologická data.
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Zdá se, že zdejšímu materiálu odpovídá spíše takové
pojetí časového trídení, které záver stupne B1 posunuje až do období pozdne flaviovského a celý
tent·o časový úsek delí na dve hlavní fáze. 5
Již na prv ní p::>hle:l je zrejmé, že Stredočeská skupina nalezišť, hlásících se do rámce stupne B1, dává
vyniknout predevším typologickému pr.ostredí starší
fáze, jehož výjimečný ráz nemá ve své dobe pwtejšku na celém území staroveké Germánie. Vyznačuje se nejen množstvím lokalit a bohatstvím obsahu, v nemž nechybejí p::>četné fímské importy, ale
též intenzívním tvurčím ruchem. Jeho výsledkem je
vznik nového stylu drobné kovové industrie a svérázné keramické tvorby. 6
Toto období superiority české oblasti, jež lze duvodne označit jako starší či českou fázi stupne B1,
je však p::>merne krátké. 7 ] iž v letech pozdne tiberiovských, zejména však v období klaudiovském,
nas!ává radikální zmena, kterou lze vys vetlil pouze
jako dusledek podstatných mocenských zvratu. Druhá fáze stupne B1, kterou lze klást približne do
druhé po!oviny I. století, je proti tomu charakterizována jistou stagnací českého ústredí a rozvojem
okolních sídelních oblastí. Nejstarší rímské památky
jsou zde mnohdy reprezentQvány až vyspelými typy
tiberiúvskými, pfe.devším však klaud iovskými. Na
samém počátku tohoto období prejímá, oo do bohats tví nálezu i oo do jejich výZ"namu úlohu českého
centra výrazná skupina památek na území Jihoslovenské nížiny (Abrahám-Kostolná) . Její spojování
s existencí Vanniova království není zcela bezduv,odné.8
Povšimneme si však situace na Morave. Pres ojedinelé elementy, pronikající sem z okruhu ku ltury
przeworské, je základní ráz zdejších pamá'.ek již
v I. stol. nepochybne polabský a vykazuje silné
vztahy nejen k inventári pohrebišť, zjišťovaných
v prostoru Jihoslovenské nížiny (skupina AbrahámKostolná), ale také k nálezum českým a stfedolabským. Na rozdíl od archeologické náplne českých
pohrebišť první fáze stupne B1, udávají zde však
časový profil již ponekud pokroči l ejší varianty drobné kovové industrie a rímského dovozního zboží,
které lze ve strední Evrope, podle presvedčive datovaných provinciálních paralel, klást do let klaudiovských až časne fl aviovských, tedy až do druhé fáze
stupne B1 v našem pojetí. Jedná se o typy, jejichž
zastoupení je v Čechách již relativne velmi rídké a
nie neodporuje domnence, že k podstatnejšímu rozvoji zdejší nálezové skupiny dochází rovnež až v dobe kríze českého ústredí. Jakkoliv je dosavadní moravský materiál útržkovitý a nesnese zatím co do

počtu nálezu srovnání s oblastí jihozápadního Slovenska, dokumentuje zmenu pomeru v dobe po rozpadu markomanského kmenového svazu, projevující
se presunem kulturního i mocenského težiš:e blíže
k Dunaji, neméne výrazne. Zre ·e lný vzrust počtu
nalezišť by dokonce nevy l učoval ani možnost migračních pohybu, které patrne z namenaly záverečnou
fázi labsko-germánského osnování j ihovýchodního
pohraničí staroveké Germánie.
Z archeologického hlediska je období, které označujeme jako druhou fázi s:upne B1, víceméne pokračováním a rozvíjením ku lturních projevu, zformovaných již dríve na území Čech. Teprve na sklonku I. a na počátku II. století pi'ináší vývoj zcela
nové prvky, které do značné míry mení dosavadní
habitus barb:uské hmotné kultury. Pi'íčin je hned
nekolik. Jednou z hlavních je nebývalý rozkvet do·
mácích femes!ných tnidic, podnícený provinciá'ními impulzy již v pfedchozím období. Ráz drobné
kovové industrie však svedči o tom, že si barbarské
prostredí již našlo vlastní, s::1mostatnou formu umeleckoremeslného výrazu, která se namnoze odlišuje
od puvodních provinciá lních vzoru. Bez významu
není ani ek·onomický a kulturní vzeslup provincií
v dobe pozdne flaviovské až hadriánské, v jehož dusledku se zvýšil pfíliv i'ímských novot na pudu Germánie. Práve nyní zjišťujeme nápadné zesílení
proudu fímského dovozní ho zboží, pfinášejícího nejen nekteré nové typy, mezi nimiž nechybejí první
výl'Obky galských produkčních center, ale obnovujícího i starší obchodní spoje, v prubehu druhé poloviny 1. století dočasne opomenuté. Nápadne se
tato skutečnost projevuje napríklad na území české
odberné oblasti, kde po určit é pfestávce, která patrne souvisela se ztrátou významu české ekumeny po
zániku markomanských mocenských pozic, nastává
na sklonku 1. století opet n ové oživení.
K vytvorení významného periodizačního mezníku
mezi stupnem B1 a B2 v období pozdne flaviovském
opravňují i nekteré duvody historické. Práve nyní,
za vlády Domitiánovy, kdy u podunajských Germámi dochází k prvním pokusiim zbavil se závislosti
na Impériu a dokonce k vážnejšímu ohrožení fímské hranice, získává vzá jemný rímsko-barbarský
vztah nové rysy. Ačkoli v ješte i pozdej i nastává obnovení vazafakého pomeru, bývají událo.-;ti na sklonku 1. století právem pokládány za pfedzvest rozhodného stretnutí barbarského sveta s rímskou mocí
v dobe tzv. markomanských válek. Výrazem zmenené situace je v neposlední rade skutečnost, že se
již od nynejška velké vojenské posádky postupne
soustfeďují podél dunajského toku a romanisace ce-
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Obr. 1. Mapka lokalit s hrobovými nálezy ze sklonku starší a z počátku mladší doby Nmské na Morave
a v pi·ilehlé části Slovenska a Rakouska. Císlování lokalit odpovídá seznamu pramenu v textu.
tého severopanonského pásma vs:upuje do svého konečného s ta:lia.
Tvorí-Ii spodní hranici stupne B2. a tím i časo
vého úseku, jenž je strcdcm našeho zájmu, až období pozdnč flaviovské, nczbývá než hledat záver
této pcriody rovnčž o neco pozdčji, než to činí H.
J. Eg g e r s. Na tomto míste sicc nelze rozvádčt
všechny duv:.>dy, jež mne vcdly k tomu, abych za
nejvhodnejší horní hranici chronologického rámce
stupne B 2 považova l dobu kolem roku 180, je však
na míste zduraznit, že Io není ús tupek historické
metode pfi vytvái'ení časové periodizace archeologických pamálek. Poslední dve desítiletí II. století
znamenají totiž nejen podslatné zmeny v sídelních
pomerech staroveké Gcrmánie, ale otevírají i dalekosáhlé možnosti nových kulturních koniaktu, a tím
dávají vznikn out zcela n ovým kulturním fenoménum. Všechny tylo sk ui ečnosii SC odrážejí v hmotné kultui'e podunajských kmcnu tak výrazne, že lze
s!eží nehovoril o nové vývojové etape.
Tak jako jinde na území nerímské Evropy, je
také na Morave a v jejim okolí perioda bezprostfed-

ne následujíci po stupni B2 charakteriwvána materiálem, který je s archeologickou náplní pľedchozí
časové vrstvy svázán nek lerými pouty, zejména
kontinuitou keramické tvorby. Všimneme si prolo
i tzv. prechodného obdobi mezi starší a mladší dobou rímskou (presneji i'ečeno mezi s t upn čm B2 a
C1) i dosud pomerne čidkých hrobových nálezu
z počátku mladší doby i'imské (stupeň Ci).
Pokud se týká vymezení geografického, hodlám
pracoval, podobne jako p fi publ ikaci materiálu z 1.
století, v širších zemepisných souvislostech, než jaké
určuje historická hranice. Jak jsem již poukázal na
témže míste, tvorila zeme v prvních staletích našeho
le topočtu s naddunajskou částí Dolních Rakous a
s úzkým pásem podél slovenského brehu feky Mora vy jediný kulturní a sídelní celek.
Katastr žárových a kostrových hrobu pozdního
stupne starší doby rímské se zhruba kryje s lak
často konstatovanou hranici pravekého osídlení. Nápadný je však nedostalek hrobových ná lezu z oblasti Hané, ačkoliv soudobá sídlište jsou v tomto
prostoru již bohate zastoupena. Smerem jihozápad-
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ním se rozširuje výskyt žárových hrobu, které byl. R ozbor archeologického
chom snad mohli pi'ii'adit k pojednávané vrstve, až
materiálu
k predhui'í Českomoravské vysočiny (obr. 1). Arche::ilogické prameny, k teré máme k disp:>Zici, jsou
A. Dr obná k o·v o v á ind u s 1 r ie
značne útržkovité. Vetšinu hrob:>Vých celku tvoi'í
Již letmý pohled na obsah uvedených nálezových
ojedinelé nálezy nebo menší skupinky hrobu. Po- celku odkrývá jistou ruznorodost kulturních proječetnejší soubor pohi'bU spadajících do časovéh::> úse·
vu, která je zrejmá zvlášte v okruhu drobné kovové
ku, jímž se zabýváme, vydalo ze starších nálezu industrie; ani keramická produkce, pokud mužeme
pouze pohrebište v Hevlíne. Čás : ečne to platí také soudit z príkladu, jež máme k disposici, není však
o novejších nálezech z Mikulova a hlavne ze Šitbo- pros'. a prvku, pramenících v ruzných stylových zófic, kde k peli žárovým hrobUm, objeveným již nách barbarského hrnčífství. Na prvním míste vev roce 1932, pfibyly, díky zachraň::>vacímu výzkumu nujme však pozornost sponám a ostatním ukázkám
Prehistorického ústavu University JEP v Brne, další drobného umeleckého remesla, které poskytují reduležité nálezové celky, z nichž nekteré byly již pub- latívne nejlepši možnosti chronologického zarazení.
7. Spínadla prouinciálního púuodu
likovány.
Podrobnejší údaje o hrobových celcích, které jsou
V kostrovém hrobe 6 z Mikulova byla nalezena
v této stati stredem zájmu, uvádim v soupise. Z úze- prouinciální uýrazné členéná spona se zduielou,
mí Moravy jsou to oje:linelé žárové hr-0by z Blížko- duoustranné hranénou hlauicí a spodní částí roztevic (okr. Znojmo, č. 1), z Bučovic (okr. Vyškov, panou v lichobéžníkouitou p!ošku, n1 obvodu zdoč. 2), skupina žárových hrobu z Hevlína (okr. Znojbenou jemným rytým dekorem tzv. sti'ídavého vpimo, č. 3), žárový hrob z Chvalk-0vic (okr. Vyškov, chu (obr. 2: 5). Podobné tvary se nacházejí, rozč. 4), žárový hrob z Jaromei'ic (okr. Ti'ebíč, č. 5),
troušeny v oblasti mezi horním Rýnem a Dunajem.
žárový hrob z Kfižanovic (okr. Vyškov, č. 6), žá- pomerne často a nechybejí ani na nekterých kasterový hrob z Kyjova (okr. Hodonin, č. 7), nekteré lech hornogermánsko-rétského limitu. 9 Na barbaržárové a kostrové hroby z Mikulova (okr. Breclav, ském území severne od Dunaje nepronikají nikterak
intenzívne a krome kusu z Mikulova nás nálezové
č. 9), žárový hrob z Milovic (okr. Bi'eclav, č. 10),
žárový hrob z Mušova (okr. Bi'eclav, č. 11), ti'i ná- pomery na Morave seznamují pouze s exemplái'em
lezové celky z pohfebiš :e v Ne:iakonicích (okr. z Pi'ít!uk, sekundárne uloženém do popelnice pražUherské Hradište, č. 12), žárový hrob z Pasohlávek ského typu. 10 Na Slovensku byla publikována ana(okr. Bi'eclav, č. 13), žárový hrob z Pi'ibic (okr. logická spona z rozrušených hrobu v Ludanicích, 11
Bfeclav, č. 14), nálezy ze žárových hrobu u Rebe- z Čech bývá pak uváden nález ze sídlište v Janovišovic (okr. Brno-venkov, č. 15), žárové hroby z po- cích.12 Za zmínku stojí zjištení, že provinciální výhrebište v Šitboficích (okr. Breclav, č. 16), dva ze razne členené sp::my s lichobežníkovite roztepanou
žárových hrobu z Velatic (okr. Brno-venk·ov, č. 17 ), nožkou doznaly kupodivu mnohem vetší obliby
v sarmatském prostredí mezi Dunajem a Tisou.13
nekteré žárové hroby z Velkých H osterádek (okr.
Breclav, č. 18), žárový hrob ze Žarošic (okr. HodoPodobne jako nekteré další typy pozdních výnín, č. 19), žárové hroby ze želetic (okr. Hodonín, razne členených spon tvofí pojednávaná spínadla
výraznou součást inventáre pozdne flaviovského až
č. 20) . Z oblasti záp1doslovenského Pomoraví si
všímám žárového hrobu z Borského Petra (okr. Se- hadriánského horizontu provinciálni drobné kovové
nica, č. 21 ), kostrového hrobu z Čáčova (okr. Se- industrie. 14 W. Bar t he 1 datuje príklady z ponica, č. 22), z Devínské Nové Vsi (okr. Bratislava- hrebište v Canstattu k prelomu 1. a II. století.15 Na
vidiek, č. 23), ze žárového hrobu ze Záhorské Bys- podunajském kastelu v Burghofe nacházíme tylo
trice (okr. Bratislava-vid iek, č. 24) a nálezu z po- tvary již ve flaviovských vrstvách 16 a o mnoho
hi'ebište v Závodu (okr. Bratislava-vidiek, č. 25) . pozdejší nejsou ani exempláre z kastelu ve StrauNa území naddunajské části Dolního Rakouska za- bingu.17
slouží pak zmínky nálezy z Baumgarten a. d. March
Na provinciálnich pohi'ebištích v Podunají, napr.
(Bez. Gänserndorf, č. 26) , z Mistelbachu (Bez. v Horafingu, Reichenhallu aj ., je lze rámcove datoMis:elbach, č. 27), žárové hroby z Pillichsdorfu val do období flaviovsko-trajánského až časne anto( Bez. W olkersdorf, č. 28), z Wildendiirnbachu ninského.18 Pozdní formu s hlavici témef trubkovite
( Bez. Mistelbach, č. 29) a zejména soubor nálezu
utvái'enou poskytl hrob 25 v Kékesdi, chronoloz Wulzeshofenu ( Bez. Laa a. d. Thaya, č . 30). Ne- gicky určený provinciální kolínkovitou sponou s pulkteré dosud nepublibvané celky ponechávám stra- kruhovitou záhlavní destičkou a mincí Hadriánovou.19 Také v nekterých sarmatských hrobech nanou.
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Obl'. 2. Mikulov. K ostrový hrob 6. 1, 5- 7 -

cházíme podobná spínadla s provinciálními kolínkovitými sponami - zde však jsou to zrejme již domácí, značne pokročilé a zjednodušené obmeny
s hlavicí nekdy strechovite hranenou. 20 Exemplár
z Mikulova nikterak nevybočuje z rámce klasických
provinciálních forem, s nimiž lze steží počítal ješte
v pozdní části II. století. Jak zjišťuj e H. Sc h éi nb erg e r, jsou pokusy o jej ich pozdejší chronologické zafazeni založeny vesmes na starších a nepríliš hodnoverných pramenech. 21 Vespasiánuv denár,
zasazený do spirálovité obroučky, který byl v kostrovém hrobe 6 z Mikulova rovnež zjišten, príliš k datování celku neprispívá a udává pouze terminus
post quem. 22 Vzhledem k ostatnímu inventári,
o nemž bude reč, lze pfedpokládat, že spona byla
s ostatními predmety uložena do zeme nekdy v období hadriánském, nejpozdeji však v dobe kolem
poloviny II. století.
V žárovém hrobe 2 z Velatic, zachráneném 1.
L. č e r v i n k o u, leželo jednoduché bronzové
spínadlo s krátkým čtyfnásobným vinutím a hraneným tyčinkovitým lučíkem, který je na svrchní
strane zdoben čtyrmi radami drobných vrypu. Z::ichycovač má obdélníkovitý tvar (obr. 3: 6). Tento
zámerne deformovaný exemplár lze klasifikoval
jako dosud ojedinelou ukázku provinciálních spon
vojenských. Název zavedl H. L eh ne r, který

]c

. -

bronz. ostatní železo (ponekud zmenšeno).

konstatoval prekvapivé množství analogických brem m porýnských vojenských kastelech. 23 Z Porýní pronikly spony vojenské záhy nejen do ostatních provincii, ale i do barbarika, kde našly, zejména v jeho severozápadních končinách, značnou odezvu. 24 Na rozdil od velatického príkladu je zde však
vetšina kusu nezdobených. jediná spona, jejíž lučík
nese dekor pi'íčných rýh, pocházi z F léitzu ve stredním Nemecku (Kr. Zerbst) - nicméne pokud jde
o puvod výzdoby, panuj! jis'.é rozpaky, odkud jej
odvodit. 25 Nekterými ukázkami z české oblasti se
vyčerpávajícím zpusobem zabýval B. S v o bod a,
k terý zde zjistil jejich trváni od I. až do III. století,
pokud ovšem patrí do té ~o skupiny vše, co tento
autor uvádi. 26
Tvar samotný tkví svými koreny v pozdne laténských formách, zejména v jednoduchých samostrílových sponách s páskovým nebo tyčinkovým lučí
kem, které prežívají v nikterak bezvýznamném
množství, zvlášte v západních provinciích a v Porýní, hluboko do do.by rimské. Mladší varianta techto spínadel, která se velatické spone blíží chybením
uzlíku na lučíku, vystupuje již ve vrstvách Vl. legie v Novaesiu 27 ( 70 - 105) a na kastelu v Hofheimu.28 Podobné časové zarazení umožňuje také nález
z podunajské mohyly 29 v Kilbu, kde se vojenská
spona našeho typu vyskytla s mincí Klaudiovou. 29
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Ani p:ndej i neztratila tato spínadla, diky své jednoduché tvarové koncepci, na pritažlivosti a nalézáme je ješte i v inventáľi nekterých kastelu hornor;ermánsb-rétského limitu ( Zugmantel). 30 Pro hranený drát lučíku velatické spony lze uvés t nejbližši
paralely z podunajského kaste!u ve Straubingu, založeného nekdy v dobe flaviovské. 31
P res veškeré snahy spatfovat v nekterých mladoi'ímských formách pokračování sp:m v•ojenských, nelze po:lobnou kontinuitu presvedčive doložit. 32 Bráni tom u značná tvarová jednoduchost zmínených
typu, jež SC mohly V ruzných obmenách opakoval
nezávisle na sobe. Lze steží počítal s tím, že by vyhranený tvar vojenských spon, tak jak nám jej
pi'c:lvádí Almgrenuv typ 15, doži l vyspelého III .
s :o!etí. 31
Typick.)u provinciální sponou, která nebyla barbarskými dílnami nikdy pfojata, i když ovšem její
vliv n:i formování nekterých typu vyloučit nelze, 34
je kolínkovitá s po na s polokruhovitou záhtavní
des!ičkott.
na::ldunajského pásma barbarika je mužeme uvést ve více pľípadech. českými nále7y se
svého času zabýval B. S v o bod a, 35 slovenskými pak J. On d r o u ch a K. Lami o v á Sc h 111 ie d 1 o v á. 36 Moravské ukázky zpracovává
v p:>slední dobe velmi podrobne 1. P e šk a i' ve
svém s:)Upisc moravských spínadel z doby iímské. 37
Hrobových celku, jejichž obsah by se mohl provinciá1ními kolínkovitými sponami pochlubit, je však
poskrovnu. Pati'í k nim pouze žárový hrob 20 ze
Ši boric38 a kostrový hr_,b, objevený v roce 1936
v Devínské Nové Vsi (obr. 15: 2). 39
Kolínkovité spony s vysokým zachycovačem a
polokruhovitou záhlavní destičkou jsou na území
všech rímských provincií bežným zjevem; v žá::lném pi'ípade tdy nejde o místne omezený typ.
Hojné jsou také ve sti'edním P odunají, odkud z Foveny, se do.konce podarilo získat kadlub na je jich
odlévání. 40 S ochotou byly prijímány iv sarmatském
prostredí Karpatské kotliny.41 Jejich podrobná typologicko-chronologická klasifikace není dosud do
dusledku provedena a je otázka, zda by vubec prinesla kýžený výsledek. Zdá se totiž, že nizné varianty sc objevují soubežne, bez ohledu na typologické rozdíly. Nejstarší ukázky, ponecháme-Ii stranou často uvádená vyobrazení na náhrobních stélách,42 pocházejí pi'edevším z II. století. Spona dosti
podobná našim exemp lárum se objevi la na kastelu
Urspring, vyk lizeném za panováni Antonina Pia. 43
L:?.c proto, souhlasne s vetšinou badatelu, datoval
počátky pojednávaných spínadel bezpečne již do
doby kolem poloviny II. století. 44 Vetší potíže činí
stanovení horní časové hranice jejich výskytu.

z

V hrobe vojáka na Rue Fant.1sque v Lyonu je spuna podobného druhu datována radou mincí, z nichž
nejpozdejší ražba pochází z období kolem roku
194. 45 Podle nekterých nálezových souvislostí,
v nichž se provinciální kolínkovité sp:my vyskytly
s mincemi Gordiánovými a Hostilliánovými, bude
s nimi nutno počítal ješte i v prubehu III. s ~ oletí. 4 6
Jakkoliv není zmínka 1. Pa t ek o v é o s :yku kolínkovité spony s provinciální sponou s cibu!ovitým1
11ástavci již dnes kon trolovatelná, 47 ukazují jiné provinciální nálezy, napr. hrob 4 z Gerlachsheimu, že
podobné tvary pi'ežívají dokonce až do doby kolem
roku 300. 48
P ro časové zarazení exempláru zjištených m území zkoumané oblasti bude :luležité určení oné vrstvy importu, která spolu s jiným zbožím lat::> spínad la pi'inášela. Sledujeme-Ii pomery na protilehlé,
rímské s!ranč Dunaje, zjiš(ujeme, že SC i zde nejs!arší príklady provinciálních kolínkovitých sp:m
objevují pomerne časnč. V hrobe z Kékesdi byla
spona pojednávaného typu nalezena s mincí Hadriánovou49 a v hrobech z Mány v chronologických
sou vislostech, nevylučujicích první polovinu II. století.50 V Panonii s nimi lze tedy počitat nejméne
již od poloviny II. století. Z barbarského území je
z chronologickéh::> hle:liska duležitý nález z chaty
II ve Štúrovu, která obsahovala, krome poje::lnávaného typu spony a početného fragmentárního keramického materiálu, též úlo,mky lezouxské terry sigillaty.51 Tu by stá lo za úvahu, zda se nejčasnejší kolínkovité spony provinciálního puvodu ne:lostávaly
na naše území již na počátku pozdne antoninské až
časne severovské vlny rimského importu, která je
charakterizována masovým pi'ílivem terry sigillaty
ze stredogalských, rheinzabernských a rétských dílen,
jakož i zvýšeným pronikáním jiných druhu i'ímského
dovozu, napr. smalt::>vaných spon, bronzových žlábkovaných veder ( Eggcrs 44 - 48), žlábkovaných
misek s omcgovitými držadly (Eggers 77), pozdních veder s obličejovými atašemi, prvními piíklady pokročilejších cedníku a naberaček s plošším
dnem (Eggers 161) atd. 52 Tato myšlenka je o to
lákavejší, že jediný príklad provinciální kolínkovilé
spony, zachycený v zaručené nálezové vazbe v žárovém hrobe, pochází z nekropole v Šitboi'ících,
kde je dovozní zboží tohoto druhu náležite zastoupeno. 53
2. Polabské varianty spínadel
· Nekolika kusy jsou zastoupeny kolí11kovité spony, jejichž rozšírení se ovšem neomezuje pouze na
polabskou kulturní zónu, ale získaly značnou oblibu
také u germánských kmenu, sídlících mczi Vezerou
a R ýnem. 54 V žárovém hrobe, nalezeném v okolí
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Obr. 3. Velaticc. 1. 3-6 - žárový hrob 2: 2, 7 - rozrušené žárové hroby (zmenš2no, vše bronz).

Kyjova, ležel exemplár, ktcrý bychom mohli označil
jako Almgrenuv typ 144. j e to menší železná spon ka dvoudílné konstrukce, jejiž témer válcovitý, naspodu plochý lučik, je v horní tretine kollnkovite
prohnut. V míste ohbi jsou po obou s:ranách lučíku nasazeny dva profilované ozdobné výbežky,
zakončené polokulovitým článkem. Spodní část,
z níž vychází delší, k západce se zúžující zachycovač, je rovne odi'íznuta. Výzdoba je provedena zpusobem u železných spon tohoto období bežným, totiž vkládáním drátku, zde nejspíše bronzových, do
pi'íčných rýžek na povrchu lučíku (obr. 4: 5).
Podobné spony známe z velkých pohi'ebišť ve
Fohrde, Hohenferchesaru a Nitzahnu v Pohavolí,
z nekropole v Oarzau, Zethlingenu aj. ve výcho:lním Hannoversku, z Korchowa ve Staré Marce,
jakož i z dalších nalezišť v Polabí a v jihozápadním
Meklenbursku. 55
S jednodušší formou kolinkovité spony, která má
prostý nezdobený lučík a již lze s nejvetší prav::lepodobností označil jako Almgrenuv typ 138, se ve
zlomku setkáváme mczi pfodme:y z rozrušených
hrobu na pohi'ebišti v Závodu (obr. 4: 6). 56

Geneze ko lí n ~·Ovitých spon je dosud nejasná. Za
typologicky rané varianty lze bezpochyby považova l je::ln:.>dílné kusy s ov inutou tetivou a pomerne
krátkým vinutím ( Pr.ositz). 57 j iž záhy však vystu pují i spony dvoj::lílné s tetivou pi'ichyccnou háčkem,
vycházejícím z hlavice a s ruzne utváreným l uči
kem, k:erý muže být oblý nebo páskový.
j e nesporné, že již pomerne vyspelé formy k::>línkovitých sp:m vyslupují na pohrebišti v Rheindorfu
v dosti časných chronologických souvislostech. Železná sp:ma približne typu Almgren 138 se našb
v hrobe 201 s terrou sigillatou, kterou lze klás t již
k roku 120. Bronzová varian '.a téhož typu byh
v hrobe 164 datována dokonce již k roku 85. Podobná kolínkovitá spona z hrobu 230, zdobená podélnou rýhou pro vložení ozdobného drátku ve stredu lučíku, je určena týmž zpusobem mezi !éta 120150. Podobnému časovému horizontu odpovídá také
provinciálni keramika, nalezená s kolínkovitými
sponami v hrobech 131 a 135. 58
Železné spony s postrannimi knoflíky pi'ibližnč
Almgrenova typu 144, k nimž se nepochybne hlási
exemplár z Kyjova , by ly nacházeny v hojném počtu
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ve starší části rhein::lorfskéh:> pohfebište. Ve dvou spon nekteré doklady z polabských pohfebišť. Na
pi'ípadech se poštestilo zjistit je ve společnosti terry sponách z R ebenstorfu, Zethlingenu, Cheine aj.
sigillaty, kterou je možno zafadit již na sklonek 1. zjišťu j eme napr. pi'ejímání výzdobných a dokonce
sto'.e ~ í (hrob 111ahrob145). 59
i konstrukčních prvku od nekterých časných spínaNekteré kolínkovité spony shledáváme v časných del Almgrenovy VI 1. skupiny, což posléze vede
nálezových souvisbstech nejen lolib v P:>rýní. Sta- k vytvorení specifické varianty sam:>s:i'ílových
spon.6711 Zdá se však, že podnety k tomuto vývoji
čí vzpomenout napr. kolínkovitých spon z pohfebište v Prositz v Sasku, které vzhledem ke zdejší sem pficházejí odjinud, jak ukazují ojedinelé nálezy
situaci bude možno steží klást až do pozdního II.
pomoi'ských forem ve východním Hann:>versku a
stoleti.60 Z Čech zaslouží zmínky pfedevším žárový ve Staré Marce, mezi než v neposlední rade patrí
hrob 5 z P rahy-V ysočan , v nemž ležela jednoduchá také nekteré časné spony Almgrenovy VII. skupin y,
kolínkovitá spona s ovinutou tetivou vedie plecho- lze uvažoval o oblasti mezi ústím Visly a Odry.
vých galských spínadel, patfících nejpozdeji dobe s temíto typy se osiatne pravé kolí nkovité spony neflaviovské, a sidlištní objekt z Tuklat, jenž je ostat- kolikrát setbly v uzavrených nálezových celcích.
ním kovovým inventáfem datován patrne do období
Ponevadž jd e o zjevy již značne pozdní, které se
hadriánského. 61 Nové doklady o raném nástupu ko- hlásí do časového úseku mezi lety 180 - 230 až 250,
línkovitých spon (snad m konci 1. st:>letí) slibuje domnívám se, že nejpokročilejší kolínkovité spony,
i T. Kol ní k z n::wých pohfebíšť na jihozápad- vetšinou již ponekud pretvorené cizími vlivy, se
ním Slovensku.62
mohou objevit, i když ne v takovém počtu jako di'íS vývojem kolínkovitých spon již v rámci 1. sto- ve, ješte v období po markomanských válkách. Hlavle;í je ostatne v literatufe počítáno. Svedčí o tom ní težište jejich výskytu leží však bezpochyby v ranejen starší práce H. Pre ide 1a, 63 B. S v o bo- nejších časov ých vrstvách, pravdepodobne ve druhé
d y 64 a W. W eg e w i t z e, 65 ale i poz:lejší stu- a tfeti čtvrtine II. století.
die A. v. M ii 1 1e ra, který prip:>uští možnost
Sem patfí s nejvetší pravdepodobností jak železjejich výskytu dokonce již v první polovine 1. stoné spony z Kyjova, tak železný exemplár ze ZávoIetí.66 Toto určení se mi však zdá pfoc jen pi'íliš du , oba vykazujíci poneku::I časnejší typologické
rysy. O podobném časovém určení by ostatne hočasné a styk kolínkovitých spon s pozdne laténskývoi'il také další inventár kyjovského hrobu, mezi
mi formami, o nejž se autor ve svých úvahách opírá,
nemusí znamenal nie podstatného z chronologického nímž nechybela dve bronzová nákončí, vybíhající
hlediska. Z jiných pramenu se totiž presvedčuj eme v kulovitou hlavici, jejichž datováním se jcšte budu
o tom, že v mnohých periferních oblastech severního zabýval.
Typickou polabskou formou jsou také spony se
evropského pásma mohou ojedinelé pozdne laténské
typy prežíval až na sklcnek 1. stole:í. Na druhé širokým páskovým lučíkem, k nemu ž je pripevnen,
strane nelze popi'ít, že definitivní u tvárení celé nebo z nejž vybihá plechový kryt, chránící vinutí
(Almgren 151 - 153). 68 Jejich výskyt v Podunají
skupiny je již na počátku II. století dokončeno.
I když názory na typologicko-genetické koreny ko- by! pokládán za doklad užších kon taktu našeho prolínkovi tých spon nejsou vždy zcela shodné, lze fíci, stredí se severozápadními konč inami, ne-Ii dokonce
že práve tato spínadla jsou charakteristickým vý- za stopu po pobytu polabských Germánu. 69
sledkcm onoho tvurčí ho snažení, které na prelomu
Z rozrušených hrobu v Mistelbachu je v licera1. a II. století vedlo v celé nei'ímské Evrope ke zro- tui'e uvádena spona, která se tvarem blíží Almgrenovu typu 153 (obr. 15: 1). O podobnou formu
du nových netradičných forem.
Hlavními tendencemi da lšího vývoje kolínkovi- mohlo podle E. B e n i n g e ra jít u jednoho kusu
tých spon je prodlužování vinutí, zkracování lučíku z wulzeshofenského nálezu. Exemplár je však tak
prostoupen rzí, že lze podobnou možnost pripustil
a zvyšování zachycovače. Podle R. v. U s 1ara,
který má ve společných nálezech s terrou sigillatou jen se značnou rezervou.70
3. S pony seuerouýchodního ptwodu
na pohi'ebišti v Rheindorf u zatím nejspolehlivejší
Výraznou skupinu spínadel tvorí v rámci pojedchronologickou pomucku, udržují se kolínkovité
spony k blíže neurčitelnému časovému bodu ve I I. návaného období formy , které mají velmi blízko
stoleti. 67 Ponecháme-Ii stranou rheindorfský hrob k železným sponám, obvyklým na nalczišlích zá150, obsahuj ící krome poje::lnávaného typu také pad ní vetve przeworské ku ltury v pozdní fázi stupterru sigillatu, jejíž výroba spadá do poslední tre- ne B?. Co do počt u nálezu patrí k vudčímu typu
tzv. spony s uálcouitou hlauicí. V podstate se jedná
tiny I 1. století a do počátku století následujícího,
o
železnou variantu nekterých vyspelých spon 8.
svedči o pomerne d lou hé životnosti kolínkovitých
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série Almgrenovy V. skupiny. Nacházíme je nejen
v žárových a kostrových hrobech, napr. v Hevlíné,
v Mikulove ( 4 ks), v Mušové, v Nedakonicích,
v Šitboi'icích (2 ks), ve Velaticích (2 ks), v Závodu, ve Wulzeshofenu a j., ale i na sídlištích a
v sidliš!ních objektech, napr. v Ladné, v Pavlove,
v Šakvicich, 71 ve Vrchoslavicích atd. Do tét::> sumy
je možné zahrnout i sponu ze ž.árového hrobu 5 na
pohrebišti ve Vávrovicích m. Opavsku; nalezišté
samo'. né leží však již. v okruhu przeworské ku:.ury.72 Obliba spon s válcovitou hlavici zasáhla i čes
kou ekumenu, a také zde patrí ten :o typ k nejuž.ívanejším spínadlum. 73
Po typologické stránce lze mezi nimi rozlišit nekolik varian!, všechny sp:>juje druh užitého materiálu i základní tvarová koncepce, vyznačující se
vetšinou širším, esovi '. e prohnutým lučíkem, na jeho.i vrcho!u je posnen cylin:lrický, naspodu seríznutý útvar. Výjimku činí železná spona z Mušova,
jejíž. oblý lučík je štíhlejší, šikmo nasazený zachycovač však již. pomerné dosti vysoký ( obr. 5: 1).
K bež.ným typum patrí napr. obe sp::>ny ze ž.árovéh::i
hrobu 1 ve Velaticích. Svrchní strana lučíku, jenž.
je ve strední čás t i nepatrné zúž.en, je u obou kusu
zaoblena a rozložitá nízká hlavice pri okrajích lemována ozdobnými rýhami (.obr. 8: 5, 6). Totéž. platí
o obou železných kusech ze ž.árového hrobu 6 v Hevlíne, značne poškozených rzí, jejichž. prohnutý lučík
se smérem k nož.ce zfotelné ro zširoval (obr. 17: 1,
2), a o obou sponách z rozrušených hrobu v Závodu (obr. 4: 11, 12). Lu č ík sponyzNedakonic je naopak nejširší tesné pod válcovitou hlavici (obr. 4 :
10) . Zachycovač zmínéných exempláru byl ptivodné
vesmés vyšší a pomerné úzký. Dnes již. stéž.í si muž.eme vytvoi'it predstav u o puvodním vzhledu obou
sp::>n ze Šitboi'ic (obr. 7: 8, 9) neb::i o presném
tvaru rozpadlé spony z Wulzeshofenu (obr. 10: 6),
domnívám se však, ž.e po formálni stránce nikterak
nevybočovaly z rámce pojednávané skupiny.
Není nutno zdtirazňovat, ž.e pro všechny uvedené
príklady shledáváme mnohé paralely v prostredí
kultury przeworské. Z lépe datovaných kusu stačí
upozornil napr. na spínadla ze ž.árových hrobu 31,
62 a 98 z Choruly,74 z hrobu 15 a 176 z Mlodzikowa,75 z hrobU 165, 175 a 237 na nekropoli ve
Wymyslowu, 76 či z hrobu 319 ze Zadowic 77 a 4 a 5
ze Zakrzowa. 78
Neobyčejné často se mezi przeworskými sponami vyskytnou kusy zdobené pásy jemných rýh na
lučíku. Jak svedčí zbytky roztaveného stčíbra, byly
zpravidla vyplňovány stríbrným drátkem. I nkrustace drátkem z jiného kovu je výzdobná technika,
s níž. se v této dobé setkáváme i na jiných typech

1

3

ó

Obr. 4. 1-5 - Kyjov, žárový hrob; 6, 11, 12 - Závod,
rozrušené žárové hroby; 7, 8 - Velké Hosterádky,
rozrušené žárové hroby; 9, 10 - Nedakonice, žárové
hroby (cca 1 : l; 1- 4, 7, 9 - bronz, ostatní železo).

spínadel, ba dokonce i na už.itkových piedmetech.
Stav zachovalosti nedovoluje u mnohých exempláru
vždy jednoznačné rozhodnout, v jaké míre bylo této
výzdobné techniky užíváno na našich sponách. Zcela nepochybné príklady podávají honosné ukázky
železných spon s vákovitou hlavici ze žárové hrobu
4 v Mikulové. 79 Mají oblý, ješte nepríliš široký Iučík, pokrytý od hlavice až k palce hustými príčnými
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rýhami se zi'etelnými slitky stríbrného drátku. Neobyčejne bohate je zdobena také hlavice, která byla
u olxlu kusu puvodne potažena stríbrnou fólií s naznačenou nepravou granulací a zpestfena perličko
vým filigránem. Vinutí chrání cylindrické, naspodu
otevi'ené pouzdro, jež bylo rovnéž opati'eno inkrustací ( obr. 6: 1, 2). Hus té pi'íčné linie inkrustace,
pokrývající lučík, jsou v západních zonách kultury
przeworské častejší na sponách, jejichž lučík není
ješté príliš výrazne profilován a celkový tvar má
spíše starobylé rysy. Ze Slezska bych uvedl napr.
sponu typu Almgren 120 z hrobu 3 v Nowé Wsi
W roda wské.80 Príčnými rýhami, vyplnenými sti'íbrným drátkem, je zdoben i lučík železné spony, pocházející ze sídlište u Piwonic, p::>blíž Kalisze; hlavice je zduraznena, podobne jako na nékterých dalších časných typech, vencem perličkového drátu. 81
K ponekud širším variantám plti'í mpi'. spony ze
žárového hrobu 198 ze Zadowic,82 pi'iklady ze žárového hrobu 1 v Nowé Cerekwi,83 nebo z rozrušených hrobu ve Wymyslowe. 84 Obe sp::>ny z Glosky
pati'ící v podstate do rodiny spon 7. série Almgrenovy V. skupiny (Almgren 110), pro než nacházímu blízké obdoby v bohatém severském hrobe z Dollerupu, mají s mikulovskými nálezy krome výzdoby
společné i charakteristické pouzdro, chránící vinu„
tí.85
Na mnohých sponách, zejména pak na výrazneji
profilovaných tvarech s širším, nezi'ídka strechovité
hraneným lučíkem, je obvykle užito i složitejších
vzoru, které spočívají ve sti'ídání nekolikanásobných pi'íčných svazku nebo kosých línií, jak jsme
toho na území Moravy svedky napi'. u spony ze
sídlište v Ladné. 86 Pi'i hodnocení moravských nálezu nás pi'irozene nejvíce zaujme otázka, zda lze
formálních či výzdobných detailu využit k chronologickým účel um. Již od dob A 1 mg re n ,o v ý c h
pfevládá v literatui'e mínení, že pro typologicky
i chronologicky starší tvary ( Almgrenovy typy
120- 125) je príznačný ješte úzký, esovite prehnutý lučík, jenž je páskový, oblý nebo hranený. Mladší varianty se podle tohoto predpokladu vyznačují
naopak širokým a rozložitým lučíkem, který je buď
vyklenutý nebo hranený. Celková délka spony se
zmenšuje, hlavice je masivní a na spodu sríznuta.
Vinutí spony je drobné (Almgren 126 - 131). 87
Podobná typologická kritéria se však pi'i konfrontaci s nálezovými celky z oblasti kultury przew::>rské
dostávají mnohdy do rozporu se skutečností . V nekterých prípadech jsme totiž svedky společnéh::> výskytu formálne starších i mladších exempláru, což
vyvolává otázku, zda js·ou dosavadní typologická
mefítka pro chronologické účely vubec vhodná. Tu

je treba zduraznit, že O. A 1 mg ren, který ve
své dobe ješte nedisponoval tak bohatým nálezovým materiálem z okruhu przeworské kultury jako
současní badatelé, vytvái'el svá typ::>bgická schémata vesmes na základe ponékud odlišných památek severských. Pwto také shledáváme na A 1 mg ren o vých tabulkách odpovída jící vzory pro
przeworská spínadla tolib výjimečné. 88 Sou::lím, že
p rzeworská železná spínadla pi'e::lstavuj í míslní vývojovou vetev, která vznikla až. pozdéji, pretvorením
puvodních interregionálních typu, vyh:'>tovených
prevážne z bronzu. Mám zde na mysli brmy, které
lze pokládat skutečne za velmi časné, vyobrazené
na A 1mg ren o v é tabulce pod čísly 120- 121,
eventuálne jim príbuznou sp::>nu, označenou jako
typ 110. O jejich starobylosti svedč í nejen tvar zachycovače, ale i utvái'ení hlavice, která je zpravidla
ješte oválná a nese výrazné rýžky pro vložení filigránního drátku.
Tyto časné varianty jsou ješte pomerne dosti vzácné a jejich nálezy se sousti'edují v severním pásmu
evropské pevniny, ve Skandinávii a na dánských
ostrovech. Nejefeklnejší príklady, vyrobené z drahého kovu, na:::házíme v b::ihatých kostrových hrobech, napi'. v nékterých celcích z Juellinge a z Lubieszewa.89 Ra ná forma Almgrenova typu 110 se
v poslední dobe našla i v oblasti horního Porýní90
a podobné spony jsou hlášeny také z vých::>dníh::i
Polska. 91 Na území Moravy mužeme d::> skupiny
starobylých spon typu Almgren 110 a 120/ 121 zafadit bronzovou dvoudílnou sponu z Velkých Hosterádek, k terá nese všechny znaky puvodní interregionální fady. ]ejí btoučovitá hlav ice, naspodu
již mírne zploštelá, nese žlábky, do nichž byl vložen
pletencový filigrán, lemovaný na každé strane línií
perličkového drátu. Na úzkém páskovém lučíku
jsou palmy zbytky stfíbrné fólie, v níž byly vylisovány pásy pletence a granulace (obr. 9: 6). Možno i'íci, že v našem prosti'e.:lí js::>u p::>d::>bné spony
vzácností. Odpovídající paralely shledáváme v severském ostr,ovním ,o,kruhu. Nejblíže stojí exemp lári
z Velkých Hosterádek kusy z B3rkarby, Kjeldbylille na Moenu a z Rangsarfve na Gotlandu (originál Almgrenova typu 121 ) . všechny zdobeny rovnež plechov-ou fólií. 92
N ejpi'esvedčivejší prototypy, z nichž nekteré lze
datoval již do stupne B1, nacházíme na území Dánska a dánských ostrovu (napi'. v bohatém kostrovém
hrobe z Hoby, v Langkastrupu, Torrild Sogn aj.). 93
Lze proto právem pi'edpokládat, že ke genezi téf.o
formy došlo práve zde. Nékteré výzdobné prvky,
zejména rudimentárni uzlík v podobe zoomorfní
h lavičky, p::>tvrzují, že v procesu jejich vytvái'ení
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hráiy zásadní roli výrazne členené spony podunajského puvodu. 9~
Chronologické postavení spon typu Almgren 110
a 120 - 121, k nim:i nález z Ve lkých Hosterádek nepochybne patrí, dok ládají jednak pi'íkla:iy ve zmínených bohatých kostrových hrobech a konečne
i společný nález spony Almgren 110 s datovatelnou
provinciální kerami kou na pohrebišti v Diersheimu.95 Vše nas včdčuje tomu, že ve své puvodní podobe jen oje:iinčle presáhly polovinu II. století.
V pozdejších obdobích však jednotlivé oblasti rozvíjely ruzné obmčny té:o rady dále.
velkou ochotou
je prijala zvláštč rozsáhlá zóna odersko.-viselská, kde
jsou rozvádeny dvojím zpusobem. V pásmu polského Pomorí jsou hotoveny prevážne z bronzu a jej ich vývoj vrcholí v neobyčejne rozložitých litých
formách (Almgren 128/ 130). V kruhu kultury przeworské, kde dochází k všeobecnému rozvoji induslri c železné, nabývají obliby místní železné varian·
ty. Za nejstarši przeworské spony s válcovitou hlavicí pokládám proto laková spínadla, která jsou víceméne prepisem časných interregionálních typu
v železe. Jsou to tvary, jejichž lučík je ješte pomerne
úzký, lichobčžníkovitý zachycovač nižší a oválná
hlavice, na spodu ponekud zploštelá, nese žlábky
pro vložení ozdobného drátku. Časné chronologické
postavení v rámci celé skupiny dosvedčují i nekteré
hrobové celky, napf. nálezy z hrobu 25 z Domaradzic, z hrobu 179 z Mlodzikowa, hrobu 3 z Nowé
Wsi Wroclawské, jakož i z hrobu 215 ze Zadowic. 96
jak jsem se již zmínil, nechybejí nekleré spony
s úzkým lučíkem ani v pozdejších situacích. Nicméne však již zevrubnejší pohled na vetšinu techto
kusu zjistí pozdní typologické rysy, napr. dlouhý
kosý zachycovač, či durazné sei'íznutí hlavice na
spodní strane spony. Ačkoliv nevylučuji možnost
pfcžívání starších typu do pozdejšího období, pokládám vetšinu takto utvárených spon, k nimž v moravském materiálu bezpochyby patrí napr. kus ze
žárového hrobu z Mušova, za pruvodní zjev vyspelých železných spon. Otázka časového zarazení
moravských spon s válcovitou hlavicí patrí k nejožehavčjšim tématum daného období. Podrobneji
jsem se límto problémem zabýval na jiném míste
a není treba, abych zde opakoval celý dukazový
aparát. Sluší však pripomenout, že jejich chronolog ie je úzce spjala s datovánim celého okruhu železných przeworských spínadel, k jejichž maximálnímu rozvoji dochází zhruba ve druhé polovine II.
století, pfi čemž težište jejich výskytu bych kladl
do let vlády Antonina Pia až Marka Aurelia. 97 Neu či níme snad chybu, určíme- Ii prevážnou část železných spon s válcovitou hlavicí, nalezených na
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Obr. 5. Mušov. 2árový hrob {zmenšeno, keramika, železo).

území Moravy a v jejim nejbližšim sousedství, rovnež již do tretí čtvrtiny II. stole:í. K nejstarším,
které ukazují patrne již do doby kolem poloviny II .
století, lze počítal exempláre ze žárového hrobu 4
v Mikulove, vetšina ostatních je patrne pozdejšich.
Značne pokročilé datování nálezu ze Šitboi'ic a z Velatic lze podepi'ít i skutečností, že v obou hrobech
ležela vedie spon železná nákončí s terčovitou hlavici, která umožňují zafadit oba celky až na sklonek
mladší fáze stupne B2, ne-Ii na počátek fáze následujíci. Do desítileti po tzv. markomanských válkách
Ize prukazne datoval pouze nekteré typologicky nejpokročilejší kusy. jako pi'íklady uvedu masivní železnou sponu z Wulzeshofenu, provázenou zlatým
náramkem pomoľského typu. 98
Duležité postavení ve skupine železných przeworských spínadel pozdní fáze stupne B2 zaujímají
rovnež spony s páskovým, esovité prohnutým lučí
kern. Podobne jako u ostatních typu tohoto horizontu je dávána prednost drobnému vinutí a vyššimu
zachycovači. Dobre uchovaná spona ze žárového
hrobu 1 ve Velat icích je vykována z rovnomerného
kovového pásku (obr. 8: 4). Její analogie nacházime nejen v oblasti kultury przeworské, ale také
na jihozápadním Slovensku, kde k nim patrí napr.
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kus ze žáro·1ého hrobu H v Bešeňove. 99 Do rám::e
tohoto typu m1.ižeme sna:! z3fadit už značne zrezivelý kus z k::>strového hrobu 6 v Mikulove, který
lze z tvarového h 'e:liska, pokud to ovšem stav zachovalos : i d ovoluje, srovnat se spOlllOU ze žárového
hrobu v D obrzeniu Wielkim na území Horniho
Slezska (obr. 2: 4) .99 a
o ·ázb puv::xlu a p:>čá tku spon s páskovým lučí
kem není dosu:I jednoznačne rozrešena. O. A 1 mg ren pov~ bval za jej ich prototypy sp:my s válcovitou hlavicí, které ztratily svuj váloovitý člfoek,
u nek 'erých druhu pak nevylučoval jejich genetickou souvislost se sponami kolínkovitými. 100 Ve snaze ::> h'u bší poznání vývoje sp:m s páskovým lučí
kem brání, jak se zdá, značn ý zmatek v jejich ti'id ční, nebo( do jejich rámce bývají zai'azová ny formy, patrící nizným stylovým a kulturním okruhum
a vyrus:ající z rozdílného základu. Mužeme snadno
rozlíšil nejméne tri druhy techto spínacie!:
l. Polabké formy, které mají lučik vetšinou rovnomerne široký a js-ou vyrobeny ponejvíce z bronzu.
Svými tvarovými vlastnostmi, zejména pak prohnutím horní čás ti lučíku, stojí v tesné blízkosti spon
kolínkovitých a lze je považovat vlas'. ne za jejich
obmenu. 101
2. Dolnoviselsko-pomQfská varianta, k jejíž výr::ibe je používáno témer vždy bronzu, se vyznačuje
l učíkem, zúžu jícím se k hlavici. Povrch bývá nekdy
hranen, jindy je oblý, ve vetšine prípldu však zcela
plochý a nechybí ani výzdoba rytými liniemi, která
by snad mohla p::iukazovat na urč ité souvislosti se
zjedn::dušenými typy pozdních spon s očky východní i'ady. 102 Domovskou oblastí je severopolská pomoi'ská zóna, nekteré kusy však pronikají i na
území západne od Odry, ojedinele, s dalšími pomorskými formami, též do sféry kultury przeworské.103
3. Železné przeworské typy s páskovým esovite
prohnutým lučíkem, k nimž s nejvetší pravdepodobností patrí i uvedené moravské pi'íklady. Jejich datování u možňuje častý společný výskyt s ostatními
že?eznými sponami Almgrenovy IV. a V. skupiny,
k:eré se hlásí do pozdní fáze s:upne B2. Poučné jsou
v tomto smeru nálezové celky z Dobrzene Wielkého,104 z hr-obu 133 v Mlo:lzikowe, 105 z hrobu 150
v Tarnowe 106 a konečne i z hrobu H v B ešeňove. 1 07
Situace ješte není natolik zralá, abychom mohli bezpečne odhalit vývojové koreny tohoto typu. Je však
mmíste po:lo:kn:>U!, že časné formy s úzkým, rovnomerne širokým lučíkem, vyhotovené ze železa
neb::i z bronzu, zjišť ujeme m územi západní vetve
przeworské kultury v nálezových celcich, k teré jsou
datovány nejméne již na počátek druhého s :oletí.
V tomto smyslu lze hov·oi'it napr. o železné spone

z Zerkowa, která byla nalezena spolu s železnými
knoflíkovitými os'. ruh3mi sta ršího typu a jihogals!<ou terrou sigillatou, 103 či o kusu z hrobu 270 ve
Wymyslowe109 a z h robu 160 z Nowé W si Wroclawské,110 kde je:lm bronzová, druhá železná ukázka téhciž typu ležely ve spo l eč nos t i pomerne časných
bronzových spon s tru bbvi :o u hlavicí.
T var i zpusob výzdoby, která pokrývá nejen hlav ici a patku, a le i povrch lučíku, v neposlední rade
pak sp::ilečný výskyt s typickými pfeds:av iteli dalších przeworských spímdel, by umožňova l zai'adit
do okruhu železné przeworské industrie také železnou trubkouilou sponu ze žárového hrobu 4 v Miku 'ove (obr. 6: 3). Pri urfování pI'ovenience železných trubkovitých spon je však treba •Opatrnosti,
neboť muže jit o typ spo l ečný jak przeworskému ,
tak podunajskému kulturnímu p rostredí. Tuto možnost by dosve:lčova l již pomerne časný výskyt železných trubkovitých spon na Morave a na jihozápadním Slovensku, 111 jakož i jejich pomerne hojné zastoupení v nálezových pomerech českých. 112 Zde totiž p:ndní železné trubkovité sp:my, vykládané siríbrným drátkem zvlášť bohate na hlavních článcích,
pi'edstavují jeden z nejcharakterističtejších typu daného období. Ani jejich tvarové znaky nepopírají
možnost jejich mís 1ního puvodu.
Predlohy pro barbarské spony trubkovité, vykládané drátkem z jiného kovu, bývají hledány obvykle
v pr::ivinciá!ní p::idunajské sféfe. 113 Uvažu je se
o mohutných bronzových či slfíbrných spínadlech
s rozloWou hlavicí a kuželovitým uzlíkem, bohate
zdobenými niellem, jež jsou zvláš te príznačné pro
jižní části pr::>vincie Panonie. Nechybejí názory,
které lokalizují jejich výrobu pfímo do Siscie. 114
Bohužel však pro chronologické zarazení p::>strádáme na samo'né provinciálni pude presvedčivejší
chronologické op::>ry. Výjimkou je toliko spona
z hrobu 1 na p::ihiebišti ve Vas1s, k jejíž dataci pi'ispívá společný nález s velkým bronzem Vespasiánovým a sti'edním bronzem Domitiánovým, jakož
i s keramikou a gemmou z d::iby Hadriánovy. 115
Provinciálni p::idíl na rozvoji techniky inkrustace
v barbariku je nepochybný. Nicméne však pro její
po,t'.átky na pude nefimsiké Evropy musíme pi'edpokládat mnohem časnejši provinciální impulzy než
hadriánské. První pokusy o vykládání povrchu drátkem z jiného kovu z:le totiž shledáváme již ve stupni B1. Takto zdobené železné i bronzové spony, které se z tvarového hlediska nikterak neodlišují od
soudobých pľíklad u nezdobených, mužeme v nálezových souvislos:ech, hlásící se ješte do I. století,
uvést nejen z Moravy, a le i z kulturn[ zóny severské a labsko-germánské. 116
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Obr. 6. 1-:1 - Mikulov, /.arový hrob 1: -1. - MikulO\'. rnzrusené žáro\·c hrob): :l - Hevhn, í.aro,·y hrob 2;
6 - l lt•vlín. žárový hrob :1 ( 1- :! - že lezo, stríbro. cca l : l: -l - keramika. cca l : :J: 5, 6 - cca 1 : 4).

Co sc týi:c przcworských spon trubko\'itých, zdobených st ľíhrným nebo bronzovým clrátkcm na Iučíku a vyrábených v pozdní íázi stupne Bi témer
\'ýlučnč 1c železa, není vyloučcno, že to byla prá,·e
mora,·ská a jihozápadoslovcnská oblast, která \' tomto časném období zprosti'edkovávala provinciální
podnety smercm sevcrním, a tak sc podílela na \•zniku charakteristických przeworských typu.
Nejstarši príklady shledáváme již v chronologickém prosti'edi, které neni pfíliš vzdáleno rozhraní

mezi l. a I 1. stoletím. Sem se hlási s pona z hrobu
50 v Nowé Wsi Wroclawské, 117 jakož i typologicky
príbuzné kusy z hrobu 59 v Domaradzicích, 118
z hrobu 184 \' Zadowících, 119 nebo spona ze sídlistc
\' M ierzanowicích, 120 jejíž ponekucl rozvinutá trubkovilá h lav ice pripomíná n ek teré provinciální formy. Kc zccla vyspelým a nejtypičtejším ukázkám
patrí exempláre se zbytnelou kuželo\'ítou hlavicí,
uzlikem i patkou, u níchž, podobne jako u spony
z Mikulova, pokrývá ínkrustace celou plochu po-
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vrchu. Společný výskyt takto zdobených a utváiených sp:m s ostatními pfedstaviteli železných prze·
worských spínadel, zvláš!e s vysp~lými sp:mami
V. Almgrenovy skupiny v hrobe bez čísla z Tarnowa,1 21 v hrobe z Dobrzene Wielkého,122 v hr::>be 32
z Mlo::lzikowa, 123 v hrobe 23 z Grodziska M:i2)0wieckého124 a ostatne i ze žárového hrobu 4 v Mikulove125 ubzuje, že jejich nejvetší obliba spadá
do s:ejnéh::> časového úseku jako u :>statních železných spínadel przeworského rázu, totiž do pozdní
fáze stupne Ih.
Z rozrušených žárových hrobu ve Velkých Hosterádkách pochází železná trubkouitá spona s rovne
odŕíznu!ou nožkou, jejíž nejbližší paralely shledáváme opet v okruhu kultu ry przew:>rské ( obr. 4: 8) .
] sou provedeny buď v železe (S togi, Mlodzikowo) 126 nebo v bronzu (B:>dzanowo, Nowa Wies
Wroclawska - hrob 77, Wesólki). 127 Mnohé bronzové kusy se nacházejí v relatívne časných mílezových souvis!ostech, tak n:ipr. na pohfebišti v Nowé
W si Wroclawské ležela p:>dobná spona na společ
nosti časné trubkovi 'é sp:my, 128 v hrobe 22 z Wesólek s br::>nzovou spJnou Almgren 37/38 atd. 129
Lze proto právem pre:lpok!ádat, že puvodní bronzové typy byly pozdeji, v obdobi neobyčejného rozkve: u železné przeworské industrie, napodobovány
již v železe. Nelze vyloučit možnos!, že na u tváfeni tohoto typu se podílela podun:ijská provinciální
zón:i, kde v prubehu I. století nacházíme skupinu
príbuzných spínacie!. Nebude snad náhodné, že koncentraci jejich nálezu zjišťujeme v oblasti Neziderského jezera, napr. P otzneusiedelu, Miillen::!orfu
atd„ 130 tedy práve v prostom, kde v pnibehu 1. století vykazuje archeologický materiál nepochybné st·opy gcrmánské infiltrace, která má výrazný przeworský ráz.
Pozdní uendické spony nejsou zatím v hrobových
ná!czech zkoumané oblasti príliš časté. Ukázky západní varianty s tetivou pľichycenou háčkem (Almgren 28/29), ponecháme-Ii s•ranou oba dosud nezverejnené exempláre ze žárového hrobu 19 v Mikulove, 131 z moravské ná!czové oblas '.i za tím neznáme vubec. Vzhledem k celkové kulturní orientaci zdejšiho prostredí, která má v prubehu 1. i ve
slarši čás~i II. století výrazný labskogermánský ráz,
tato sk uteč nost ponekud prekvapuje. Ani severovýchodní obmeny vendických spon s tetivou ukrytou v trubičce nep:iti'í dosu:l mezi bežné nálezy.
Exemplár z rozrušených hrobu ve Velkých H oste·
rádkách, dve spony z pohrebište v Očkove, z nichž
pouze jedna pochází z uzavreného nálezového celku,132 a konečne i výrazný predstavitel tohoto typu
zc sídlište v Chrlicích na Morave133 n:iznačují , že

v pros:oru severne od sti'edního Dunaje nešlo o zjev
tak výjimečný, jak by se na prvni pohled zdálo, a
jejich i'ídk-0.st v uzavrených hrobových komplexech
je spíše odrazem dosu::! neuspokojivé nálezové siluace.
Spona z rozrušených žárových hrobu, nalezená
na nekropoli ve Velkých Hosterádkách, se po typologické stránce hlásí k relatívne méne vyspe!ejším
formám, které by bylo možno označil jak·o Almgrenuv typ 38/40. Lučík je klenutý a je rozdelen ponekud rozšíreným uzlíkem na spodní, nezdobenou
část a horní část, jejíž povrch je pokryl charakteristickou výzdobou. Dve ochranná ki'ídélka, chránící
ješte pomerne dlouhé vinuH této zámerne deformované spony, nesou dekor pričného rýhování (obr.
4: 7).
Hlavní ·oblastí rozšírení podobných spínadel je
bezpochyby polské PomoJ'í, odkud pronilmjí taiké
do severské ostrovní zóny a do Skandinávie. 134 Jejich počet v oblas'.i západne od toku Odry je již
relatívne velmi nízký, nehlede k tomu, že zdejší
formy pfedstavují ponekud odlišnou místní variantu.135 Rovnež nekteré ojedinelé vendické spony
s :etivou ukrytou v trubičce, vystupující v okruhu
kultury przeworské, je nutno rozlišoval od charakteristických spon pomoi'ských, od nichž se liší nejen
pomerne krátkým vinutím, ale i zpusobem výzdoby (Mlodzikowo - hrob 40, Wesólki - hrob
22). 136 Exempláre, které by bylo možno spojoval
s okruhem dolnoviselsko-pomorským, nejsou ve
svých časných vývojových stu pních na území przeworské kultury ješte príliš časté. Krome spon ze
Zadowic 137 stojí za zmínku predevším exempláre
z birituálního pohfebište v Kietrzu na území Horniho S lezska, 138 které tvorí ja kýsi spojovací č l ánek
mezi ojedinelým, dosud nejjižneji situovaným nálezem moravským a jejich domovskou oblastí v polském pomorském pásmu.
Nálezový rozptyl mladších forem s rozložitým
klenutým lučíkem a žebírkovite naznačeným uzlíkem, k nimž krome sídlištního nálezu v Chrlicích
patfí i hroznová spona ze žárového hrobu 50 v Oč
kove, je i v rámci západní varianty przeworské kultury již mnohem intenzívnejši. Ani zde však jejich
počet nedosahuje sumy nálezu v Pomorí, odkud již
pred druhou svetovou válkou uvádel R. Sc hi nd 1 e r více než 500 exempláru. 139
Výskyt pozdních vendických spon, o nichž byla
i'eč, nepochybne souvisí s mohutným proudem lité
bronzové industrie, který na samém sklonku stupne B2 zasahuje nejen ekumenu kultury przeworské,
ale i jižnčji položená území. Pokud se týká datová ní typologicky starších, v prostoru kultury prze-
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worské ješte značne fídkých variant Almgren 38,
mohou nám pomoci príklady analogických spínadel
z bohatých kostrových hrobli v juellinge v Dánsku
a v Lubieszewu v Pomorí, jejichž bohatý inventár
byl steži uložen do zeme po polovine II. století. 140
Z Tczewa pri dolní Visle je dokonce uváden hrobový celek, který krome typické spony Almgren 38
obsahoval i výrazne členenou sponu Almgren 68,
jakož i archaicky vyhlížející pi'ezku s volutovite zatočenými konci rámečku. 141 Béi'eme-li v úvahu určité zpoždováni kulturních projevu, které je pro toto
území pľiznačné, vychází nám datování snad již n;i
počátek II . století. Takto získaná data je ovšem
nutno chápal jako spodní časovou hranici výskytu
zmíneného typu. Další nálezové komplexy, k nimž
krome príkladu pomorských patri i hroby z Kietrzu,
ukazují, že podobné spony byly v uživání i po p::>lovine II. století. 142 Hrob 56 ze Slopanowa, v nemž
se krome spony Almgren 38 vyskytla provinciální
terčovitá spona zdobená prolamováním, 143 jakož
i hrob 6 z Naclawi, sdružující slitek spinadla zrejme pojednávaného typu s provinciální smaltovanou
sponou rhombického tvaru, 144 nás presvedčují, že
pozdne vendické spony blizké typu Almgren 38/40
se mohou objevit ješte v pozdnl části II. století.
Piati to zejména o vyspelejších variantách Almgrenova typu 39 nebo o príbuzných formách s vinutím i tetivou ukrytými v trubičce (Almgren 42) .145
Horni časovou hranici jejich obliby udává vystoupení širokých forem pomorské lité bronzové industrie, k niž krome vendických spon Almgren 41 patrí
i pozdni rozložité spony s válcovitou hlavicí Almgren 127/ 130, spony se tremi príčnými články na
lučiku Almgren 95/96, široké náramky se štítovým
zakončenim aj. Práve v tomto období nastává podle
nálezu ze samotné oblasti przeworské nejvetší ná·
por pomorského typového prostred! smerem jižním.
Z chronologického hlediska je duležité, že zmínené
spony nacházime jak v domovské oblasti, tak na územi kultury przeworské nápadne často s typickými
mladoi'imskými zjevy, napi. se sponami VI. a VII.
Almgrenovy skupiny, s kovánimi pochev meču, s importem horizontu C1 atd. Tento fakt potvrzují i horizontálni stratigrafická pozorovánl na nekterých
przeworských nekropolích. Klást počátek této vrstvy spinadel do doby kolem roku 180 nás však
opravňuje nejen skutečnost, že vystupují ve vzájemných souvislostech s fenomény, které jsou presvedčivým zpusobem datovány do desítiletí po tzv.
markomanských válkách, ale i konstatování, že práve jimi jsou zahajována nekterá vetší pohrebište
(v oblasti przeworské kul tury napr. Opatów, Rybno, Lachmirowice, Spicymierz, na Slovensku napi'.

Očkov),
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jejichž vznik je patrne odrazem posle::lních
pohybu tohoto neklidného časového úseku. 146
Témuž časovému horizontu patrí bezpochyby
také nápadná spona z kostrového hrobu z Čáčova,
jíž lze prifadit k Almgrenovu typu 43. Čáčovský
kus vyniká nad ostatní príklady svou zdobností. Na
plochém povrchu spatfojeme zbytky stribrné folie
s lisovaným ornamentem. Vinutí bylo u loženo, podobne jako u mnohých ostatních spon této fáze,
v železném válcovitém pouzdre ( obr. 11: 8). Typ
samotný patrne nevznikl pi'ímo v Pomorí. Svými
koreny tkvi spíše ve tvarové zásobe východní vetve
kultury przeworské. Pouze zde nacházíme prototypy, totiž zvláštní variantu vendických spon, jež
nabyla obliby toliko v inventári žárových hrobu
v Mazovsku a Malopolsku, a která svými tvarovými znaky - mírne rozšíreným lučikem v místech
nožky a u vinutí, jakož i pi'íčným žebrem v polovine délky lučíku, stojí našim sponám neobyčejne
blízko. 147 Pro tuto možnost hovoií i geografický rozptyl spon Almgren 43, které z území mezi dolní Odrou a dolní Vislou prakticky neznáme, vystupují
však hojne v okruhu kultury przeworské ( N owa
Huta u Krakowa, Serby, Konin, Domaradzyn, Tarnów) 148 a v hrobech dolnolužické kulturní skupiny
(napr. v Sadzarzewicach) .149 Pozoruhodný je jej ich
pomerne častý výskyt v samotném Podunají, ba dokonce piimo na provinciální pude, což by opet
mohlo ukazoval na dobu tesne po markomanských
válkách, prinášející mohutné etnické posuny. 150
V žárovém hrobe z Pasohlávek, jejž datuje 1.
P e šk a i' do první pobviny III. stoleti, 151 tedy
ješte do rámce pojednávaného časového úseku, ležel
v hrncovité popelnicí s prohnutým hrdlem - krome
železného nože - bronzový exemplár jednodílné
podvázané spony s úzkou nožkou a krátkým vinutím, približne Almgrenova typu 158 (obr. 22: 1).
Jde o spínadlo, které je jak v obsahu mladoi'ímských žárových hrobu, tak v sídlištních nálezech
v pr-0storu severne od stiedního Dunaje zcela bežné
po celou mladší dobu i'ímskQu. V souvislosti s exemplárem spony z Pasohlávek, náležejíclm zrejme
k nejčasnejším dokladum tohoto druhu z moravského území, zajímá nás pi'edevším otázka p\ivodu,
zvlášte pak počátečního výskytu podvázaných spon
v prostom sti'edoevropského barbarika, která patrí
bezpochyby k nejobtížnejším a nejvíce diskutovaným. v poslední dobe jí byla již nekolikráte venována dosti zevrubne pozornost i v naší archeologické literature. Nemíním proto dlouze citoval myšlenky jednotlivých starších badatelu, které pečlive
shromáždili napr. ]. Zem a n,152 T. K o 1 ní k 153
a zejména 1. P e šk a r, 154 a pokusím se ve struč-
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nosti vylíčit hlavní názorové tendence, se zvláštním
zi'e:elem k novým zjištením v oblasti východoevropské. Značná část badatelu hledá prototypy podvázaných spon v pontické kulturní sfére, kde prý se vyvinuly ze sti'edolaténských spon spojené konstrukce.
Základ k této domnence položili již O. Mo n t el iu s 155 a O. A 1 mg re n, 156 konkrétnejším archeologickým materiálem se ji však pokusil doložit
leprve M. E ber t. 157 Jejich náhlé vynorení ve
sti'edoevropské oblasti bývá nejčasteji vysvetlováno
jako dusledek zpetného kulturního proudu, souvisejícího s postupem Gó'.u k jihovýchodu, 158 jindy je
chápáno jako odezva na prohloubení obchodních
i jiných kontaktu s Pčičernomofím, jež byly zprostredkovány bud sarmatskými kmeny, 159 nebo umožneny vytvorením provincie Dacie. 160 Další názorový
smer je ochoten spatfovat ve fenoménu podvázaných
spon na území stredni Evropy, zejména v Podunají,
regeneraci místních laténských tradic. 161 Tuto domnenku, kterou do jisté míry podporuje rozdílný
kartografický obraz rozšírení jihoruských a stfedoevropských podvázaných spon, nevylučuje ani T .
K o 1 ní k. 1 62 Uvažuje o dvou samostatných, na sobe
zcela nezávislých oblastech vývoje; pokud by však
bylo prokázáno, že vznik stredoevmpské varianty
by! skutečne podmínen impulzem z oblasti jihoruské, pak tomu, podle zmíneného autora, muselo být
již relativne záhy, nejpozdeji v dobe markomanských válek, a umožnili jej bud sarmatší Jazygo.vé
nebo Roxolani.
Nové možnosti pro vysvetlování náhlého výskytu
podvázaných spon poskytuje materiál z evropských
oblastí SSSR. A. K. Am br o z, 163 který se ujal
jeho zverejnení, vnáší dn prnb!ematiky podvázaných spon zcela netradiční stanovisko. Potvrzuje již
vyrčené konstatování, že v pripade černomofských
nálezu j:le o specifickou variantu, která jak svým
geografickým r·ozptylem, tak nekterými detaily tvarovými a konstmkčními ·se liší od spon stredoevropských. Černomofský typ podvázaných spon s jednoduchým obloukovitým lučikem vznik! podle tohoto
autora již pomerne záhy ze stredolaténských forem
s nožikou ohnutou vzhuru, pi'ehnutím nožky ve smeru
opačném a pfipoutánim zbývajícího drátu k oblouku lučíku. Nekteré uzavrené nálezové celky dosvedčují, že zde takto zjednodušené spínadlo žilo v ča
sovém úseku približne od 1. do II 1. století. 164
Pro sti'edoevropské jednodílné typy s prohnutým
lučíkem nachází zmínený autor predlohy toliko
v tzv. hornodneperské variante spon podvázaných,
která je príbuzná a částečne synchronni s černomor
skými formami. Specifické prohnutí lučíku zdejších
spinadel vzniká patrne jako dusledek pusobení mist-

nich spon vojenských nebo spíše lokálních variant
pozdne laténských spon s prohnutým l u číkem, prežívajících ješle do doby fímské. 165
Podvázané spony s prohnutým l učíkem jsou tdy
s nejvetší pravdepodobností modifikací starších
pi'edloh, vzniklých v oblastech ležících východne od
ekumeny kul!ury przeworské. Dvoudílné spony po:lvázané, konstrukčne i tvarove rozdílné od dvoudílných spon s obloukovitým lučíkem čemomoi'ského
puvodu, se pak zrodily nejspíše v oblasti západobaltské, kde se stýkají s jednodílnými typy na témže
území, a v zóne dolnoviselské, pfejetím d vou:lílné
konstrukce od jiných typu spínadel.
Pravdepodobnost Am b r o z o v ý ch úvah podporuje nekolik faktu. Pi'edevším je to kartogram nálezu dvoudílných podvázaných spon s prohnulým
lučíkem, který vykazuje nejvetší soustredení v pásmu polského Pomoi'í, zvlášte pri dolní Visle a na
území západobaltského kulturního okruhu, jakož
i v. onech oblastech, v nichž nejzfete'.neji sledujeme
stopy expanze, severských, dolnoviselsko-pomorských prvku smerem k jihu a k jihovýchodu. Mám
zde na mysli severní okrajovou zónu kultury przeworské, dále pak územi mezi Vislou a západním
Buge~ a konečne pásmo góto-gepidského postupu
k jihu, táhnoucí se proti proudu západního Bugu až
na Ukrajinu. V této souvislosti není bez významu
skutečnost, že dvojdílné podvázané spony zmíneného druhu se v severop::mtické sfére pfed polovin:>u
III. století, dokdy pfevládají místní varianty s obloukovitým lučíkem, témer vubec nevysky:ují. K jejich masovejšímu rozšírení zde dochází teprve ve
druhé polovine téhož století a ve století nás!edujícím, tedy až po zániku černomofských mestských
center a v dobe neobyčejného rozmachu kultury
černjachovské, na jejiž určité vztahy ke kulturnímu
prostredí dolnoviselsko-pomorskému je v poslední
dobe znovu poukazováno. 166
Doménou jednodílných spon podvázaných s prohnutým lučíkem, které jsou stfedem našeho zájmu,
je území kultury przeworské, zejména její západní
vetve, a oblast stredního Podunají s prileh lým barbarským zázemím. Dobu jejich nástupu v tomto
prostoru, vzhledem k nedostatku uzavrených nálezových celku, které by plasticky odrážely chronologickou situaci, je dosti obtížné postihnout. Určitej ší
podklady pi'inášejí teprve nekteré novejší nálezy
z okruhu kultury przeworské. Tak na pohfebišti
v Opatowe, s neobyčejne pi'íznivými horizontálne
stratigrafickými pomery, jsou nejstarší podvázané
spony konstatovány v oné části nekropole, která odpovídá druhé chronologické fázi, charakterizované
mimo jiné pozdními bronzovými sponami Almgre-
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novy II. a V. skupiny, časnými sp:mami Almgrenovy VII. skupiny, m!adorímskými zbranemi 2. h:>rizon ·u v pojetí K. G od 1 o w s k é ho atd. 1 67
V hrobe 857 na téže nekropoli dokonce nechybela
jednodílná p:>::lvázaná spona se širší nožkou ve sp:>lečné nálezové vazbe s bronzovou sponou Almgren
41. 168 Je pozoruhodné, že ješte časteji než jednodílné, shledáváme v souvislostech s pozdními sponami
II. a V. Almgrenovy skupiny formy dvoudilné, a to
nejen v zóne jejich maximálníh:> rozšírení v polském Pomorí, ale i v okruhu kultury przeworské.
Svedčí o tom napríklad hrob 110 z Oder, hroby
z Ossowken, Ostródy, hrob 128 ze Zadowic aj. 169
Také na ostatních pohfebištích, jak na území kultury przeworské, tak v Podunají, vystupuj! n ejstarší
spony podvázané v chronologické vrstve, jejíž ráz
udávají typické atribúty prechodné fáze mezi starší
a mladší d obou fímskou, ať již máme na mysli
napr. kování pochev fímského puvodu nebo jejich
napodobeniny, součásti výzbr.:>je, označené K. G odl o w s ký m jako 2. horizont zbraní, rímské dovozní zboží horizontu C 1 atd. 170
Vzhledem k uvedeným oko ln:>stem nie nebráni
tomu, abychom predpokládali, že prvo!ní ukázky
podvázaných spon zapustily ve slredoevropských
kulturách doby i'ímské své koi'eny již v časovém
úseku, který označujeme jako fázi B2/C1. Potvrzoval by to i fak t, že práve nyní pr.:>delává jejich habitus, zvláš :e pak habitus kultury prze·Norské, jisté
zmeny, a jejich niplň prijímá mnohé podnety
z okolí. Nejsou to však jen prvky provinciální,
ponticko-sarma tské nebo do~ noviselsko-pomoi'ské;
v urči '. ém smeru, zejména v okruhu dr·obné kovové
industrie, dochází ke sbližování s prC',stredím západobaltským (nekteré ojedine'.é typy spon, dlouhé
obdélné pi'ezky s vidlicoviie zdvojeným jazýčkem,
nákončí Raddatzova typu J II 2). Právé nyní mohly
být do obsahu przeworské kul tury inplantovány také
ojedinelé elementy z ::iblastí východnejších, mezi
jiným i jednodílné podvázané spony s prohnutým
lučíkem, které pro svou jednoduchost nabyly obliby
nejen v kultui'e przeworské, a!e i v ostatnich stfedoevro:pských kulturních skupinách, kam byly
z przeworského prostredí pi'eneseny spo!u s ďalšími
typy drobné kovové industrie, v souvislosti s m::icnou expanzí severských kulturních forem k jihu na
sklonku 11. století. 171
4. Pŕezky a koncová kování pású.
Také nálezy pi'ezek a koncových kování odrážejí
zmeny, které se odehrály ve vývoji hmotné kultury
v poslední fázi starší doby fímské. Jejich tvary naznačuji jakési zchudnutí formálniho bohatstvi a
snad ztrá!u významu techto kováni. V našem ma-
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Obr. 7. Šliboi·ice. Zárový hrob 2 (ponekud zmenšeno,
vše železo).

teriálu se vetšinou setkáváme toliko s prostými pŕez
kami obdélníkovitého tvaru (obr. 7: S, obr. 8: 1 ).
Nekteré z nich byly dvojdílné konstrukce (Šitborice
hrob 2). vetšina však mela pouze jednodílnou konstrukci, omezujíci se na rámeček a trn, který se pohyboval v očku na jednom z delších ramének (Velatice - žár. hrob 1, Mikulov - kostr. hrob 29). 172
Jejich protejšky nacházíme dosti často v hrobech i na
sídlištích témef všech končín nefímské Germánie a
nechybej! ani v inventári sarmatských nalezišť Karpatské kotliny. 1 73 V hlavních oblastech svého výskytu se počínaj! prosazovat, podobne jako u nás,
až v pozdn!m úseku starší doby rimské. Moravské
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hrobové ce lky ze Šitboric a z Ve latic, zvlášte pak
nálezové pomery v okruhu kultury przeworské, dovolují soudi t, že k masovejšímu výskytu tohoto druhu pfezek dochází v horizontu vyspelých železných
spon Almgrenovy IV. a V. skupiny. 174 Starší doklady jsou ojedinelé a tvarove zcela neodpovídaj!. 175
Je pi'irozené, že doba trvání této jednoduché formy
se neomezuje pouze na zmínený časov ý úsek, ale
presahuje ješte do mladší doby ľímské.
K oncová kování, pásľí se vyskytuj! v souvislosti
s pi'ezkami nebo samostatne. Jsou mezi nimi Zlstoupeny dva charakteristické ty py. První, reprezentovaný nálezy z Tovačova a že žárového hrobu
z Kyj ova , patrí k táhlým nákončí m, z~končeným
kulovitým kno/líkem. Typologické zarazení tova čov
ského exempláre. jehož témer trapezoi:lní dfík, zdobený pri okrajích ry tými liniemi, vybíhá v kulovitý, mírne zp!oštelý knoflík, 176 nečiní vetších potíží. 1 když se vetšina podobných kování (napr.
z Kranicha u, Kórchowa, Lachmirowic, Polowit
atd.) ponekud liší menšími rozmery koncového
knoflíku , lze tovačovs ký kus vzhledem k u tváfení
hlavice za hrnout do rámce R addatzova typu 17.177
Složite jšl je situace u obou kyjovských nákonč l,
z jejichž kulovitého knoflíku vybihá na vrcholku
miniaturní nástavec (obr. 4: 1, 2). Stej ne jako nákončí z Tovačova jsou vyhotovena z bronzu a jejich
spodní konec je u rozštepu rovne odi'íznut. P ovšimneme-Ii si thorsberských nálezu, shledáváme sice
pro n e rovnež určité protejšky v o kruhu nákonč í
Raddatzova typu O 17; drobný výbežek je však p ríznačný spíše pro typy O 1- 16, které jsou od sér ie
nákonč í s prostým kulovitým knoflíkem odlišné
celým svým pľedchozim vývojem. 178 Nákončí typu
O 17, jež pokládal napi'. ješte E. B 1 um e179 za
tvarové východisko stan.Ji'ímských bohate profilovaných forem, jsou totiž podle n ových studií K .
Rad cl a t z e spíše paralelní vývojovou vetví, jejíž
počátky lze sledoval již mezi pozdne laténským archeo logickým inventárem.180 Rozmanité varianty
nákončí s kulovitým koncovým knoflíkem a ruzne
formovaným výbežkem bývají proti tomu považovány vesmes za zjednodušení staršich, výrazne profilovaných tvaru. 181
Avšak ani u nákončí posledni rad y není srovnávání s kyjovský mi kusy zcela pri léhavé. Nástavce
vybíhajici z koncového knoflíku jsou u Raddatzových typu O 1- 16 zpravidla de lší a masívnejší.
U mnohých príkladu prozrazuje charakter profi lace
výbežku jej ich typologické koieny, tkvící ve staroi'ímském umeleckém remesle 1. století. Nákončí,
která byla nalezena v žárovém hrobe z Kyjova,
pčedstavují tedy nejspíše jakýsi hybridní tvar, který

není možno jedn označ ne zaradil mezi nekterý
z Raddatzových typu, i když se jim ovšem svým
celkovým pojetím značne približují. Krome ukázek,
které z oblasti dolního Povislí zverejnil E. B 1um e, 182 shledáváme pro ne nejbližši paralely, vyhotovené však prevážne v železe, zejména na území
kul tury przeworské. 183 V dosavadní archeologické
literatufe jsou zmiňována táhlá nákončí s kulovitým koncovým knoflíkem a drobným rudimentárním výbežkem, napi'. z hrobu 122 v Nowé W si
Wroclawské, ze žárového hrobu v Nowé Cerekwi,
z hrobu 80 a 246 ve Wymyslowu a konečne i z hrobu 82 v Opatowe. 184 Príklady z Nowé Wsi Wroclavské a Nowé Cerekwe jsou datovány do mladší
fáze stupne B2 železnými sponami s válcovitou hlav icí. Tomuto časovému úseku muže patril i nákončí
z hrobu 246 ve Wymyslowe, nebo{ hrob, z nejž bylo
vyzvednuto, ležel v úseku pohčebi šte, nejintenzívneji uživaném v prubehu druhé poloviny II. století.
Kování z Opatowa, chronologicky určené železnou
sponou s podvázanou n ožkou a štítovou puklicí
s krá tkým dutým nástavcem, patrí bezpochyby již
mladší dobe fímské, vyjádríme-li se v relatívne
chronologických pojmech, nejspíše stu pni C1.
Néko lika exemplári jsou zastoupena nákončí
s terčovitoii nebo miskovitou h!a.vicí či zakončením
( Raddatzuv typ J 1) . 185 Krome sta ršího nálezu ze
žárového hrobu z Ch va lkovíc ( obr. 13: 4) stojí za
pozornost kusy z Vela tic a ze Šitboric, nalezené
v obou prípadech s pásem širokých železných spon
s válcovitou hlavicí a železnými pfezkami s pravoúhlým rámeč kem (obr. 7: 7, obr. 8: 2). O. A 1mg r e n videl v podobných nákonč ích pokračování
forem s ku lovi tým k,oncovým článkem. 186 K. Radd a t z, který o nich naposled pojedna l, tuto možn ost popírá a vyvozuje je z dvojdílných pfedloh
patrne čecko-sa rmatskéh o puvodu. 187 Nákonč í s trapezoidní horní části a t erčov itým zak on čením konstatuje na pr. mezi jezdeckými postroji z hrobu
v Pantikapaiu, ze zakavkazského nalezište v Kumbulte atd. Zdejší kusy nesou zpravidla charakteristickou rytou výzdobu preki'ížených linií, která tu
a tam doznívá i na nekterých ukázkách z okruhu
kultury przeworské. 188 Koncová kování pásu s trapezoidním dríkem a t e rčov itým za končen ím, lišící
se pouze nekterými drobnými tvarovými deta ily,
zjišťujeme i v prostredí jazygských hrobu z oblasti
Karpat ské kotliny. 189 jde tedy o predmet, který
v sarmatských či sarmatskými elementy ovlivnených kulturních sférách nabyl značného prostorového rozšífení - ovšem témei' vž:ly v dvojdílné
forme, tak typické i pro ostatní sarmatská kování.
K. Rad d a t z se domnívá, že do germánského
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kr-oje byl z ponticko-sarmatské tvarové zásoby pi'ejat
prímou cestou, nebo ť v rímské výstroji ncnašel vetšího ohlasu. 190 časné exempláre, datovatelné již do
stupne 8 2, pčizpusobené však domácímu stylovému
projevu, pocházejí napr. až z polabského pohi'ebište
v Korcho.we a nechybejí ani na dánském Laalandu.
Vzhlcdem k prukazným vztahum polabské ku lturní
oblas ti k jazygskému prostredí v Maďarsku , nebude
jejich zdejší výskyt zrejme náhodný. 191 Ve stupni
Ci jsou již jednodílné nezdobené formy rozšíreny
na značné ploše. Jednotlivé príklady bývají uvádeny
z Norska, P olska, Čec h i ze sambijské kulturní
zóny. Podle K. Rad d a t z e bude nutno h ledat
puvodní stred isko jejich radiace v nekterém z východogermánských kulturních okruhu. 192 Nejinak
soudi tento autor o nákončích s miskovite vyhloubeným koncovým terčem (Raddatz typ J III) .193
Zejména starší typy, které jsou na rozdíl od pokročílejšich exempláru s rozložitejší hlavicí a vejifovite
roztepaným dríkem zpravidla ješte dosti úzké, stojí
jak svými genetickými koi'eny, tak svým tvarem
prostým nákončím s plochou terčovit ou hlavici neobyčejne blízko.
Novejší nálezy, jimiž K. Ra d d a t z ješte nemohl disponoval, mnohé z jeho záveru potvrzují.
Ač se tato nákončí, vyhotovená z ruzného materiálu, mohou objevit i za hranicemi przeworské kultu rni zóny, nejvetší koncentraci nálezu zjišťujeme
na území Velkopolska a zejména Slezska, tedy tam,
kam klademe jádro západní varianty przeworské
kultury. Jsou to nálezy z 8rodna, z Oomanowic
(s miskovite ut váreným zakončením), z rozrušených hrobu v Groszow ic!ch, z hrobli 51, 103, 116,
118, 155 a 169 na pohrebišti v C~rul e, z hrobu
9 v Kalinowe, z hrobu I a XXV v Kotli , z hrobu
l O z Kryspinowa (pobi íž Krakowa), z hrobu
XXXVI v Lachmirowicích, z L~gnice, z rozrušených hrobli v Mlodzikowu, z hrobu 2 v Serbach,
z hrobu 67 v Sadzarzew icích (s misečkovi te utvái'eným za končením), zc Streb inowa, z Wroclawi -Popowic, z hrobu 203 z Wymyslowa (s misečkovite
utváreným zakončením), z hrobu 226 a 309 ze Zadowic, z hrobu 13 ze Zakrzowa atd. 194
je pozoruhodné, že podobná nákončí nejsou príliš
obvyklá v polské pomorské zóne, na území kultury
oksywské č i góto-gep idské. Zde nechybej! ješte ani
v časove pokročilejších nálezových souvislostech
bronzová kování profilovaná nebo jejich deriváty.
Co se týče nákončí s terčovite utvái'eným záverem,
je v literature uvádčn, krome exempláre z Wiekau,
zmíneného K. Rad dat z e m, 195 toliko kus z Pelonken.196 V obou pi'ípadech jde o nalezište ležící
východne od toku i'eky Vi sly, na území bývalého
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Obr. 8. Velatice. .Zárový hrob l (cca 2 : 3, vše
lezo).

~e

Východního Pruska. Podobne jako nekteré nálezy
západni , zejména polabské, jsou zdejší príklady vy··
hotoveny z bronzu. Se železnými exemplári téhož
tvaru, nalezenými západne od przeworské ekumeny,
nás seznamuje A. v. M ii 11e r. Jsou to napi'.
kusy z pohčebište ve Fohrde, z Lunowa aj., vesmes
z prostredí, ovlivneného na sklonku stu pne 8 2 dosti
intenzívne kulturou przeworskou. 197
Není zrejme náhodou, že nekterá nákonči z oblasti kultury p rzeworské pi'ipomínají nápadne sarmatské prototypy. Mám na mysli napr. táhlý exemplár témeč jazykovitého tvaru z hrobu 108 v Chorule, jejž lze po formální stránce srovnat s jedním
z kováni v Ku mbu lte, vyobrazeným K. Ra dd a t z e m,198 nebo kování z hrobu 118 z C horuly,
vyzna čující se rovnčž dvojdílnou konstrukcí. Z jeho
obdélníkovité záchytné ploténky vybíhají dve ramena di'iku, zakončená dekorem pi'ekrížených linií.
Pravdepodobnost domnenky o sarmatském puvodu popisovaných nákonči zvyšuje skutečnost, že
práve na území Slezska, kde shledáváme nejvetší
nahromadení jejich nálezu, nechybejí ojedinelé
ukázky dvojdílných sarmatských pi'ezek s polokruhovitým rámečkem a delší záchytnou destičkou
(napr. v hrobe 5 ze Zakrzowa). 199
Počá tky
mocnejšího
pronikání
j ihovýchodnich prvku, pi'inášejícího do náplne ku lt u ry prze-
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worské mimo jiné i sarmatské formy pásových kováni, pomáhá časove určit ostatni chronologicky
citlivejší invenlár nekterých nálezových celku. železná prezka sarmatského typu ležela ve zmíneném
hrobe ze Zakrzowa ve společnosti trí železných spon
s válcovitou hlavicí. Nákončí s terč<\vile či miskovite utvái'enými konci byla pak nalezena v hrobe
bojovníka z Domanowic se železnou sp:mou typu
Almgren 132, 200 v hrobe z Wroclawi-Popowic
s bronzovou sponou téhož typu, 201 v hrobe 118
z Choruly a v hrobe z Kryspinowa opet se širokými
železnými sponami s válcovitou hlavicí, 202 a v hrobe
67 ze Sadzarzewic s bronzovou sponou Almgren
41. 203 P oneku :i mladší chronologické souvislosti
pfedvádejí hroby 155 z Choruly a 41 z Pineva, datované jednodílnými podvázanými sponami Almgren 158. 204 V hrobe XXXVI v Lachmirowicích
zjiš(ujeme nák ončí s terčovitým koncern ve vzájemné nálezové vazbe s typickými pi'edstaviteli dovozního horizontu C1, totiž s fragmentárním žlábkovaným vedrem a žlábkovanou mísou s pohyblivými
omegovitými rukojeťmi typu Eggers 77. 205
V relatívne chronologickému smyslu tyto údaje
znamenají, že počátek výskytu zmínených pásových
kování spadá ješte částečne do rámce horizontu vyspelých železných przeworských spon IV. a V. Almgrenc.wy skupiny, prevážne však již do počínajícího
s'.upne C1, jehož spodní hranici tvorí v našem pojetí
osmdesátá lé:a II. století. Chápeme-Ii vynorení
techto predmetu v obsahu przeworské kultury jako
dusledek úzkého kontaktu germánských kmenu se
sarmatskou kulturní sférou, dospíváme z pouhého
predpokladu, že tylo styky rmohly být nejintenzívnejši práve v období tzv. mark·omanských válek,
k témuž chronologickému záveru. Oba moravské
príklady, totiž nákončí ze žárového hrobu 1 ve
Velaticích a ze žárového hrobu 2 v Šitboricích, toto
datování jen potvrzují.
5. Záuésky
Z ozdobných pi'edme:u, k:eré nacházíme v žárových hrobech pojednávaných chronologických fází,
zaslouží zevrubnejší zmínky pfedevším závesky, počínajicí se práve nyní objevovat ve vetším množství.
Celou sérii, v níž jsou zastoupeny všechny nejduležitejší typy, vydal kostrový hrob z Čáčova. 206 Na
prvním míste jmenujme uédérkovité závésky cylindrického tvaru. Krome tfí čáčovských exempláru,
z nichž dva byly železné a jeden bronzový (obr. 11:
10, 11 ), bývá uváden železný vedérkovitý závesek
ze žárového hrobu v Záhorské Bystrici (obr. 15: 5)
a z hrobu vykopaného v roce 1946 v Žarošicich.
Nález samotný se bohužel nezachoval, známe jej
pouze z nákresu nálezce hrobu V. Br ou k a 1 a. 207

Podobné pfe:imely ovšem nechybejí ani v materiálu
sídlišlním. 208 V jihos'ovenské nálezové oblasti zaznamenáváme priklady vedérkovitých závesku napr.
na pohrebišti v BešeňQve a v Očkove. 209
Poprvé se zabýval tímto nálezovým druhem podrobneji E. B 1u m e pri rozboru archeologického
materiálu z polského Pomofí. 210 Autor jej rozdelil
približne do dvou skupín. První skupinu tvorí jednoduché formy známé i z Moravy, druhou pak vyvinutejší, honosne zdo.bené kusy. E. B 1u m e uvažuje
o možnosti jejich výskylu již na sklonku stupne B,
vetšinu z nich klade až :io mladší doby ľírnské. Sem
patrí pfedevším dekoratívnejší ukázky vyhotovené
nejednou z drahéh o kovu. 211 Další úvahy týkajíci
se vedérkovitých závesku pripojil pozdeji E. B en i n g e r pfi publikaci nálezu z Cejkova. 212
Z hlediska našeho témalu nás zajimá predevším
možnost výskytu železných č i bronzových vedérkovitých závesku již ve starši dobe rímské, tedy pred
rokem 180. Podle tvrzení K. Rad d a t z e213 sc
totiž počínají tyto predmety objevovat až v prubehu
mladši doby i'ímské. Výjimku prý tvoľf pouze známý exemplár ze žárového hrobu 4 v Sobocisku, jehož chronologický profil udává železná spona s očky
raného typu. 214 Rovnež A. v. M i.i 11 e r pripouští
v pozdní fázi stupne B2 pouze ojedinelý výskyt vedérkovitých závesku, 215 které pokládá za šperk typický až pro mladší dobu rímskou.
Naposled se venoval starofímským nálezum vedérkovitých závesku W. H e i 1 i gen do r f, který
již ve s:upni B2 konstatuje dvojí slče:iisko jejich
výskytu. 216 P onecháme-Ii stranou nejisté nálezy
jihoruské, je to jedna~ území západní vetve przeworské kultury ve Slezsku a mezi Odrou a Vartou,
jednak oblast P olabí, zejmém Brani borsko, Stará
Marka a východní Hannoversko. Z príkladu uváde
ných W. He i 1 i gen do r fem lze však do období
s taršího než je p ~;zdní fáze slupne B2 s vetší jistotou
datoval pouze zmínený závesek z hrobu 4 v Sobo~
cisku. Exemplár z hrobu 182 ve Wymyslowe sem
totiž nemužeme klást tak jednoznačne, jak to činí
jmenova ný autor, neboť z lomek bronzové spony,
podle níž bývá celek datován, je naprosto atypický
a nelze jej s vetší presností ani chronologicky, ani
typologicky zafadit. 217 Nadto byl hrob uložen v oné
části nekropole, kde se pohrbíva lo výlučne až ve
stupni B2, zejména pak v záverečné fázi tohoto časo
vého úseku. Vetšinu ostatních nálezu z tohQto pohrebište, podobne jako exempláre z pohi'ebište v Mlodzikowe, datuje samotný autor nejdríve do pozdní
fáze stupne B2, a není duvodu, proč o tomto určení
pochybovat. Témuž období náleží také široký vedérkovilý závesek, který byl na lezen s bronzovou spo-

PltlSPIOVEK K DATOVANI MORAVSK?CH HROB. NALEZÚ Z DOBY ltlMSKIO

nou Almgren 100 a železnou sponou Almgren 132
v hrobe z Grunówka. 218 Na pohrebišti v Konine se
na samotný sk lonek starší doby i'ímské hlásí vedérkov ité závesky z hrobu 26 (spolu s bronzovou sponou Almgren 43 a pozdní železnou sponou s válcovitou hlavicí) a z hrobu 34 (spolu s bronzovou
sponou Almgren 41 ). 219 Také velká část dalších
príkladu, které lze hodnotil jako starorímské a
s nimiž nás seznamují nekteré nové publikace, patrí
v rámci stupne B2 až k jeho sklonku. Piati to o železných závescích z hrobu 46, 96, 103 a 118 v Chorule, z hrobu 58 v Tarnowe, z hrobu 1 v Zakrzowe
aj. 220 Všechny uvedené celky ukazují, že k masovejšímu výskytu železných vedérkovitých závesku dochází v západnich oblastech przeworské kullury nejdi'íve až v horizontu vyspelých železných spon IV.
a V. Almgrenovy skupiny. Ob:lobím jejich nejvelšího rozšífení je ovšem i zde až mladší doba iímská,
kdy je nacházime na všech vetších nekropolích.
Na samotný počátek mladší doby i'ímské patrí
také ojedinelé nejčasnejši závesky z oblasti mezi
dolní Odrou a dolní Vislou čili z prostoru dolnoviselsko-pomorské kulturni skupiny. Dosved čují to
nálezy z hrobu 40 ve Slopanowe, z pohrebište ve
Wilemboru, či z jiných lokalít, kde je v hrobových
celcích nacházíme ve společnosti pozdních ukázek
lité bronzové industrit: nebo, a to časteji, v doprovodu vyvinutých spon s podvázanou nožkou a jiných mladorímských zjevu. 221
Zdá se, že ani počátky polabské skupiny vedérkovitých závesku nesahají časneji . Hovorí o tom
uzavrené nálezové celky z Fohrde ( hrob 13) a Hohenfercheseru, Gommern-Pilmu, Kl. Schwechtenu
atd., v nichž sc jako chron:>logicky určující památky
vyskytly napi'. pozdní stribrné spony vendické
Almgren 29, pozdní železné spony s plochým lučí
kem Almgren 154 aj. 222
Mužeme tedy pi'edpokládat, že nejčasnejši vedérkovité závesky pocházejí z inventáre západní vetve przeworské kultury. W. H e i 1 i g e n do r f
se domnívá, že práve zde bude nutno hledat jejich
počátek a puvodní stredisko, z nejž se rozšifovaly. 223
Snad není náhodou, že k podstatnejšímu uplatnení
tohoto druhu šperku dochází práve v období velkého
rozvoje przeworské železné industrie na sklonku
stupne B2. Teprve odtud se patrne dostávala jejich
obliba do polského Pomorí, což potvrzuje i skuteč
nost, že kusy, které lze datoval ješte na záver starší
doby i'ímské, jsou zde neobyčejne ľídké. Je rovnež
pravdepodobné, že také na západ byly vedérkovité
závesky prencseny z obsahu východoevropských
kulturních okruhu, nebo{ práve v této dobe zjišťu
jeme na území Braniborska, východniho H annover-
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ska a Staré Marky si lné pronikání nekterých prvku
kultury przeworské a pomoi'ské.
Datování po.čátku vedérkovitých závesku do let
kolem rozhraní mezi starší a mladší dobou i'imskou
neodporuje ani inventár čáčovského hrobu, vybavený krome jiných predmetu 1aké honosne zdobenou
sponQu Almgren 43. Není vybu čeno, že jejich výskyt v našem prostoru již na sk!onku s1arší doby
i'ímské je jednim z mn::>ha dusledku urči .é kultumí
expanze severovýchodniho kulturního prostredí smerem k jihu.
Na roz:líl od K . Rad d a t z e, který vyvozuje vedérkovité závesky z okruhu pontického i'ecb-sarmatského i'emesla, 224 uvažuje W. H e i 1 i gend or f o jejich domácim sti'edoevropském puvodu. 225
Predlohy vidí, podobne jako predtím B. S v o b od a, 226 v drevených barbarských vedérkách cylindrického tvaru. Jeho domnenku, jak se zdá, potvrzuje značné rozmení podobných drevených nádob
v prubehu stupne B2 práve v okruhu kultury przeworské.227
K dalšímu príznačnému typu patrí v tomto období duté závésky kruhovitého tvaru, zvané kapslovité. jediný dosud zverejnený exemplár se stopami
postľíbi'eni pochází opet z kostrového hrobu v Čá
čove (obr. 11: 4). Krome A. B e z z e n b e r g e r a 228
zabývali se studiem techto predmetu zevrubneji E.
B 1 um e, 229 O. K 1eem a n n 230 a v poslední dobe
zejména K . Ra d dat z, 231 který podal jejich dosud
nejúplnejší soupis a v mnohém doplnil a opravil
mínční starších autoru. Nemelo by proto význam
opakoval již známá fakta. Postačí zduraznime-li,
že u včtšiny badatelu panuje shoda, pokud se týká
jejich odvozování z rímských bullae. K . R ad dat z
pi'ináší další dukazy o tom, že na i'ímské pude nechybejí ani jednoduché bronzové kusy, zcela shodné
s barbarskými. Na rozdíl od O. K 1eem a n n a,
který je ochoten označil za oblast jejich puv·odního
rozšírení dolní Povislí, pi'ipoušli naopak K . R a dd a t z ' že obliba techto ozdob pronikala do ruzných barbarských končin nezávisle, ne z je:lné strany, nýbrž více proudy, v ruzných časových vrstvách.
Oporou je mu zlatý závesek z Byrstedtu v Dánsku,
datovatelný již do stupne Bl, tedy práve do období,
kdy zdejší hmotná kultura vykazuje úzké kulturní
i obchodní kontakty s provinciemi, zejména západnimi.232
Ani v samotném Povislí nechybejí ovšem nekteré
príklady, považované za rímské importy, jež mohly
sloužit jako predlohy pro barbarské kusy. W . L ~ g a
sem počítá vetší dvoudílný závesek z Krosna, který
se vyznačuje, podobne jako naprostá vetšina provinciálních pi'íkladu, vypouklými stenami, dále pak
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exempláre z D obrocina a Myslecina. 233 V této souvislosti stojí zajisté za zmínku i novejší nález bronzové schránky malinovité formy, zdobený vybí jenými puk l ičkami, ze žárového hrobu v Záhorské Bystr ici v oblasti slovenského Pomoraví (obr. 15: 4).
jak u nálezu uvádéných W. l tr g ou, tak
u schránky z jihozápadního Slovenska nemusí však
jít vždy o rímský dovoz, nebo ť jak zjišťuje K. R add a t z, byly i na území barbarika zhotovovány
kusy honosnejší, mnohdy z drahého kovu, ne nepodobné provinciálním výrobkum. Krome již zmfneného závesku z Byrstedtu svedčí o tom zlaté kusy
z Mollegaardsmarku, Thorsbergu a konečné i sti'íbrný exemplár z Hornbeku v Holštýnsku, zpestrený
rov než vybíjenými pukličkami . 234
Kartogram rozšírení ka pslovitých závesku na území nefímské Evropy vykazuje tfi hlavní oblasti
jejich nejvétšího výskytu. Krome Jutského poloostrova a dánských ostrovu konstatujeme kumulaci
nálezu v Polabí, zvlášté na Hannoversku, hlavné
však ve východních zónách staroveké Germánie,
a to jak v ekumené dolnoviselsko-pomoi'ské, tak
v okruhu kultury przeworské. 235
Nálezové pomery v Polabí neposkytují príliš
možností k časovému zarazení (stupeň B2 a stupeň
C 1). 236 Ponékud lépe nás v tomto smeru zpravuji
hrobové celky z oblasti dolnoviselské. Spínadla.
která se s kapslovitými závésky objevila v hrobe
z Nowého Dworu, v hrobe 1091 z Wilemboru,
v hrobe 974,1 z Elblérnu, v hrobe z K amena W ielkého, jakož i v hrobe z Rutki, odkazuj! počátek výskytu tčchto ozdob do mladší fáze stupne B2, zejména však do prechodné fáze B2/ C1. 237 Nejinak vypovídají také nálezové komplexy z okruhu kultury
przeworské, kde byly kapslovité závesky konstatovány ve společných nálezových va zbách se železnými sponami V. Almgrenovy skupiny (Tarnów hrob 150, Glogów) ,238 časteji pak s litými bronzovými sponam i horizontu B2/C1 ( Grabice - hrob
IX, Konín - hrob 55, Strupina - hrob 24, Luboszyce - hrob 87 aj . ). 239 Obliba kapslovitých závesku se udržuje víceméné v prubéhu celé časné
fáze mladší doby i'ímské ( C1), avšak sledování tohoto problému se již vymyká rámci našeho tématu.240
Krome závesku kapslovi·tého t varu bylQ v kostrovém hrobe z Čáčova šest dutých bronwvých závesku trapezoidního až témér trojúhelníkovitého tvaru, pro než se v polské literatui'e vžil název „wisiorki torebkowate" (obr. 11 : 1- 3, 5, 6). Ačkoliv užité
výzdobné prvky, jakož i materiál , z néjž byly čá
čovské kusy vyrobeny, by nevylučoval ani dolnoviselsko-pomofskou provenienci, leží težišté výskytu

podobných ozdob na území západní vetve kultury
przeworské. Je treba zduraznit, že v tomto prostredí
jsou zhotovovány témér vý lučne ze železa a vedie
forem trapezoidnich nechybej! ani exempláre témér
čtvercovitého tvaru. Jednotlivé pi'íklady mužeme
uvést napr. z hrobu 9 v Chorule, z rozrušených
hrobU v Konine, z hrobU 13, 42, 172 a 181 v Mlodzikowu, z hrobu 6 v Naclawi, z hrobu 723 z Opatowa, z hrobu 1 z T arnowa , z Tukadlowa, ze zničených hrobu 97 - 98 z W ymyslowa aj. 241 Nejvétší
množstvi nálezu se tedy sousti'eduje v severnich
částech západoprzeworské kulturní zóny.
V hrobe 42 z Mlodzikowa se závések pojednávaného typu naše! v souvislos ti se dvéma železnými
sponami s válcovitou hlavici približné Almgrenova
typu 126/ 128 a v hrobe 172 na témže nalezišti
s variantou lité bronzové spony Almgren 130.
V hrobe 6 z Naclawia ležel závesek našeho typu
s poškozenou bronzovou sponou vendickou, patrné
Almgren 39/40, a provinciálni destičkovi tou sponou
zdobenou smaltúváním, v hrobe 1 z Tarnowa se
sponou Almgren 43 a v inventári obou zničených
hrobu 97 - 98 z Wymyslowa se zlomkem lité bronzové spony Almgren 41 a velmi pozdní železnou
sponou s válcovitou hlavicí. Vezmeme-Ii v úvahu
ješté fakt, že analogický závések byl na pohi'ebišti
v Chorule zjištén v hrobe 9, situovaném v západní
části pohi'ebišté, v okruhu hrobu, s jejichž ukládáním do zeme se patrné započalo až v časné fázi
stupne C1, pak nezbývá než pripustit, že počátky
obliby tohoto druhu šperku spadají na samotný konec stupne B 2, pi'e:levším však do prechodné fáze
mezi starší a mladší dobou rímskou, již označujeme
jako fázi B2/C1.
Z kostrového hrobu 6 v M ikulove byla vyzvednuta fímská mince (podle určení E. P o c h i ton o v a Vespasiánuv denár), 242 jež byla vsazena do
obroučky z tenkého bronzového drátku. šlo patrné
rovnéž o druh závesku. Jak svedč í provrtané otvory
na nekterých nálezech, sloužily mince k podobným
účelum ča stéji. 243 V našem pi'ípade byla mince zavéšena pomocí zarizení, které je príbuzné tzv. sepnutým záveskum. Spočívaly v zasazení určitých,
nejspíše symbolických predmetu (jantar, pryskyrice, pecky, kaménky, kousky skla atd.) do ki'ížících
se plechových drátku, vytvái'ejících závesné očko.
Plochý predmet, v našem prípade mince, byla lemována drátkem k zavešení pouze po svém obvodu.
6. Náramky, prsteny a nákrčníky
Wulzeshofenský zlatý náramek se štítovite utváŤenými konci, uchovaný v nekolíka kusech, pa tfi
v pojednávaném období k nejkrásnejším ukázkám
drobné kovové industrie vubec (obr. 10: 1). K.
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R a d d a t z244 razí pro náramky tohoto druhu označení „Schildkopfarmringe", které je v každém pi'ípade vhodnejší než Schlangenkopfarmringe starších
autoru. Zoomorfne ztvárnený konec nemusí být totiž
stylizací hlavičky hadí, nýbrž i hlavičky jiného živočišného druhu; T. V o i g t
uvažuje dokonce
o hlave losa. 245
Z typologického hlediska je duležitý oblý d rát
strední čás ti, který u wulzeshofenského exempláre
zabírá témči' polovinu obvodu a jenž je charakteristický pro časnejší vývojové stupne. 246 Tento moment, jakož i drahocenný materiál, z nejž by! náramek vyhotoven, ved l K. R a d d a t z e k názoru,
že se jedná o prvotní, nejspiše provinciálni predlohu, jež dala podnet ke vzniku celé série pomoi'ských
Iitých forem. 247 Proti tomuto pojetí vývoje našich
náramku hovorí však skutečnost, že wulzeshofenský
pi'iklad není ani jediný, ba dokonce ani nejstarší
exemplár tohoto typu, jímž se dnes nálezové pomery
na území nerímské Evropy mohou pochlubit. Archaické formy s oblým stredovým drátem, které se
po tvarové stránce nejvice blíží B 1 u m e ho dolnoviselským prototypum, vyrobené ovšem ze zlata,
byly v poslední dobe publikovány z kostrového
hrobu S v Zohoru a ze žárového hrobu 10 v Kleinzerbstu. 248 Oba kusy jsou témer shodne datovány
stríbrnými trubkovitými sponami jednodílné konstrukce na sklonek stupne B1. Do doby jen o málo
pozdejší se hlásí stríbmé náramky podobného typu
z hrobu ve Wotenitz a v Darzau.249 Zlaté exempláre z oblasti dánské neposkytují síce podklady pro
bližší časové zafazení, 250 nicméne shodne utvárené
motivy na držadle stribrného kantharu z hrobu
v Dollerupu umožňují alespoň rámcové datováni
dánských ukázek do stupne B2.251
Uvážime-Ii, že se nejstarší kusy, vyhotovené ze
zlata, objevují v Pomoraví a ve stredním Polabí,
tedy práve tam, kde lze v prubehu 1. století pozoroval silné vztahy k provinciálnímu prostredí v Podunají (nálezy noricko-panonských pásových kováni, •spon, zrcátek atd. ), nezbývá než pčiznat znač
nou dávku pravdepodobnosti domnence, která uvádí
naše náramky do souvislosti s nekterými ukázkami
noricko-panonské kovové industrie. 252 Dolnoviselská
skupina litých bronzových či sti'íbrných náramku
je tedy s nejvetší pravdepodobnosti modifikaci starších predloh, které v obsahu barbarské hmotné kul·
tury zjišťuj eme již v mladší fázi stupne B1. V souvislosti s rozvojem lité kovové industrie vykrystalizoval v oblasti kultury dolnoviselsko-pomoi'ské, na
samém sklonku starší doby rímské, charakteristický
tvar širokých ozdobných kusu, zcela odpovidajicich
jak svým technickým provedenírri, tak stylovými

~
'

1

4

Obr. 9. Velké Hosterádky. 2 árový hrob (1- 4, 6, 7 cca 2 : 3; 5 - 1 : 3, vše bronz).

prvky a dekorem rázu zdejši kovové industrie fáze

B2/C1.
Co se týče wulzeshofenského exempláre, potvrzuje
jeho vztah k pomoi'ským náramkum vetšina tvarových i výzdobných prvku. J. K m i e c i ŕl s k i naznačuje, že zlatý wulzeshofenský náramek by mohl
pocházet ze stejného dílenského okruhu jako nález
z Trebusic v Čechách, či dva bronzové náramky
z Marlowa na Rujane. 2 53 Výskyt techto typu v Po-
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dunají, jejichž počet je v poslední dobe rozmnožen
o další exemplár z hrobu 47 v Kostolné pri Dunaji,254 je s nejvetší pravdepodobností dokladem o pronikání severských, v našem prípade dolnoviselskopomofských kulturních prvku smerem 11zmm.
Wulzeshofenský nálezový soubor, datovaný pozdními železnými sponami V. Almgrenovy skupiny,
ukazuje, že jejich výskyt v Podunají je vcelku synchronní s ostatními zjevy severského puvodu. 255
jen stručne se zmíním o prstenech, jež byly v hrobech pojednávané fáze zjišteny. Zlatý prsten z Wulzeshofenu a patrne i bronzový prsten z Velkých
Hosterádek, vyobrazený E. B e ni n g e re m, 256
patfi k jednoduchému typu tzv. snubních prstenu.
Prostá obroučka bez štítku muže být oblá či rozmanite hranena, u exempláre z Wulzeshofenu má
konvexní pnirez (obr. 10: 2). Ch. B e c km a nn o v á, která se v poslední dobe zabývala tfídením
prstenu, nalezených v oblasti barbarika, zafazuje
tzv. snubní prsteny do své 1. skupiny. Zlatý exemplár z W ulzeshofenu se pak nejvíce blíží forme 3. 257
Autorka pro nej uvádí analogie z 33 mist v oblasti
nei'ímské Evropy. Z celkového počtu 40 kusu bylo
25 prstenu tohoto druhu vyhotoveno ze zlata. 258
Presnejší typologická klasifikace prstenu ze žárového hrobu ve Velkých Hosterádkách je již obtížnejší,
neboť pfi jeho hodnocení jsme odkázáni pouze na
jednoduchou kresbu v B e n i n g e rove publikaci. Bezpochyby však náleží rovnež do 1. skupiny
Chr. B e c km anno v é. Vetšina tech to tvaru je
obvyklá jak v prostredí provinciálním, tak v barbariku a udržuje se (krome baltské formy 4) po celou
dobu fimskou. 259
V kostrovém hrobe z Čáčova byly nalezeny zbytky bronzového prstenu se zúženou obroučkou a oválným štítkem, vyplneným vložkou - opálovou
gemmou s figurálním motivem. 260 Tvar prstenu
i výzdobné detaily jsou pro špatnou zachovalost
nezi'etelné, jeho presnejší typologické i chronologické zarazení pr·oto taki'ka nemožné (obr. 11: 12).
Do určité míry se blíží prstenum, označeným Ch.
Beckmannovou jako typ 17c. 261 Vzhledem
k vložce zdobené kamenofezem je pravdepodobnejší
jeho i'ímská provenience, i když ovšem takto zpracovaných kamenu bylo pozdeji užíváno i na prstenech barbarského puvodu (Leuna). 262
Tzv. snubnfm prstenum jsou príbuzné také dve
zlaté obroučky ze žárového hrobu 8 v Šitboi'icích
(obr. 18: 3, 4). Oba predmety však svými rozmery
( 0 cca 3 cm) nepfesvedčují o tom, že by jich mohlo
být užíváno jako prstenu. Ostatne samotná Chr.
B e c km anno v á upozorňuje, že ani obroučky
menších rozmeru nelze vždy pokládát za prsteny. 263

Mohly sloužit i jako závesky, součásti pásových zá
p :>n, fetízku atd. Vzácným nálezem je však bezpochyby nákrčník, jehož oblouk tvQfí pletenec ze
zlatých drátku, nalezený v hrobe z Wulzeshofenu
( obr. 10: 5). Podobné šperky se ve stfedoevropské
oblasti nevyskytují často a jejich nejbližší približne
soudobé analogie jsou v barbariku doloženy napr.
z BuskQva a Wotenitz. 264 Pletencové nákrčníky a náhrdelníky mají nekteré obdoby i v provinciálním
prostredí a zvlášte významná jsou jejich vyobrazení
na náhrobních stélách v Porýní. 265
Puvod této specifické ozdoby lze vystopoval ve
skytském kulturním okruhu, odkud se behem doby
dostává do strední Evropy, aby se zde v míslních
modifikacích udržela až do počátku slredoveku. 266
V nekolika pfípadech se vyskytly ozdoby, zhotovené z tenkého kruhovite stočeného bronzového drátu, jehož konce se pfesahují a jsou navzájem spojeny spirálovitým obtočením (obr. 2: 1, obr. 10: 4,
obr. 11: 9, 10). Tyto tvary jsou rozšíi'eny témer
v celé oblasti naddunajské Evropy. 267 Vedie bronzových, vyskytují se též exempláre zhotovené ze
stfíbra. Rozdilná velikost jednotlivých kusu dala
podnet k jejich ruzné interpretaci. Vetší tvary jsou
označovány jako náramky, 268 exempláre o menším
prumeru bývají považovány za prsteny nebo náušnice.269 V novejší dobe se ozývají názory, že též
menší tvary mohly sloužit jako náramky, neboť prý
jsou konstruovány tak, že vzájemným priblížením
spirál lze jejich pnimer zvetšit. 270 Nekteré ozdoby
tohto druhu jsou však tak malých rozmeru, že by
žádnou manipulací nemohlo být dosaženo žádaného
prumeru. Menších kroužku, jak o tom svedčí krome
čáčovských exempláru i další príklady, bylo používáno též jako součástí závesku. 271
7. Jehlice.
K nejefektnejším pi'íkladum patrí wulzeshofenský
zlomek stŕíbrné jehlice s dutou hlavicí hruškovitého
tvaru, která je provedena ve zlate a bohate zdobena
granulací a filigránem (obr. 10: 3) . B. B e c km a n n zafazuje tento exemplár do rámce své VIII.
skupiny, a to k forme 108. 272 Sem patrí dále jehlice
z Frnslev a Vangede na Seelandu, jehlice ze Skalbergu v Norsku, nálezy z Hiddensee v Pomofanech
a z Preetzu ve šlesvicku-Holštýnsku. 1 když se
jednotlivé kusy navzájem od sebe liší v detailech
provedení a v aplikaci výzdobných prvku, bylo
k jejich výrobe použito témer ve všech pi'ípadech
zlata a sti'íbra.
Chronologické prostredí, v nemž tyto jehlice vystupují, ukazuje ve trech pi'ípadech na stupeň B2
a v jednom na stupeň C1, či na sklonek stupne
pi'edcházejícího. 273 Ani wulzeshofenská jehlice ne-
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v tomto časovém zarazení výjimku a je dalším
dokladem o infiltraci severských prvku k jihu na
sklonku s'.arší doby i'ímské.
B. Zb r ané

1.

Meče

Jediným exemplárem , který muzeme zai'adit do
mladší části starší doby i'ímské je železný, v horní
tretine zámérnč ohnutý meč ze žárového hrobu bojovníka v Blížk·ovicích (obr. 12: 5, obr. 13: 8), jejž
poprvé uvádí 1. L. čer vín k a. 274 Patrí k typ u
s oboustrannou, strechovité hranénou, rovnomérné
širokou čepelí a p ravoúhle odsazeným i'apem. če
pel se na dolním konci p rudce zúžuje v ostrý hrot.
Meč z Blížkovic je pomérné velmi krátký a v puvodnim stavu méi'il neco pres 50 cm. Svými rQZméry se tedy výrazné líší od dlouhých meču, které
počínaj! p revláda! ve výzbroji barbarského bojovníka v prubéhu mladší doby i'ímské. 275 Podle novejšího ti'ídéní J. E 1 a n t k o w s k é odpovídaly by
ve Slezsku našemu exemplári nejvíce meče typu 2,
varían:y A, které známe napr. z Chrosciny W ielké
či Komorówka, jejichž čepele se však smérem dolu
ponékud rozšifojí. Blížkov ickému meč í jsou príbuzné také meče varianty B, pocházejíci z Kotly a
z Groszowic, tedy z chronologického prostredí, které
odpovidá I I. a počátku I II. sto,!etí. 275"
2. kouání ští!rl.
K. G od 1 o w s k i povazu1e meče podobného
druhu za zbra1'í typickou pro 1. horizont zbraní,
datovaný do mladší fáze stupné B2. 276 Krome držadel štítu Jahnova typu 9 s pravoúhlými nebo
trapezoídnímí, od držadla odsazenými záchytnými
ploténkami, sem patrí i štítové puklice ( umba)
Jahnova typu 7a, vyznačujíci se dlouhým plným
nástavcem. Snad není náhodou, že jediná puklice
zmíneného typu byla na Moravé nalezena rovnež
v hrobé z Blížkovic. Je 15 cm vysoká a v šírokém
okraji jsou patrny tfi otvory pro nýty, jimiž byla
pripevnena ke štitu. Na témer vákovité spodní části
spočívá kuželovítá, mírné prohnutá stríška, z níž
vybíhá dlouhý plný nástavec, relativne úzký a rovnomerné široký (obr. 12: 4, obr. 13: 9).
Štítové puklice nejsou v moravském nálezovém
materiálu príliš bohaté zastoupeny. Ze starších nálezu stojí za zmínku štítová puklice kónického tvaru
se zduraznéným hrotem, pocházející z rozrušených
hrobu v Mikulové (približné Jahnuv typ t. I II : 6).
Z jíhozápadního Slovenska známe podobné formovanou puklici ze žárového hrobu v Malackách. 277
Strohé kónické umbo ze žárového hrobu bojovníka
v Lábu patrí presvedčivé ješté stupni B1. 2 '1,8
Podle M. J a h na se puklice s dlouhým válcovítým nástavcem ( Stangenschildbuckel typ 7a) vy-

Obr. 10. Wulzeshofen. Pravdepodobne žárový hrob
(1, 3- 5 - zlato; 2 - zlato, stľíbro; 6, 7 - železo,
ponekud zmenšeno).

vinuly z kónických puklíc vývojovou radou pres
puklice s hrotitým výhežkem (Jahnuv typ. t. III:
6) .279 Autor konstatuje, že se podobné tvary počí
nají objevovat již v prubéhu II. stoleti; vyvinuté
exempláre, mezi než by patril i náš kus z Blížkovic,
pak náleží zejména druhé polovine téhož stoleti a
prežívaj! do mladší doby fímské. Nedávno upozornil A. v. M ii 11 e r, který jinak se staršími vý-
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vody M. J a h na souhlasí, na skutečnost, že puklise s dlouhým nástavcem se mdhou vyskytnout již
v nálezových souvislostech, datovaných bezpečne do
stupne B1.280 je tedy možné, že pozdní puklice
s dlouhým nástavcem (série 2) nevznikají až ve
stupni B2, a!e čás:ečne již v rámci s:upne pfedchozího, a že mohou být do určité míry soubežné
s pozdne laténskými tvary (série 1). které však na
rozdíl od nich již v prubehu 1. století doznívaji.
Mezi puklicemi pojednávaného typu lze rozlíšil více
obmen, lišicích se pfodevším formováním nástavec.
Soubežne s puklicemi s plným nástavcem, který
muže být bud rovnomerný - válcovitý, širší nebo
užší, vyvíjely se i puklice s hrotitým !movitým
nás ta veem (S tachelschildbuckel), typické zejména
pro východní části nerímské Evropy. 281 Nekteré
z nich jsou na vrcholku nástavce opatreny kuličko
vitým útvarem, který mel zrejme zabránit zabodávání hrotu do štítu protivníka. 282 Nechybejí ani príklady s náslavcem v horní části rozšíreným, či dokonce pozdní tvary, hlásící se vesmes až do III.
století, z jejichž vrcholu vybíhá široký válcovitý
výbežek, který je uvnitr dutý. 283
Bereme-li v úvahu nejnovejší ti'ídení slezských
nálezu zbraní, které vypracovala j. EJ a n t k Q w·
s k á, p3k lze puklici z Blížkovic pfäadit, v rámci
jahnova typu 7a, k autorčine variante B, a to do
podskupiny 1 s rovnomerným válcovitým nástavcem. Jako príklady uvádí j . E 1a n t k o w s ká
napr. umba ze žárových hr·obu v Komorówku,
Wronine a v Zubrze a z nekterých hrobu v Chorule.284 Na rozdíl od puklice z Komorówku a od
starších forem uvádených M. j a h n e m 285 má
puklice z Blížkovic jiné seskupení nýtu, které nejsou
sefazeny ve skupinách po dvou či dokonce po trech,
nýbrž, jak ukazují otvory v limci puklice, jsou
rozmísteny na ti'ech s tranách po jednom. Rovnež
odsazení nástavce od sti'íšky puklice je výraznejší,
než napr. u puklice z Wronina, či jiných ukázek,
které uvádí j. E 1a n t k o w s ká. Venujeme-Ii po·
zornost publikovanému archeologickému materiálu,
pak v blízkém slezském sousedství odpovídají puk·
lici z Blížkovic nejvíce kusy z D~bnice, 286 z hrobu
68, 92, 97 a 144 v Chorule, 287 z hrobu 1 v Zakrzowe288 a z hrobu 13 v Legnici. 289 Z ostatních nálezu
učinených na území przeworské kultury lze uvést
napr. puklici ze žárového hrobu v Leonowe II ,290
z hrobli 132 a 183 a 190 v Mlodzikowe, 291 ze žárového hrobu 13 z Ciosen,z92 z hrobu XVI v Lachmirowicích,293 z hrobu 82 v Opatowe 294 aj. Pi'íbuzné je i umbo ze žárového hrobu 2 v mohyle ze
Zemplína a rovnež i nekteré další pfiklady z okruhu
przeworských památek na východním Slovensku a

v Zakarpatské Ukrajine. 295 Podobne utvárené puklice se !černi jednoduchými nýty nechybejí ani v oblasti la bsko-germánské. 296
Soude podle chronologicky citlivého materiálu,
zejména spínadel, mezi nimiž pčevládají charakteristické typy przeworského horizontu vyspelých železných spon Almgrenovy IV. a V. skupiny (v D~b
nici a v hrobe 1 ze Zakrzowa se širokými železnými sponami s válcovitou hlavicí, v hrobe 13
z Legnice se sponou Almgren 76/123, v Leonowe
se železnou sponou Almgren 116, v hrobech 68, 92
a 97 z Choruly se železnými sponami Almgren 132,
v hrobe 21 z Kopek s pozdní výrazne členenou
bronzovou sponou atd. 295a), lze príklady analogické
blížkovické puklici klást na samotný konec starší
doby čímské. Podobné tvary nelze ovšem vylučoval
ani pozdeji. Svedčí o tom napríklad hrob 82 z Opatówa,297 hrob 13 z Ciosen 298 a hrob XVI z Lachmirowic. 299 Zv lášte žárový hrob z Ciosen je pro
chronologické účely značne duležitý, nebo( v jeho
inventárí se našla - krome jiného arche<:1logického
materiálu - mísa terry sigillaty z rheinzabernských
dílen, a podobne jako v Lachmirowicích, postranní
kování pochvy k zavešeni meče, tedy predmety,
které bezesporu nelze klást časneji než na počátek
mladší doby rímské.
3. Hroty kopí a oštépú
Pouze ve dvou hrobových celcích, kleré lze klást
do zkoumaného období, se vyskytly hroty kopí, a to
v Pillichsdorfu na území Dolního Rakouska a v Rebešovicích. Považujeme-Ii kolekci nále.:u z Chvalkovic rovnež za predmety pocházející z jediného
hrobu, pribývá ke zmíneným príkladum další nález.
Hrot z Pillichsdorfu se hlásí k bežnému typu
s úzkým a mírne strechovite hraneným listem, který
je znám témer ze všech končín nerímské Germánie
(obr. 14: 8). Hrot kopí z Chvalkovic, pokud mužeme soudit z čer v in k o vy kresby, nebo(
predmet sám se nezachoval, mel vyhranené stredové
žebro, zanikající v horni tretine listu, a v tulejce
otvor pro nýt (obr. 13: 1 ). Patčil tedy do skupiny
hrotu s širším listem a vyznačeným stredovým
žebrem, jehož obdobu na pude Moravy nacházíme
napr. v deformovaném hrotu z Tešetic na Znojemsku.300 U exempláru z P illichsdorfu a z Chvalkovic jde o formy, žijící témer po celou dobu rímskou a snahy o jejich detailnejší typologické
a časové ti'ídení se zpravid la nesetkávají s úspechem.301 Za jisté typologické kritérium s chronologic<kými dusledky bývá ve s:arší literatuče pokládáno šterbinovité rozevfení tulejky, které mezi na·
šimi príklady zjišťujeme na hrotu kopí z Rebešovic
(obr. 21: 5). 302 Po ostatních stránkách nevybočuje
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Obr. 11.

Cáčov.

3

5

6

Koslrnvý hrob {1-6, 8, 10 - bronz; zmenšeno).

rcbesovický kus z rámce mladorímských hrotu
s plossím lislcm, pro 11čž na Moravč nacházímc analogic napr. v Kostclci na Hant', v Hrubčicích, 303
,. ákle nebo v Šaraticích. 30 ~ V oblasti slczské stojí
exemplári /, Rchť.'ŠO\'iC ncjblížc nálezy /, hrobu 10
,. Nosocicích, z Lcgnicc, z Ratyni a z nčkolika
jiných lokalit. 30"
Z vrhacích zbraní je v souboru památek z Chvalkovic zastoupc11 hrot oštčpu sc zpčtnými háčky a
dclší tulcjkou (ohr. 13: 3). Ruznt• varianty podobných hrotii shlcdávámc mezi archeologickým materiálcm, dntovaným do prubehu celé doby i'ímské. 306
V oblnsti kultury prtcwurské nacházime, zvláštč
v mladsi část i tohto casO\'ého úseku, Ostčpy s tulejí
až 18 cm dlouhou. 307
Za hroty oštčpu lzc pokládat i mcnsí listo\'ité
formy, ktcrC- sc na Morave vyskyt ly opčt vc Chvalkovicích (obr. 13: S), v okruhu kultury przeworské
pak vc Vávrovicích u Opavy. 308

4. Sckyry
Podle I. L. C c r v i n k y byl hrob bojovníka
z Blížkovic vybavcn jcšte fragmcntcm žclcwé sekyry, pri jchož hodnocení jsme dnes odkázáni pouze na autorovu kresbu, 309 neboť predmet ,. Moravském muzcu chybí (obr. 13: 7). Zdá sc, že blížkovický exemplár mel nejblíže k typu s rovnomerným,
na obou stranách prohnutým ostrím a čtvcrhranným
tý lem, ktcrý je obvyklý zvláštč v labsko-gcrmánské
kulturní zónč,no nechybí však ani na území kultury przcworské. 311 Sckyry patrí v barbarském prostredí mczi pomčrnč i'ídké zbranč a jak v západních.
tak \'C východních sférách nei'ímské Evropy počínají
,. hrobo\'ých celcích početnčji vystupoval až ve stupni 8 2, Z\•]áštč \' jeho pozdní fázi. V nezmčnčné forme žijí pak až do konce doby i'ímské.m

5. Oslrnhy
Z dulcžitčjších památck souviscjících s výzbrojí
a výstrojí bojovníka je nutno sc zrnínit jcšlč o bron-
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Obr. 12. 1-3 - Mistelbach-Siechenhaus, kostrový
hrob; 4, 5 - Blížkovice, žárový hrob (vše zmenšeno;
2 - bronz; 4, 5 - železo).

zových ostruhách z kostrového hrobu 6 v Mikulove.
Hlásí se k vyspelejšímu typu destičkovitý1.:h ostruh
s ki'ídélkovite rozšírenými bočnicemi. 313 Oba exempláre mají hrot, který by! ze železa, odlomen, avšak
podle krčku a celého charakteru ostruhy lze soudit
na jeho odsazení. První z ostruh je zajímavá též
tím, že má po obou stranách kruhovitého stredu
dve malé terčovité plošky, pi'ipomínající plošky pro
nýty na konci kfidélek čtyi'nýtových ostruh ( obr.
2: 6). Analogické kusy s terčovitým výbežkem
pouze na jedné strane uvádí napi'. M. Ja h n. 314
Druhá ostruha má stredový kruh:>vitý p::>dstavec
hrotu ze dvou stran vymezen pi'íčnými destičkami
(obr. 2: 7). Podobné ohraničení pods ~avce není
zvláštností ani u jiných druhu ostruh, zejména u nekterých forem čtyi'nýtových, avšak nechybí ani
u ojedinelých ostruh knoflíkovitých. 315 Podle nálezových s·ouvislostí, které máme k dispozici, p1ti'í
ostruhy s ploténkami až pozdní fázi starší ·:.'.oby

i'ímské, 316 což by odpovídalo i okolnostem, v nichž
byly naše exempláre nalezeny v mikulovském
hrobe.
C. Náradí
1. Nože
Mezi náradím zaujímají co do p:>čtu nálezu
prední místo nože, jichž ovšem mohlo být používáno
i jako zbraní. Jejich studium má pro chronologii jen
nepatrný význam. Jediný poznatek, který bychom
mohli z jejich pozorování vyvodil, je snad dojem,
že v pojednávané vrstve hrobových nálezu pievládají rovné nože s pomerne krátkou čepelí, pravidelným hrotem a oboustranne odsazeným trnem. Byly
nalezeny napr. v žárových hrobech z Mušova (obr.
5: 4), z Velatic (o,br. 8: 3), ze Šitboi'ic (obr. 19:
7), z Rundebergbreite v Dolním Rakousku ( obr.
20: 3), 317 ze Želetic (obr. 13: 14) a snad i z Chvalkovic (obr. 13: 6).
Témer shodné nože s čepelí taki'ka klínovitého
tvaru zjišťujeme i v soudobých nálezech slezskopolských, kde jsou zvlášte charakteristické pro horizont vyspelých že!ezných spon V. Almgrenovy
skupiny a v období bezprostredne následujícím. 318
Vzácností nejs·ou ovšem ani v jiných končinách barbarika. 319
Bronzový nuž z Velkých Hosterádek, zdobený na
predelu čepele a trnu pfíčnou rýhou, má trn pravoúhle odsazen pouze na strane týlu, na strane ostrí
pi'echází čepel v trn mírným prohnutím. Není
ovšem vyloučeno, že tento exemplár patril puvodne k typu s oboustranne odsazeným trnem, jehož
čepel byla stálým užíváním na strane ostrí posléze
zbr·oušena ( obr. 9: 4).
Ponekud jiného druhu je železný nuž s rovným
týlem a obloukovitým ostrím z Rebešovic. Na levé
strane čepele je patrný široký krevní žlábek, tm je
odlwnen. 319" Príbuzného typu je také železný nuž ze
žárového hrobu v Pasohlávkách, jehož čepel je od
čtyfhranného tmu m strane ostrí pravoúhle odsazena a její pravá strana opati'ena opet melkým krevním žlábkem. Týl je rovný a asi v polovine délky
skosen smerem k trnu (obr. 22: 2). Podobné nástroje nejsou rovnež specifikem určité oblasti. Verné protejšky obou kusu shledáváme i v okruhu kultury przeworské, kde se udržují po celou dobu
i'ímskou. 320
J istou zvláštností je celokovový železný nuž lancetovitého tvaru ze žárového hrobu v Mušove (obr.
5: 2), jehož úzká rukojeť, zdobená po obou stranách
nízkými lištami, vybíhá v ouško, opatrené železným
zavesným kroužkem. Nože s celokovovou rukojetí
jsou dosti vzácné. 321 Na Morave k nim pati"í ješte
bronzový exemplár z hrobu vykopaného v roce 1937
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ve Velaticích.322 Z oblasti české uvádí H. P re ide 1 celokovové nože ze trech lokalit. 323 2.ádný
z téchto kusu nebyl však opatren kroužkem pro zavéšení, jako tomu bylo v našem pi'ípadé. Podobný
exemplár, avšak rovnéž bez kroužku, jenž by! patrné
již dfíve odlomen, pocházi ze Stogu ve Slezsku; 324
celokovový železný nuž s ponékud širším d ržadlem
a závesným kroužkem konečné vydal hrob 291
z Wymyslowa. 325 Datace celokovových nožu z barbarského územi je pro jejich sporadický výskyt dosti
obtižná. Honosné bronzové kusy z Poggendorfu a
z Gross-Kelle326 v jihovýchodním Meklenbursku,
dále železný nuž z hrobu 291 ve Wymyslowé, jakož
i pčíklady z Cech je možno, vzhledem k nálezovým
okolnostem, které je obklopují, klást již d o stupne
B1 , nuž z Mušova byl nicméné provázen sponou,
která jej radí nejméné do druhé tretiny I I. století.
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2. Núžky
Z dosavadniho archeologického materiálu vysvitá,
že se nužky objevují predevším v mužských hrobech
a nékdy bývají počítány k jejich charakteristickému
inventári. 327 Velmi často jsou jimi vybaveny hroby
se zbranémi, a to jak z oblasti kultury przeworsl<é,
tak v okruhu polabském.328 Jak uvádi A. v. M ii II e r, shledáváme je však tu a tam i v nálezových
souborech s typicky ženskými milodary. 329
Na Morave byly nužky uloženy do hrobU se zbrančmi pouze v Rebešovicich, a chceme-Ii tento soubor památek pokládat za uzavrený nálezový celek,
také ve Chvalkovicích. V hrobe 6 ze Šitboiic, v hrobe 2 z Velatic a v hrobe z Velkých Hostérádek
ležely v nálezových celdch, v nichž chybely zbrane,
zato však byly zastoupeny ukázky fimského importu a spony. Až na nužky ze Šitboi:'ic jsou nužky
z téchto hrobu vyhotoveny z bronzu a exemplár
z hrobu 2 ve Velaticích prekvapuje svými drobnými
rozmery ( délka cca 9 cm). 330
Všechny moravské kusy, které pi'ipadají v úvahu,
patrí k formám, jejichž ramena precházejí primo
v obloukovitý týl, čepele jsou od ramen odsazeny
v tupém úhlu (obr. 3: 5, obr. 9: 1, 2, obr. 13: 2, obr.
19: 4, obr. 20: 4) . Z konštrukčního ·hlediska stoji za
pozornost železné nužky z Rebešovic, jejichž ramena jsou v misté oblouku skována ze dvou části za
pomoci vloženého plátku železa (obr. 21: 6). Je
možné, že zde máme ukbku poškozenéhQ a posléze
opraveného exempláre; snaha po reparatuie zlomených nebo jinak poškozených nužek je ostatné v materiálu z ha11barika doložena ve vice pi'ikladech. 331
3. Klíče
V žárových hrobech z Mušova, Pi'ibic, Šitboric
a patrné i z Velkých Hostérádek jsou zastoupeny
jednozubé formy klíču (obr. 5: 3, obr. 7: 6, obr.
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Obr. 13. 1-6 - Chvalkovice, žárový hrob (?); 7-9 Blížkovice, žárový hrob ; 10-14
2eletice, žárové
hroby (podle rukopisu l. L. Cervinky).

9: 7, obr. 22: 5). Vyjma kliče z V. Hostérádek byly
všechny vyhotoveny ze železa a uchova ly se v celku. Z bronzového kusu z Velkých Hostčrádek se
podafilo zachránit pouze spodní část se zahnutým
zubem. Mezi železnými kliči není po tvarové stránce podstatnéjšich rozdílu. Držadlo je zpravidla obdélnikovitého prurezu, na jednom konci precházi ve
svinuté očko, jimž je provlečen závesný kroužek, na
druhém zaobleno a hákovité ohnuto, čímž vytvái'í
zub. Délka moravských nálezu se pohybuje v rozmezí od 13 do 20,5 cm.
Všude v okoli, v Čechách i na území kultury
przeworské, bývají klíče tu a tam provázeny ostatními součástmi zámku - obdélníkovitým plechovým kováním se čtyrmi otvory pro nýty v rozich
a dvéma vétšimi otvory na podélné ose. Péro je
tvoieno páskovým kouskem železa; jeden z jeho
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ohnutých koncu prechází v zaoblenou tyčinku o s!ej- ravské muzejní sbírky, rozdelil keramické nálezy do
ném pruméru jako otvory v deštičce. 332
tfech stupňu. Nicméné však nekteré tvary, pro než
S klíči a kovovými součástmi zámku se v prostoru nám bezpečné nálezové souvislosti dosvédčují chrostredniho Podunaj í setkáváme již v prubéhu 1. sto- nologické zarazení pozdejší, datuje príliš časne. 339
leti. Stačí vzpomenout napr. kliče a plechového koR. M. P e r nič ka, jemuž se podarilo rozšii'it
vání ze žárového hrobu v Zohoru, datovaného vý- nálezovou základnu o mnohé poz,oruhodné príklady
razné členenými sponami Almgren 68. 333 Jak se z vlastních výzkumu, se dopracoval k výsledkum
zdá, podobné jako v okruhu kullury przeworské, jen zčásti odlišným. Hrnčírskou tvorbu starší doby
docházi k jejich nejvétšímu rozšii'eni až ve s'.upni i'imské člení na dva základni stupne - časný ( asi
B2. Castý výskyt klíču a kování zámku (mnohdy do let 80/120) a pokročilý - tzv. vícemilický (80/
i v nékolika exemplárích) v horizontu vyspelých 120 až 170/200). Bohatou a rtiznorodou keramicže!ezných spon V. Almgrenovy skupiny, tedy kou práci pozdní fáze s tupne B2 a období následuv pozdní fázi zmínéného stupne, muže snad souviset jiciho klade do posledního z obou stupňti. 340
se všeobecným rozvojem železné induslrie, projevuJak E. B e n i n g e rov i, tak R. M. P e r n i č
jicim se nyní zvlášté markantné v przeworské kul- k o vi byla pfi hodnocení moravské keramiky doby
turní sfére. Ovšem ani pozdéji nechybéjí ukázky fímské hlavním východiskem typologická metoda,
jejiž význam pro rešení chr·onologických otázek, jak
klíču uvedenéhQ typu, zdá se však, že zvyk ukládat
je do žárových hrobu nejpozdeji již v dobé kolem se zdá. ·oba ponékud precenili. Z pomerné maléhC'
poloviny III. století znatelne ochabuje.
počtu hrobových sídlištních celku, s nimiž lze praMoravské príklady neprispívají nikterak význam- coval, nelze zatím činit dalekosáhlé závery. D uležité
ne k rešení otázky, zda je či není pfítomnost klíču výsledky systematických sídlištn:ch výzkumu, prov hrobovém celku znakem mužského nebo ženského vádéných v p::>sledních letech na Morave a na jihohrobu. V oblasti kultury przeworské se klíče nic- západním Slovensku, v mnohém obohatily tvarovou
méne vyskytují nápadné často v nálezových soubo- i výzdobnou škálu barbarské keramiky a prinesly
rech vybavených spínadly, zatímco s nálezy zbrani tolik nových pozorování, že určitejši pohled na výse témer vylučují. 334 Nektei'í badatelé se proto do- voj domáci hrnčíi'ské tvorby bude možný až po
mnívají, že jsou predmétem príznačným pro pohi'by jejich zverejnéní. 341 Ponévadž zevrubni klasifikace
ženské. 335 Na druhé strane se však klíče a kování a hodnocení keramické náplne z nových m::>ravských
zámku objeví tu a tam i v hrobech se zbranémi sídlištních výzkumu byla již provedena v kandidátnebo ostruhami. 336 V téchto pfípadech by bylo treba ské práci 1. p e šk a r e, 342 spokojím se pouze s letantropologického rozboru kosterních pozustatku, ne- mým prehledem hlavních keramických typu, k jebo{ mtiže jít o dvojhroby.
jichž chronologickému zafazeni nám poskytují určité
Zfidka se na držadle kliče vyskytne ornamenta- možnosti uzavrené nálezové celky, jimiž se v této
ce; u ·klíče z Mušova je to metQpovité pole, pro než stati zabývám.
nacházíme analogie i na klíčich z oblasti przeworské
1. Mísovité teriny
kultury. Ve dvou pfípadech (hrob 60 a hrob 78
Nejrozšičenéjším typem popelnice zustávají v daz Mlodzikowa) jsou takto zdobené klíče datovány mém období stále terinovité nádoby. Na počátku
do pozdní fáze stupne B2, v jednom do stupne C1 I I. století vetšina z nich ješté nevybočuje z rámce
(Spicymierz hrob 100). 337
trojdílné stavební koncepce, bežné behem celého
D. Keramika
predchozího období. Zmeny spočívají predevším
Moravský a zrejmé i západoslovenský a dolno- v pretvorení okraje ve ztluštelou lištu, stále časteji
rakouský keramický materiál je v období, které ozna- se vyskytuje válcovité, nekdy mírne prohnuté vyšší
hrdlo. Tylo tendence se počínaj! prosazovat nejen
čuj eme jako stupeň B2 a fázi B2/C1, charakterizován
neobyčejnou tvarovou a výzdobnou pestrosti, vrchQna Morave, napr. na nádobe pocházejíci patrné ze
líci , jak uvidíme, v letech kolem roku 200. H robové žárových hrobli v Meníné (obr. 16: S). na popelnici
nálezy nám poskytují pouze nepatrný zlomek celého ze žárového hrobu 16 v Mikulove343 či na krajáči
r:>zmanilého bohatství, jehož téžišté leží nyní na z rozrušených hrobu v želeticich, 343" ale i pfímo
sidlištích. E. B e ni n g e r, který na Morave po- v ústredí labsko-germánského keramického stylu ve
prvé bedlivéji studoval keramický inventár doby stfedním Nemecku 344 a v Cechách. Pekné ukázky
fímské, hovorí dokonce o „barokním" zboží, dosa- tohoto vývoje predvádéjí napríklad urny z néktehujícím nejzralejšího výrazu v mírových dobách rých hrobu v Trebusicích, v Lužci a na dalších
III. století.338 Tento autor, disponující již približné českých lokalitách. 345 Keramika je mnohdy lešténa
stejným nálezovým fondem, jejž nabízejí dnešní mo- a zdobena meandrem, který však není vetšinou již
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Obr. 14. Pillichsdorf. Zárové hroby (2- 6 - bronz, 8 - železo; 1, 7 - cca 1 : 4).

tak pečl ive proveden ja ko v pfedchozím období a
vykazuje degenera ti vni tendence. Zprav idla je užíváno vícei'adého ko l eč ka s hrubší stopou zoubku.
Yýjimkou není ani dekor vrypu a koncentrických
oblou čku, provedený hi'ebenovitým vícezubým nást rojem, jak je tomu napčíklad u popelnice z hrobu v Odfepsích v Cechách, č i u nádob ze žárového
hrobu 19 v Mikul ovč na Morave. 346
K podstatnejším zmenám a k jakémusi popi'ení
puvodní tektonické č lenitos t i dochází u terinovitých
nádob, podle svedectví spolehliveji datovatelných
nálezových celku, až v období vyspelých spon Almgrenovy IV. a V. sku piny, tedy v pozdní fázi stupne
B2, a v období náslcdujicím. V hrobech, jejichž inventár poskytu je ukázky ruzných obmen železných
spon s válcovito.u
hlavicí,
železných
spon
s páskovým lučíkem, pozdních trubkovitých spon,
litých spon dolnoviselsko-pomoi'ského typu, vyspelých spon polabských, jakož i doklady rímského importu približné Eggersova horizontu C1, vys tupuj! keramické tva ry, u nichž tendence k dal-

šímu zvyšování hrdla a k esovité pmfi laci tela nádoby vrcholí. R ozhraní hrdla a pleci bývá jen zľíd
ka zdurazneno nápadnčjšimi prvky, u popelnice
z Mušova, datované železnou sponou s válcovitou
hlavici, užším lučíkem a vyšším zachycova čem,
napr. lištou a odsazením (obr. 5: S, obr. 21 : 1).
Vetš inou se však hrn číi' spokojuje s v yznačením tohoto prede lu pou ze dvojitou nebo jednoduchou rýhou na p lecích . Takto utváfoné nádoby zj i š ťuj eme
napr. v hrobe 4 z H ev lína (obr. 17: 6), v hrobe 6
a 14 ze Šitbofic (obr. 19: 8, obr. 20: 2),347 z nichž
popelnice z hrobu 6 je dosti prukazne datovám
žlábkovaným vedrem, aj. v českém nálezovém materiálu náleží k tom uto horizontu napr. keramické
tvary z hrobu V / 26 a LXXI/ 36 z Tľeb u s i c, popelnice z Modi'an a z hrobu 28 v T vršicich. 3 "18 Nechybejí ani nádoby, u nichž je zanedbáno nejen tektonické, ale i výz:iobné rozlišení obou základních částí
nádoby. Tak je tomu napr. u popelnic z hrobu 19
a 20 v Šitboiicich (obr. 19: 2, obr. 20: 7), z hrobu
13 v Mi s telbachu 349 a z hrobu 6 v H ev l ínč (obr.
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Obr. 15. 1 - Mistelbach-Galgengrund, rozrušené žárové hroby; 2 - Devínska Nová Ves, kostrový hrob;
3, 4 - Záhorská Bystrica, žárový hrob (1 , 2, 4, 5 cca l : 1, 3 - cca 1 : 3 ; 1, 2, 4 - bronz, 5 - železo).

17: 3). Mnohé z techto kusu pi'ipomina jí prosté esovite prohnuté hrnce a setkáváme se s nimi nejen
v Čechách a na Morave, ale také na jihozápadním
Slovensku. 350 Jejich datování umožňují zejména
spony. Tak napr. v hrobe 20 ze Šitboi'ic ležel·a provinciální kolínkovitá spona, v hrobe 6 z Hevlína se
našel pár železných spon s válcovitou hlavicí, v hrobe 59 z Očkova byla zjištena bronzová spona Almg ren 41 atd.351
Nekdy vede snaha po stlačení výdute k formování ostreji členených tvaru, jako je tomu napr.
u popelnice z žárového hrobu z Buôovic (obr. 18:
6), k jehož časovému zarazení prispívají opet zlomky bronzového žlábkovaného vedra. v dusledku
uvolnení základního trojdílného schématu ve stavbe
nádob vzniká značné množství variací, jejichž provedení je závislé na vkusu i schopnostech výrobce.
Typologická klasifikace keramiky se proto často
setkává s obtížemi.
Zvláštní variantu terinovitých nádob tvorí misovité formy s baňatejší spodní částí, která spočívá
zpravidla na nižší nožce nebo podstave. Na Morave se k nim hlási popelnice ze žárového hrobu
v Jaromei'icích, vyznačující se vyšším kónickým
hrdlem, oddeleným od ostatního tela nádoby lištou.

Polokulovitá spodní část dosedá na nižší, mírne
kónickou nožku (obr. 16: 4) . Rovnež nádoba z hrobu 2 ve Velkých Hosterádkách má pod spodní čás tí
vytvoi.'enu nižší prstencovitou podstavu. Široký
okraj je témer nálevkovite rozevren, plece zdobí výrazná obvodová lišta a celkový tvar, jak se zdá, je
poplatný dobové tendenci, spočíva jí cí ve snižování
výšky a ve zvetšování horizontálních rozmeru ( obr.
16: 1 ). Ponekud jiného druhu je urna z hrobu 3
na témže nalezišti. Tvarem se nikterak nevymyká
z rámce popsaných terin na nožce, výzdobné či dokonce tektonické č l enení tela nádoby je však již
zcela zanedbáno a profilová linie vytvái'í esovitou
krivku (obr. 16: 2). Podobná je též nádoba z hrobu 9 v Hevlíne, jejíž baňatá výduť je však od ponekud šikmého hrdla oddelena plastickou lištou m
plecích. Uvedené príklady nejsou ovšem v moravském keramickém materiálu osamoceny, stačí vzp::>menout nekterých starších i novejších síd lištních
nálezu, které vydaly neobyčejne zdai'ilé ukázky tohoto keramického typu. 352 Analogické tvary ze Slovenska, jež E. B e ni n g e r klade do rámce své
dolnolovčické skupiny a které se na nekropoli
'v Očkove obzvlášť výrazne prosazují v 1. fázi
zmíneného pohi'ebište, datuje T. K o 1 ní k prevážne do III. století. 353 Pro chronologii moravských exempláru jsou duležité nekteré nálezy z Čech,
kde se príbuzné formy vyskytly napi'. na pohrebišti
v Dobi'ichove-Trebické, v Pineve a na nekterých
dalších lokalitách.354 Nádoba z hrobu 17 v Pineve
je po tvarové stránce vernou obdobou drobné popelnice es'Ovitého pr'Ofilu z hrobu 2 ve Velkých Hosterádkách.355 Urne z hrobu 3 na témže nalezišt i se
opet blíži mísa z Milčic na Podebradsku, zdobená
segmenty nepravého barbotina. 356 Mohl bych vyjmenovat další početné príklady, pro dataci je však
bezesporu nejduležitejší nádoba z hrobu 66 v Pineve. Pro její časové zarazení je bezpečným vodítkem zlomek samostrílové spony s dlohým zachycovačem. 357 Zvlnené steny popelnice jsou na povrchu
bohate zdobeny nepravým barbotinem, hrdlo a plece delí dve relativne široké lišty, zpesti'ené presekáváním, pfi okraji se klene drobné ouško.
Ukázky podobných keramických tvaru nejsou
v tomto časovém horizontu vzácností ani jinde
v okruhu labsko-germánské hrnčíi'ské tvorby. Za
pozornost stojí zejména nálezy ze sti'edního a západn ího Nemecka, zvlášte z oblasti sasko-durynské.358
Mezi nádobami nápadne blízkými výtvorum hrnčíi'u z území MQravy vyni'ká terinovitá nádoba na
nožce, kterou uvádí R. U s 1a r z N iederrhone.
Týž autor odvozuje západonemeckou variantu terin
s vytvorenou nožkou ze své situlovité formy a po-
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Obr. 16. l - V<.>lkt:• llostčrádky. i.áro,·ý hrob 2: 2 - Velké H ostérádky. žár ový hrob 3: 3 - Velké Hostčrádky,
nnrušcné hroby: -1 - Jaromčhce nad R okytnou. 2árO\'.Ý hrob: 5 - Mčnín, rozrnšené hroby: 6 - Hc ,•lín,
žúrový hrob 5 (cca 1 : 4).

čílá s účastí vlivu

stredního Nemecka a Cech. 359
Podle dalovalelných hrobových celku na pohi'cbišti
v Rheindorfu náleží mísovité leriny s bfichatou
nízko položenou výdutí a nižsí nožkou vč l šinou již
do III. století, ale nemusí býl vždy príliš pozdní. 360
V nčkterých pi'ípadech pi'ispívají k jejich chronologickému určení nálezy terry sigillaty z počátku III.
století. Na sk lonek II., zvláštč pak do první polov iny III. století mužeme souhla s nč s analogickými
le

nálezy v Porýní, Durynska a z Cech, klást také moravské nádoby z J aromčfic, H evlína a Vclkýeh Hosterádek.
Výskyt podobných forem na pomerne rozlchlé
ploše nefímské Ev ropy nebude patrne náhodný.
ektcfí badatelé, u nás napr. B. S v o bo cl a a V.
S a k a r361 uvažují, že jde o typ, jenž by! do značn~
míry formován vzorem terry sigillaty, zejména tvarem Drag. 37. Tento názor je dosti pravdepodobný,
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žáľový

hrob 6 ; 4 - žárový hrob 1: 5 - žá ro\·ý hrob 7 ; 6 - žárový hrnb 4 ( 1, 2- železo,
cca 1 : 1; keramika cca 1 : 4).

zv lášte uvedomime-li si, že velmi presné barbarské
kopie sigillatové keramiky nacházíme i na pude
sti'edního Nemecka. 362 Na druhé strane zde ovšem
nechybejí ani relatívne čas né ukázky terin::>vitých
tva ru s vytvorenou nožkou (napi'. v hrobe 49 z Prositz, datovaném pozdní sponou s očky východni
rady.). 363
V moravském a jihozápadoslovenském materiá lu
vystupuje podobná keramika v ruzných obmenách
po celé III. sto letí a její dozvuky sh ledáváme j eštč
i pozdeji. Behem vývoje pribírají nčkteré nádoby
módni tvarové i o rnamentální prvky, durazneji se
u platňuje šikmé žlábkování sten. Hrob 22 z I vanky
pri Dunaji, v nemž krome takto zdobené teriny s vytvorenou podstavou ležela spona s hroti tou nožbu,

a síd lištní objekt z Ladné, da tovaný as ymetrickou
ost ruhou s prídržným há č kem pri rozšírcném stredu,
ukazují nejdi'íve k polov ine III. slo letí. 364
] iž v pozdní fá zi st upne B2, jakož i v období bezprostredne následujicím, kam pati'í včtšina uvádené
keramiky, pi'ejímají keramické tva ry, a to jak misovi té teriny, tak jejich početné deriváty včetne misovitých forem na nožce, nekteré nové výzdobné techniky a zpusoby zpes li'cní povrchu, kleré zdihaznením p lasticity dosahují pusobivého výt va rného efektu. ]ešte i nyní je ovšem tu a tam užíváno výzdoby
vicei'adým kolečkem, jak ukazují nádoby z hrobu
14 ze Šitboi'ic a ze žárového hrobu v Mušove, je její
provedení již mnohem méne pečlivé a pokrývá povrch nádoby beze sna hy po zdl'1ra z n č ní tvarových
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Obr. 18. 1- 4 - Šilbol·ice, žá r ový 11ľo b 8 ; 5, 6 - Bučovice, žárový hrob (1, 6 - cca 1 : 4, 2-4 - cca l : 2, 5 - cca
1: l ; 2, 5 - bronz. 3, 4 - zlato ; J-4 podle R. M. Perníčky).

vlastností keramiky. Mnohé výzdobné i tvarové motívy, počínající se uplatňoval v této vývojové fázi,
doznívají ješte ve stoletích nás ledujících; jsme proto
oprávneni hledat práve zde počátky mladoľímského
keramického stylu .
Zvláštní obliby nabyly nyní pásy verti kálních
žlábku zdobících hrdlo buď ve skupinách, jako napr.
na terinách ze žárového hrobu 8 v Šitboi'icích (obr.
18: l), 365 ze žárového hrobu V/ 36vTfcbus icíchnebo
z hro.bu 28 v Tvršicích, 366 či jsou u sporádány v nepretržité i'ade. Do poslední skupiny se h lásí nejen
ostfe pro[ilovaná popelnice ze žárového hrobu v Bučovicích (obr. 18: 6), ale patrne i nádoba z hrobu
H v Bešeňove. 3 67 Obdobný dekor zjišíujeme pi'ibliž-

ne ve s tejné vývojové etape j v nekterých da lších
skupinách labsko-germánské hrnčíi'ské tvorby, zejména ve stredním Polabí, odkud vydalo ukázky
napr. pohfeb ište v Lindau-Sorge. 368 Výskyt tohoto
druhu výzdoby na hrdle vázovité popelnice z hrobu
204 ve Wahlitz, datovaném zcela nepochybne ješte
do starší části I. století, naznačuje, že koreny zmínené techniky tkví nejspíše v okruhu polabského
hrnčíi'ství. 369

Podle nálezu v hrobe 70 z Bešeňova na jihozápadním Slovensku, obsahujícím typická spínadla
pozdní fáze stupne B2, stehuje se výzdoba vertikálními žlábky již pomerne záhy na výduť nádoby. 370
Pro moravské prostredí jsou obzvlášte charakteris-

62

J.

TEJRAL

tické nižší popelnice se skupinovite rozmístenými
svislými žlábky, nejčasteji po trech. Krome sídlištniho nálezu z Otaslavic371 pi'edvádejí nejlépe tuto
ornamentiku poškozené u rny ze žárového hrobu bez
čis l a ve Velkých Hosterádkách (obr. 16: 3) a ze
žárového hrobu S v Hevlíne (obr. 16: 6).
Tendence k uplatňování plastického dekoru nabývá na sklonku stupne B2 a v období následujícím
obecného rázu. Terinovité nádoby samotné, sloužící
vesmes jako popelnice, prodelávají v tomto smeru
vývoj, který má rysy v mnohém príbuzné s okruhem lebsko-germánské a částečne i vesersko-germánské keramické tvorby. Práve v tomto období
konsta:ují v severozápadních zónách neiímské Germánie napi'. R. v. U s 1 a r, F. Kuch e n buch.
T. V o i g t, jakož i další autori, snahu po zpestrení
povrchu keramických výrobku vertikálními plastickými žlábky. 372 Soude podle nálezu v Lindau-Sorge
objevují se již i první ukázky šikmého žlábkování. 373
jakkoliv však posunuje T . K o 1 n í k tento druh
výzdoby již na sklonek II. století, nemáme m Morave pro takovéto časné datování presvedč ivých dokladu. K nejstarším zde patrí, krome již zmíneného
tvaru ze sídlištního objektu v Ladné, snad také popelnice ze žárového hrobu ve Skoronicích (obr. 22:
7). po stavební .stránce vykazující nekteré starší typologické znaky. Ani de však zrejme nelze uvažoval o datu časnejším, než je polovina III . stoleti.
Dalším typickým výzdobným prvkem, jenž se počíná v tomto období prosazovat, jsou okrouhlé vtlačené dulky nebo naopak vystouplé pupíky, umístené nejčasteji na plecích a na výduti nádoby. V Polabí, stejne jako v Čechách a na Morave, se tu a tam
objevují v kombinacích s vertikálními žlábky. Nacházíme je však i samostatne, a to jak v souvislém
horizontálním pásu, tak ve sku pinách. Na Morave
patrí mezi takto zpesti'ené urny napr. popelnice
z hrobu 4 a 7 v Hevlíne (obr. 17: S, 6), ze žárového hrobu v R ebešovicích (obr. 21: 7), v Pasohlávkách (obr. 22: 3), z hrobu 12 v Mikulove, ze
žárového hrobu 3 ve Velkých Hosterádkách (obr.
16: 2) atd. Vcelku stejného typu jsou nádoby z Rebešovic a z hrobu 4 v Hevline, predstavující hmcovité teriny s výše položenou výdutí a hrdlem, oddeleným od pleci obvodovou rýhou. Hevlínská ná·
doba, jejíž okraj byl bohužel odorán, zdobí pás melkých jamek na plecích. Popelnice z hrobu v Rebešovicích nese vzor složitejší; jsou to trojice okro uhlých dulku, které v trojúhelníkovítých sestavách
lemují obvod nádoby v místech maximálni výdute.
T varove není zmínené keramice príliš vzdálena ani
u rna z Pasohlávek, vyrobená z hrubšího materiálu
s pi'imesí písku. Vázovitá popelnice ze žárového

hrobu 12 z Mikulova, u níž je tektonické i výzdobné rozlišení jednotlivých č lánku nádoby již zcela
smazáno, je opatrena melkými jamkami rovnež na
nejvetší výduti, nacházejicí se presne v polovine
výšky. Podobným zpusobem je zpesti'ena i esovite
profilovaná popelnice ze žárového hrobu 3 ve Velkých Hosterádkách, hlásící se ke skupine mekce profilovaných terin s vytvorenou nožkou. J ejí nejbližší
analogii spatfuji v nádobe ze žárového hrobu 17
v P ineve, jejíž plece nesou dekor ti'ech kruhovitých
jamek, strídajících se se ti'emi knoflíkovitými pupíky.374
Ovšem i pro ostatní moravské ukázky keramických tvaru zdobených dulkovým ornamentem nacházíme dostatek paralel v české oblasti, zvlášte na
pohrebištích v Dobrichove-Trebické, v Tfebusicích,
v Tvršicích, v Pineve aj. 375 O podobných nálezech
ze sídlišť se zmiňují R . P 1 e i ne r, I. P e šk a i'
aj. 376 Podle I. P e šk a i' e nejsou na Morave pi'íklady keramiky ornamen'.ované okrouhlými dulky
známy pred koncern II. století. 377 Doklady z typických mladorímských pohfebišť v Kostelci na Hané,
v Šaraticích, v Očkove, v l vance pri Dunaji ad„ potvrzují trvání techto výzdobných prvku i ve IV. stoleti. 378
Vzhledem k mnohým paralelám, jež pro dulkový
dekor nacházíme na keramice labsko-germánského
kulturniho okruhu, zvlášte pak na území sti'edního
Nemecka, uvažuje B. S v o bod a o tom, zda podobné plastické motivy nejsou dukazem o sbližování
českého, a tedy i moravského kulturního prostredí
s Polabím na sklonku starší a na počátku mladší
dobí fímské. 379 Spol ečné vývojové rysy v keramickém materiálu české a saské oblasti z III. a částečne
i ze IV. století, zjišťuje ostatne i R . P 1 e i ne r pri
rozboru keramických nálezu ze sídlište v Tuchlovicích. 380 Na Morave mužeme jen steží rozhodnou!,
zda jde o pouhé stylové a kulturní ovlivnení či
o imigraci menších etnických skupin ze severu. Pres
odmítavý postoj B. S v o bod y nelze vyloučit ani
poslední z obou možností.
K rome vt l ačených dulku a vys touplých pupíku
existují výzdobné motívy, ba dokonce celé keramické tvary, jež jsme oprávneni s polabskou keramickou tvorbou spojovat ješte durazneji než v predchozích prípadech. Platí to zvlášte o výzdobném motívu
velkých horizontálních cikcaku a krokvíc, situovaných na plecích nebo na výduti nádoby, které v Polabí pi'ežíva jí z hrnčífs '. ví doby predi'ímské a od
sklonku starší doby iímské prodelávají období nového rozkvetu. J sou provedeny zpravidla melkými
rýhami či brázdami ve dvou i vice paralelních liniích. Tento dosti rozšírený ornamentální motív,
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Obr. 19. Šitbol·ice. 1, 2 - žár ový hrob
19; 3-8 - žárový hrob 6 (1, 5 - brom:.
4, 7 - železo; 1 -:~, 6, ll - cca l : 4: 4, 5,
7 - cca l : :3: podle R. M. Perníčky).

typický pfedcvším pro severozápadní okruhy barbarské keramické tvorby, naše! pomerne silnou odezvu také na území Čech, odkud mužeme uvést pekné ukázky ncjcn z vétších pohfobišť na Ti'ebické,
v Ti'ebusicích, v Pineve a v Plotištích, ale i z nekterých dalších českých na leziš ť. 38 1 Zvlášte charakteristické príklady podobného druhu výzdoby poskytuje oblast sti'edonémecká. Zmiňme se napi'. o urnách z pohi'ebiš( v Lindau-Sorge, Wahlitz, Zauschwitz aj., 382 jakož i o dokladech spadajících již do
mladší doby i'ímské, které z téhož území uvádí R.
Las er, ze Staré Marky a východního Hannoverska F. Kuch c n buch, z Prignitz W. Mat··
t h c s, zc západního Nemecka R . U s 1 a r a
jiní.383

V rámci zkoumané oblas:i patrí do skupiny tak :o
zdobené keramické práce popelnice ze žárového pohi'ebišté vc Wildendiirnbachu na území Dolního
Rakouska (obr. 20: 6) a pfedcvším mísovitá urna
s vyšším, mírne sc rozevírajícím hrdlem a baňatou
spodní částí, uložená v ]ihomoravském muzeu ve
Znojme pod lokalitou Medlov. Na plecích nádoby
se táhne širší zóna, vymezená dvojicemi rytých ob·
vodových liní, v níž jsou v nepravidelných intervalech umístény svazky rýh, vytvái'e jících krokvi covitý vzor. Na rozhraní hrdla a plecí se klene drobné kolínkovité ouško, pod nímž shlcdáváme tri knoflíkovité pupíky (obr. 21: 2). Nádoba pati'í k charakteristickému typu polabských terin s ouškem, široký tvar, vysoké hrdlo a nízko položená výduť jsou
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Obr. 20. 1 - Šitboi"·ice, žárový hrob 13; 2 - šitbol"icc, žárový hrob 1-1 : 3-6 - Wildcndilrnbach-Rundebergbrcile, rozrušené žárové hroby; 7 - Šitborice, žárový hrob 20 (l, 2, 5-7 - cca 1 : .J: :l. 4 - cca l : 3: 3. .J železo: l, 2, 7 podle R. M. Perničky, ostatní podle E. Beningera).

znakem pomerne pokročilé typologické fáze. Analogický kus z hrobu 74 ve Wahli1z, vykazující však
ješlč nčkteré archaické rysy, je datován dvéma železnými sponami V. Almgrcnovy skupiny. 384
Z chronologického hlediska je dulcžitý také žárový
hrob zc Zauschwitz, obsahující, krwne pi'íznačnč
zdobené urny, postranní kování pochvy i'ímského
meče a součásti fímského pásového kování, 385 a dále
i hrob l ze Zwethau, datovaný pomerné pozdními
sponami Almgrenovy V. skupiny polabského typu
(Almgren 110/ 111 a 153). 386 Príbuzná, typologicky vyspelejší keramika ze sasko-durynských pohrchiš(, napr. z Dessau-Grosskiihnau, z R e insdorfu,
Qucdlinburgu, Heimburg u, Gross Badcgastu atd.,

sc hlásí již do III. stole:í, .lvlás1č pak do jeho pozdní části. 387 Neučiníme sna<l proto chybu, zaradíme-Ii
nádobu z Medlova rovncž do rámec III. století, a to
snad jcštč do doby kolem jeho roloviny.
Zatimco vetšina dosud uvedených druhu plastického dekoru vychází spíše /. keramického dedictví
labsko··gcrmánského, mají nčkteré další zpusoby
úpravy povrchu charakter 1.cela intcrregionální a
mohou sc \'yskytnout jak v západních, tak ve \'ýcho<lních končinách nefímské E\'ropy. Sem patrí
také výzdoba pomocí bráz<lčných linií, pokrývajících v souvislých vertikálních pásmech či vuči sobe
pravoúhlc situovaných polích povrch nádoby. Príklady v moravském keramickém materiálu poskytu-
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Obr. 21. 1 - Mušov, žúrový hrob; 2 - Medlov, žú rový hrob; :1, 4 - Rebešovice, rozrušené žúrové hroby; 5-7 Rebešovicc, žúrový hrob; ( 1- -1, 7 - cca 1 : 4; 5, 6 - cca l : 2; 5, 6 - železo).

je napr. ostľcji profilovaná pope:nice ze žárového
hrobu 1 v Hc\•línč (obr. 17: 4), hluboká mís3 ze
žárového hrobu v Pribicích (obr. 22: 4) a konečne
i hrncovitá urn<i ze s tarších nálezu na pohrebišti
v M iku lovč (obr. 23: 2). Počet né jsou príklady
takto zdobené keramiky mezi sídlištním keramickým materiálem. 188
Moravské nálezy ncprinášejí mnoho opor pro dataci télo výzdoby. Hluboká mísa ze s ídl ištč v Mikulčicích, jejíž povrch je pokryl ruznosmčrnc žlábkovanými p::>li, byla podle 1. P e š k a re zjištena
v nálczovém kontextu, ukazujícím na dobu kolem
polov iny III. stolcií. 389

Dekor vuči sobč pravoúhle umístčných brázdč
ných polí, či kosých segmentu sc ovšem objevuje tu
a tam i na kcramicc, jejíž tvarové vlastnosti umožňují zafadit takto ornamentova nou nádobu již na
sk lonck II. století. Platí to napr. o lahvovité váze
z Prosimeric390 nebo o nekterých nízkých vrchlíkovitých miskách, napr. o kusu z Blažovic, 391 podobne jako o zlomku misky z Tvarožné, 392 pro je jíž
časové zarazení jsou významným vodítkem osta tní
nálezové souvislos!i, v nichž byla nalezena. Nízkou
hlubokou mísu z Pribic, zdobenou vstrícnými poli
mčlkých kanelur, klade I. P e š k a r na základe
tvarových znaku až do doby kolem roku 300. 393
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Nelze ovšem vyloučit ani ponekud časnejši datování, pr,o což by krome charakteru výzdoby svedčil
i ostatni inventár hrobu (železný klíč, v techto pozdních souvislostech u nás již ponekud nezvyklý) .
Pi'ikláním se proto k názoru, že nádobka samotná
pali'i nejspíše dobe kolem poloviny III. stoleti.
Príznačným druhem plastického dekoru, který
v pojednávaném ,obdobi dosahuje neobyčejného pros!orového rozšírení, je výzdoba drobnými plastickými výčnelky, označováná nekdy jako nepravé barbotino, jindy jako výzdoba bradavkami. Je používána nejčas teji v lichobežníkovitých nebo trojúhelníkovitých segmentech, oddelených jednoduchými
nebo vícenás·obnými vertikálními brázdami, které
jsou umísteny na výdutích nebo spodních částech
nádob. Nechybejí však ani souvislá pásma nepravého barbotina, pokrývající vetši část povrchu (obr.
19: 2).
E. B e n i n g e r klad! počátek této ornamentiky
již velmi časne, do svého stupne 1. 394 Také R. M.
P e r n i č k a se domnívá, že výzdoba hustými bradavkovitými výčnelky je relatívne časná a že byla
již kolem roku 200 opuštena. Její težište leželo prý
na Morave, odkud se již v prubehu II. století rozširovalo do oblasti kultury przeworské a do Čech. 395
Povšimneme-Ii si však bezpečneji datovaných nálezových celku, v nichž se podobné výzdobné prvky objevuji, nenacházíme v celé barbarské oblasti žádný, který by bylo možno datovat pred polovinu II. století.
Ba naopak, zdá se, že tento zpusob plastického oživení povrchu dosáhl svého plného uplatnení nejdríve
až na samotném sklonku stupne B2, který podle
našich mefítek končí v období kolem roku 180. Na
všech vetších pohrebištích ve slezskopo!ské oblasti
se objevuje výzdoba nádob bradavkovitými výčnel
ky prevážne v nálezových celcích, které lze datovat
buď do prechodné fáze B2/C1, či dokonce do plného
stupne C 1.396 K nejčasnejším pi'íkladum vubec patrí
hroby chronologicky určené vyspelými železnými
przewo11skými sponami Almgrenovy IV. a V. skupiny.397 Podobne je tomu iv Porýní, kde R. U s 1a r
zjišťuje tuto výzdobu až v pozdní fázi rheindorfského pohrebište, spadajicí na sklonek II. a na počátek III. stoleti. 398 Její dlouhou životnost ostatne
dokládá i nález z Leuny. 399 V českém prostredí pi'ipomíná výzdobu bradavkami B. S v o bod a a
klade ji do své strední doby i'ímské, vymezené absolutními daty 150 až 270. 400 Ani na Morave nemáme
podklady pro datování o mnoho časnejší. Jak ukazuje nový materiál z výzkumu I. P e šk a i' e
v Krepicích, 401 jakož i nálezy z chaty I a II ve Štúrovu na jižním Slovensku, 402 kde je tento ornamentální prvek datován lezouxskou terrou sigillatou, lze

počítat s jeho neicasneis1m výskytem rovnez až
v prubehu druhé poloviny II. století. Jeho trvání
ješte v podstatné části století následujícího dokládají nejen nekteré nové ukázky sídlištního inventáre z Moravy, 403 ale i chronologicky presvedčivé SOU·
bory památek ze žárových hrobli v Čechách a ve
sti'edním Nemecku. 404 V nejlepším pi'ípade mužeme
tedy s výzdobou bradavkovitými výčnelky počítat až
v pozdní fázi stupne B2, kdy se stává obecným
módním zjevem a prežívá v plném rozsahu ješte
do stupne C1. Není rovnež nutno odvozovat ji z jedné omezené oblasti, či dokonce její náhlé rozšíi'ení,
jak se domnívá G. Dom a Íl s k i, 405 vysvetlovat
migračními príčinami, nýbrž považoval spíše za výsledek všeobecných vývojových tendencií barbarského hrnčíi'ství, které, zvlášte na sklonku II. stQletí,
prijímalo mnohé provinciálni podnety.
2. Ostrohranné vázy a situly
Vývoj keramiky v pozdní fázi starší doby i'ímské
nevede jen k mekce profilovaným formám, ale vyúsťuje i smerem zcela opačným. Krome popelnice
ze žárového hrobu z Bučovic to dokazuje i funerální keramika z pohi'ebište v Pillichsdorfu m území Dolního Rakouska. Tvar popelnice z prvního
hrobu (obr. 14: 1), zverejneného E. Ben inger e m · již v ti'icátých letech, 406 je v našem prostredí
ponekud nezvvklv Ii ;:koliv zoracování povrchu a
pojetí nekterých morfologických detailu svedčí pro
domáci hrnčii'skou práci, její pfíbuznost s ostre profilovanými vázami se ti'emi oušky, obvyklými v keramické tvorbe kultury przeworské, je nepopiratelná. Nevyhneme se proto domnence o určitém cizím
kulturním pusobení, jehož jsme byli v predchozím
období svedky napi'. u keramických nálezu z Uherčic,407 které, jak dále uvidíme, je zvlášte zi'etelné
na drobnejší ozdobné keramice ze sídlišť. Popelnice
z dalšího hrobu na témže nalezišti je tenkostenná,
černe leštená a pfi okraji opati'ena kolínkovitým
ouškem. Její ostrá profilace pi'ipomíná opet severovýchodní predlohy z okruhu przeworského hrnčíi'
ství (obr. 14: 7). V podobném smyslu se vyjadruje
E. B e ni n g e r také o ostrohranné vázovilé popelnici z hrobu 1 v Hevlíne (obr. 17: 4). 408 Není
dokonce vyloučeno, že tendence ke strohé profilaci,
která se projevuje i na nekterých ďalších keramických typech, hlásících se do pozdní fáze stupne B2,
pramení rovnež v oblasti przeworské keramické
tvorby. Mám zde na mysli predevším pozdejší varianty situlek a situlovitých misek na nožce, které
jsou nyní jed.ním ze specifických zjevu sídlištního
keramického inventáre a s jejichž mekce profilovanými predchudci se setkáváme v hrobových celcích,
spadajících již do posledních desítiletí I. a na po-
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Obr. 22. 1-:l - Pasohlú\ k.\". žiuw:ý hrob: -1, :; Skoronice, ž;írový hrob ( 1,

čálck

~.:;

-

ponč kud

Pľibice,

žárO\'Ý hrob; 6 -

zmcni>cno: 3, 4, 6, 7 - cca 1 : 4; 1 I. Pcškai"c).

II. slolctí (Mikulov - žár. hrob 16 a 19,
koslr. hrob 5). 40 '>
Ladná, Zohor
Pro datO\'<Í ní ostrohranných misck na nožcc, jež
jsou ,. hrohO\ ých cclcích pojednáva né fáze reprezcntovány jcdním excnip l áčem, zdobeným pásmem
ši kmého žlábkován í mczi d vojiccmi rýh vc spod -

Kľižan ovice,

bronz, 2, 5 -

b7

žúrový hrob: 7 železo: 1-!; podle

ních partiích hrdla a pocházcjícím zc žárového hrobu 13 v Šitboricích (obr. 20: 1), nemáme nazbyt
pfcsvčdčivčjších chronologických opor. K ncjduležitčjším patrí bezpochyby inventár sídlištní jámy
z Pavlova, v nemž se kromč osti'e profilované misky
na nožce objevila že lezná spona s válcovitou h la-
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vicí, 410 z posledních výzkumu konečne nálezy z chaty 7 v Ki'epicích, která je časove určena zlomkem
lezouxské terry sigillaty z dilny Cinnamovy. 411 Bereme-li k temto dokladum v úvahu ješte široký pozdní tvar z hrobu 191 v Očk·ove, zdobený rytými krokvicovitými vzory na prohnutém hrdle a zjištený ve
společnosti železné spony s obloukovitým lučí
kem, 412 vychází nám pro datování techto forem ča
sový úsek od poslední tretiny II. století nejméne až
k polovine III. stoleti.
3. Drobná keramika ovlivnená przeworským keramickým stylem
K bežným formám drobné sídli&tní keramiky
pa.tfí misky s prohnutou horní částí, která je u tvái'ena analogicky jako u ostatních misek tohoto období. Jejich dno je však zaobleno a oddeleno od
hrdla pfihrocenou výdutí, nebo pi'echází v hrdlo
mekkou kfivkou, která vytvái'í témei' esovitou profilovou línii. Výzdoba se soustfeduje nyní na dne
nádoby a je provedena prevážne plasticky. Príznač
né je dulkovite vyhloubené dno, od nejž se paprskovite rozbíhají plastické brázdy, dosahující až k výduti. Lze ovšem uvést i tvary bez výz.doby dna.
Vzácností není ani ornamentální rozlíšení hrdla a
plecí dvojitou nebo jednoduchou rýhou.
Ve snaze o presnejší chr-0nologické určení techto
výtvoru moravských hrnčífu doby fímské nám opet
pomáhá nekolik uzavrených hrobových celku. Tak
napi'. z kostrového hrobu z Čáčova, který je datován
bronzovou sponou Almgren 43 na počátek stupne
C1, nacházíme hned dva podobné exempláre. 413
U jednoho z nich je predel hrdla a plecí zduraznen
dvema rýhami a dno je opatreno dulkovitým prohloubením, od nejž se táhnou čtyfi plastické žlábky
(obr. 11: 14). Druhá miska z téhož hrobu je jednodušší, dno je pouze zaobleno a jednotlivé stavební
články esovite profilované nádoby nejsou ornamentálne vyznačeny (obr. 11: 13). Stejnou chronologickou vrstvu reprezentuje i žárový hrob 6 ze Šitbofic, kde se typická forma s ornamentálne vymezeným hrdlem a dulk·ovite zdobeným dnem, od nejž
se vífive rozbíhají trojice rýh (obr. 19: 3), našla
spolu se zbytky žlábkovaného vedra, tedy typickou
ukázkou dovozního zboží, pficházejícího do oblasti
severne od Dunaje nejdfíve v poslední tretine II.
století. 414 Ze sídlištních nálezu sem patrí analogická
nádobka z kulturní jámy v Eggenburgu, která byla
pi'esvedčive datována zlomky lezouxské terry sigillaty z dílny Cinnamovy do období čas·ove nepi'íliš
vzdáleného. 415
V tesném sousedství s temito keramickými tvary
se nacházejí jednoduché misky tvaru kulové úseče.
Rovnež p ro ne je príznačná plastická výzdoba dna,

obmeňující

ki'ížovité, svastikovité či pa prskovité
žlábky, 'které se rozbíhají od dulikovite vyhloubeného dna a dosahují nekdy až okraju nádoby. Nechybejí ani príklady tzv. brázdování, které je sestaveno
do navzájem kolmých polí. Vedie misek pomerne
vyšších lze rozeznat tvary nápadne ploché a široké,
k'.eré jsou patrne výsledkem dalšího vývoje, spočí
vajícího ve snižování výšky nádobky. Misky ve tvaru kulové úseče nacházíme témer na všech sídlištích, z nichž bylo získáno vetší množství keramického materiálu. 416 Pouze v ojedinelých pi'ípadech
jsme však svedky ukládání techto forem do žárových nebo kostrových hrobu.. Drobné nádobky, zdobené jednoduchým motivem rytého kríže, z nichž
pouze jeden exemplár se muže pochlubit dulkovite
vytlačeným dnem, pocházející z rozrušených hrobu
v Želeticích (obr. 13: 11, 12), jakož i miska, jejíž
dno je krome stredového dulku zpestfeno pa.prskovite se rnzbíhajícími plastickými žlábky, získaná ze
sberu na pohi'ebišti v Mikulove (obr. 6: 4), nám
nejsou pfi i'ešení chronologických otázek pi'íl iš nápomocny. Vetší pozornosti z tohoto hlediska zas~·ouží objev dvou misek z kostrového hrobu v Mistelbachu-Siechenhausu.417 První z nich je zdobena
čtyi'mi plastickými lištami, které se sbíhají u jamkovitého zahloubení dna a končí u rýhy pod okrajem
(obr. 12: 1). Druhá je vetších rozmeru, její okraj
je liš-tovite zdufen a spodní část pakryta brázdova-n ými poli, která jsou na sebe kolmá ( obr. 12: 3).
Hrobový celek je datován pouze rámc<>ve -bronzovou
naberačkou nejspíše galsiké provenience s 'kolkem
VINDOBILOF, pro nejž nacházíme obdobu na
bronzové souprave z kostrového hrobu v Troelstrupu v Dánsku, pati'ícímu s nejvetší pravdepodobností
ješte stupni B2. 418
Do rámce pozdní fáze stupne B2 lze na základe
společného nálezu s železnou sponou 8. série Almgrenovy V. skupiny klást také misku z hrobu S ve
slezských Vávrovicích. 419 Do téhož období zafazují
ostatne jednoduché vrcholíkovité tvary také nekteré
sídlištní nálezy, napr. soubor keramických památek
z chaty VII v Ki'epicích, k jehož datování prispívá
zlomek terry sigillaty z lez.ouxské dílny Cinnamovy.420
Jak pro misky s mírne prohnutým hrdélkem a oblým dnem, tak pro jednoduché nádobky ve tvaru
kulové úseče nacházíme početné obdoby v materiálu
kultury przeworské, kde vys ~upují v mnoha variantách. I když na mnohých techto pfíkladech se na
rozdíl od nálezu moravských objevuje snaha po
s'.rohé profilaci okraje a hrdélka, setkáváme se zde
často s tvary, které jsou s našimi exemplári témei'
shodné. Platí t·O zvlášte o misce zdobené plastic-
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kými li šlami z k0stro\'ého hrobu \' Mistelbachu, pro
níž nacházímc ncjbližší analogic napi'. mczi keramickým in\'Cnlárcm hrobu 98 v Chorulc, hrobu 51
v osocicích, hrobu 165 vc Wymyslowe atd., vcsmčs však v 11álrzových souvislostech, hlásících se
do období, do nčjž nás odkazují i datovatclné príklady z Mora\'y. 421
V témže smyslu by ovšcm bylo možno hovoril
laké o neklerých dalších kusech, a to ja1< mezi miskami \'C tva ru kulové úscče, tak nádobkami s vy1voi'cný111 hrdélkcm. 4u Skutečnost, že se v moravském
kcramickém matcriá~u počínají prosazoval sc znaC:n:>u pádnoslí przcworské tvarové a výzdobne prvky
právč v období, kdy i v kovové industrií, zejmena
mezi spínadly, za ujímají ncjduležitčjší místo typy,
pro nčž nacházímc ncjbližší obdoby v okruhu kultury prL.cworské, není jiste náhodná a palrnč souvisí
s tlakcm sevcrncjsích kul:urních a snad i etnických
clcmcnlu smčrc m k jihu na sklonku II. s:olctí. 42 J
4. U žitkouá keramika v h robcch
Jak o tom svčdčí také nčktcré nálezy z Moravy,
bylo k pohrcbním úcclum užíváno i hrubšího užitkového ná~obí. V hrobe z Križanovic sloužila za
popelnici baiialcí hrncovilá nádoba s vyhnu lým
okrajem a esov itou profilovou linií; v místech
pleci shledávámc hlubokou obvodo\'OU rýhu ( obr.
22: 6). jednoduché hrnce pocházcjí í ze žárového
hrobu v Záhorské Byslrici (obr. 15: 3), ze žárového
hrobu 2 a 3 v 1l cvlínč (obr. 6: 5, 6), jakož i z kostrového hrobu 23 v Mikulove. Jen výjimečnč je tato
keramika zdobena. Nádoba z hrobu 3 v Hevlín č
nese pod obvodovou rýhou na plecích pás šikmých
záseku, hrnek slrcdních rozm č ru z kostrového hrobu
23 v Mikul ovč je bohate zdoben nehtovými vrypy
a \'yhnutý okraj zpcstfcn zárezy, provedcnými pat rnfi špachtli (uloženo v Aú CSAV v Brne).
K vyslovene užilkovým tvarum patrí rovnež nečlenené mísy s oblými, nekdy témer kónickými stenami a se za lúc ným okrajem. V nčkterých prípadcch bylo podobných nádob užíváno již pomčrne
záhy jako popclnic. S\'edčí o tom nálezy z Velatic
dato\'ané do l. století i nádoby ze žárového pohi'ebišlč v Mikulovč.m Ani pozdčji ncbyly ncč l cnčné
mísy nebo hrnce jako schránky na popel opomíjcny.
V období, ktcré nás zajímá, sc s nimi sctkáváme
napr. na pohfcbišti ,. Mikulovč a patrne iv hrobe 7
v Šitboficích.m Jcj ich hojné využití v témžc časo
vém úseku na jihozápadním Slovensku pfcdvádčjí
nčkteré hroby z B cscľiova. 426
Chronologické postavení užitkové keramiky je
značnč široké, možnost časového tľídení minimální.
Tvorí podstatnou část hrnčíi'ské produkcc, nacházené na sídlišlích od počá tku doby rímské až k jejlmu
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sklonku. Nčkterá pozorování jak na území Moravy,
tak jihozápadního Slovenska dávají za pravdu tvrzcní, že vývoj smeroval od zdobnčjších tvaru vc starším období k nezdobeným, mnohdy lcdabyle provcdeným keramickým výrobkum v pozdní dobč ľim ·
ské.H 7

Obr. 23. Mikulov. 2árové hroby (cca 1 : 4).

E. R í m s k é b r o n z o v é a s k 1 e n e n é
nádoby
V pojednávaném období proudí do naší oblasti
dálc v nezlenčené mífc bronzové nádoby. I když sc
jedná, na rozdíl od pi'edchozích let, včtšinou pQuzc
o užilkové a jednoduché tvary, je výsk yt neklcrých
typt1 duležitý. Dosud sc na zkoumaném území, ncpočítáme-li sem soubor bronzových nádob z kostrového hrob u vc Vysoké, da tovaném bud na sk lonck
pfcdchozího, nebo na počátek I I. sloletí, 4 28 nc vyskytly príliš bohaté soubory bronzového nádobí,
k!cré by byly provázeny charakteristickými spínadly
fáze B2, jak to známe z ostatních končín barbarské
Evropy. Vetšina hrobli, vybavených rímským impor-
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tem, obsahuje po jedné, nanejvýš p::i dvou bronzových nádobách.
Nejbežnejším typem jsou opet jednoduchá bronzová vedra, jejichž zbytky vydaly napr. žár.ové hroby 4, 13, 14 a 17 v Mikulove , žárový hrob z Velkých Hosterá:lek (obr. 9: S), starší hrob z P illichsdorfu ( obr. 14: 3 - 6), žárový hrob v Šitboficích
(obr. 19: 1), či žárový hrob 2 ve Velaticích (obr.
3: l ).
Zvláš lní význam má výskyt žlábkovaných veder
v žár{wém hrobe z Bučovic a v žárovém hrobe 6
ze Šitboric (obr. 18: S, obr. 19: 5). Jemná kanelace
s'en by ukazovala na to, že obe nádoby patfily nejspiše k Ekholmovu typu Gile rnebo Eggersovu typu
44. 429 Otázka provenience žlábkovaných ve:ier neni
dodnes jednoznačne vyrešen:a, zdá se však, že nejvíce pravdy bu:lou mít ti badatelé, ktei'í jejich výrobu lokalizují nekam do Porýni. 430 D osu:l nejasným problémem zustává také nerovnomerné geografické rozšírení žlábkovaných veder, jejichž nálezy
se souslredují spíše ve východních částech nerímské
Germánie. 431 Z t::>ho'. o hle:liska mají značný význam
oba moravské, a také nový český nález z Trebusic,432 které naznačuji smer jejich pronikání za hranice impéria. Pod!e geografického rozložení nálezu
lze soudit, že dis ribuční stredisko techto nádob
leželo, s:ejne jako u ::istatních typu, vykazujících tendenci k vých::idnímu rozšffení, nekde v Podunají,
i když zde dosud nejsou žlábkovaná vedra príliš silne zas!oupena.
Ze žárového hrobu 8 v Šitboricích se podarilo
zachránil obličejovou ataši dalšiho vzácného vedra
obr. 18: 2), náležejícího nejspíše k Eggersovu typu
27/28, k:erý v ostatních končinách barbarika velmi
čas t ::> doprovází vedra žlábkovaná. 433 To naznačuje
pris!ušn::ist obou forem ke stejné vlne importu, která
nastoupila nejdi'íve až v poslední tretine II. století.
Ve strední Evrope a také v Čechách, odkud vynikají mnohé kusy z Tiebusic, kryje se rovnež jejich
geografický r-ozptyl s rozšírením žlábkovaných
ve:ler.
Poz::>ruhodné jsou fragmenty vedra ze žárového
hrobu 2 v Mikulove, jehož hrdlo bylo. pod vyhnutým okrajem lemováno dvojicemi jemných rýh po
soustružení nádoby. 434 Ponevadž podobné zjevy
zjišťujeme u bronzových, pečlive Qpracovaných
veder s obličejovými atašemi, nelze pfedem vyloučit, že miku~ovské vedro rozmnožuje nálezy tohoto
druhu m n:išem území. Bližší typologická klasifikace je však neproveditelná.
Mezi poče '.nejší druhy bronzového nádobí patrí
stále soupravy naberaček a cedníku. Z exempláru,
jež jsou schopny typologické klasifikace, zmiňme
( 0

se pi'edevším o naberačce z kostrového hrobu v Mistelbachu-Siechenhausu a ze žárového hrobu 2 ve
Ve!aticích, které patrí k formám s tyčinkovitou rukojeti ( Eggersuv typ 162). Na zlomku naberačky
z hrobu 2 ve Velaticích je vyražen težko čite ln ý
kolek, pfedvádející písmena VG 1M (?, obr. 3: 3,
4). Na nádobce z Mistelbachu stojí za povšimnutí
galsky znející kolek VINDOBILOF (obr. 12: 2) .
KrQme zcela shodné signatury na cedníku typu
Eggers 162 z rakouskéhc Schwechatu,435 ozývá se
jméno toho:o výrobce i na souprave naberačky a
cedníku téhož typu z kostrového hrobu v Troelstrupu
na Jutském poloostrove. Hrob obsahoval ješte bronzovou mísu s omegovitými držadly Eggersova typu
100 a zcela nepochybne patrí ješ te do s'. upne B2. 436
Zlomky souprav ze žárových hrobli 10, 12, 20
v Šitboricích a ze žárového hrobu v Baumgartenu
a. d. March 437 se hlásí k pozdnímu prechodnému
typu, který bychom označili jako Eggers 160/ 161.438
Ponevadž se ve vetšine prípadu nedochovalo dno,
které je u techto pozdejších variant ponekud zploštelé nebo zcela ploché, usuzujeme tak podle formy
držadla, vybíhajícího uprostred v pi'iostrená, krátkou rýžkou zdôraznená drobná ki'idélka. Tento zjev,
typický pro. pozdní výrobky porýns'kých dílen, shledáváme na nekterých príkladech z Bešeňova, z Óachtic, z rozrušených hrobu v Očkove a jinde.439
Z!omky se žárových hrobli 7, 13, 17 aj. v Mikulove
jsou v takovém stavu, že nelze seriózne hovoril
o jejich typologickém zafazeni. 440
Z ostatních druhu bronzových nádob se v žárovém hrobe 4 v Mikulove vyskytla misa s omegovitým držadlem, jehož záchylné plošky jsou však
odlomeny a tak ztežují typologické zarazení nádoby.
Není vyloučeno, že patrí k nekterému z Eggersových
typu 99 - 100. Podobne utváfená držadla pi'edvádejí
provinciální nálezy ovšem i na jiných typech mís,
jejichž geograficky nejbližší ukázky jsou známy
z Panonie. 441
Pozornosti zaslouží i trosky jednoduché misky ze
žárovéhn hrobu v Borském Petru, pro níž lze hledat
analogie napr. v kostrovém hl'obu z Vys::>ké nebo
z ~epova. Podobné formy naby ly obliby rovnež
spíše v provinciá 1ním prosli'edi , odkud jich M. H.
P. den Bo ester d '0 v á uvádí celou i'adu. 442
Sklenené nádoby nejsou v tomto období zastoupeny nikterak silne. Z moravského území známe
napr. zlomky pohárovité nádoby z pruzračného
svetle zeleného skla, vyzvednuté ze žárového hrobu
v Mušove. Typologické určení je steží proveditelné,
avšak podle formování odsazené podstavy není vyloučeno, že nádobka patrila k nekterému z typu 185
nebo 186. 443
0

Pll.ISPEVEK K DATOVÁNI MORAVSKÍCH HROB. NALEZÚ Z DOBY AIMSKÉ

II. C hronologie nálezu a závery '
I když nálezovým celkum, které nám poskytují
moravská pohi'ebišté, nelze upi'ít určitý význam pro
chronologii nékterých typu hmotné kultury, jejich
schopnost postihnout plynulejší obraz vývoje je již
mnohem omezenejší. Pouze na dvou nalezištich získáváme doklady o k·ontinuité pohfbíváni od počátku
starorímského období až po jeho vyústení v mladší
dobe fímské. Tak napr. na pohi'ebišti ve Velaticích
zaznamenáváme jak typické památky stupne B1, tak
hroby z pozdního úseku starší i mladší doby fímské.
Také na nekropoli v Mikulove, kde krome žárových
a kostrových ·hrobU spadajicích ješté do 1. století
vystupují další pohi'by z 1I. a II 1. století, shledáváme známky pokračujícího trvání. Nicméne ani
tato nalezište nejsou prozkoumána vyčerpávajícím
zpusobem a výzkumné práce, které zde byly uskutečneny, mely spíše ráz zachraňovacích akcí, pfi
nichž byly čas od času odkrývány skupinky hrobu
bez vzájemné souvislosti.
Neni pochyb o tom, že k mnohem uspokojivejším
a v každém pfípadé všestrannejším výsledkum bychom dospeli, kdybychom se pokusili če11pat i z bohatého nálezového materiálu, získaného na počet
ných sidlištích. To však již presahuje rámec práce,
která si vytkla jiný cíl, totiž pi'ehodnotit dosavadní
moravské hrobové celky z hlediska novejších chronologických kritérií a pokusit se o jejich zarazení do
kontexu celkového sti'edoevrovpského vývoje na
sklonku starší doby fímské.
Již na počátku jsem se zmínil o tom, že rozhraní
mezi starší a mladší dobou fímskou bude nejvhodnejší hledat nékdy v období kolem miru Kommodova, za délítko mezi časným a pozdním stupném
starší doby rímské pak považoval nejspíše období
pozdne flaviovské. Avšak také v rámci samotného
stupne B2 je možno, alespoň v nékterých oblastech,
rozlišit vice fází. Mám na myslí napr. situaci v Če
chách, kde je mladší stupeň starší doby fímské zahajován vrstvou nálezu, charakterizovanou úzkými
kontakty s provinciálnim Podunajím a !pením na
tradičnkh labsko-germánských formách drobné kovové industrie i keramiky. Teprve pozdní fáze stupne B2 pfináší výraznejší zmeny, které se projevuji
nejen pokročilými rysy hrnčifské tvorby, ale i pronikánlm cizorodých prvku do obsahu domáci hmotné
kultury.
Hrobové nálezy, které máme k dispozici, ukazují,
že na Morave a v jejim okoli bude nutno počítal
s vývojem v mnohém podobným. Povšimneme-Ii si
však blíže chronologického postavení jednotlivých
nálezových celku, shledáváme, že vétšina z nich
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patrí již vyspelé fázi stupne B2. Tento stav je jisté
náhodný a nelze z nej činil konečné závery. Jeho
príčina tkví v dosavadni chudobe moravského pramenného materiálu, který nepostačuje k tak výstižnému vykreslení vývoje hmotné kultury, ja'ko jsme
toho svedky v Čechách. Presto se však zdá, že
iv oblasti moravsko-dolnorakousko-západoslovenské
je období pozdne flaviovské až hadriánské ve znamení silných kulturnich vztahu k provinciálnímu
prostredí. Krome bohatého hrobu z Vysoké by v podobném smyslu vypovídaly i nekteré dosud nepublikované nálezy z pohrebište v Mikulove.
K jednem z nejstaršich hrobu, jejichž inventár
by! podroben studiu, bych radil rovnež žárový hrob
z Velkých H:lstérádek, časové určený bronzovou
sponou 8. série Almgrenovy V. skupiny, vyznaču
jící se starobylými typologickými rysy - totiž nižším
zachycovačem s oboustrannou, ponékud zploštelou
hlavicí, vykládanou filigránním drátkem. K pomézné časným nálezovým celkum se hlásí také kostrový hrob 6 z Mikulova a žárový hrob 4, objevený na
témže nalezišti. V prvnim z nich je nejduležitéjším
chronologickým vodítkem bronzov3, výrazne členená
spona s lichobéžníkovité roztepanou nožkou podunajsko-provinciálního typu, která nevylučuje datování již do doby hadriánské. Žárový hrob 4, jehQŽ inventár nebyl v úplnosti ješ·té zvefejnén, muže patfit
do období jen o málo pozdéjšího, nejspiše do doby
kolem poloviny II. stol. Svedči o tom opét relatívne
raný tvar spinadel, z nichž spony s válcovitou hlavici jsou v podstate železným pfepisem interregionálních typu, známých napr. z bohatých kostrových
hrobu Eggersova stupne B2. Nejistou pozici zaujímá
v tomto smeru žárový hrob 2 z Velatic, vybavený
bronzovou sponou vojenskou, jejíž charakter síce
nedovoluje príliš úzké chronologické určení, ostatní
inventár, zvlášté pak souprava bronzové naberačky
a cedniku Eggersova typu 162, se pfimlouvá za jeho
zarazení do stupne B2, a to s nejvétší pravdepodobností nikoliv do nejpozdéjší fáze. Stojí vubec za povšimnutí, že takto datované hroby nejsou nikterak
chudé na i'ímské dovozní zboží. Krome spony z kostrového hrobu 6 v Mikulove nás o tom presvedčuje
výbava žárového hrobu 4 na témže nalezišti, mezi
níž nechybéjí zbytky bronzového soudkovitého vedra
a omegovitá rukoj eť bronzové misy. Rovnež zminéný hrob z Velkých Hosterádek nepostrádal ukázku
zcela deformovaného bronzového vedra a troskami
bronzových nádob se muže pochlubit též obsah žárových hrobu 7, 13, 14, 15 a 17 z Mikulova, pi'ičemž hroby 13, 14 a 17 obsahovaly keramiku, která
se nevyznačuje pi'íliš pokročilými typologickými
rysy.
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Mnohém lépe je zato na území, jež je sti'edem
zájmu, dokumentována náp ~ň pndní fáze s:upne
B2. K nejvýraznejším reprezen!antum nálezových
celku té'.<:> fáze počítám pfedevšim soubory, chronologicky určované vyspelými železnými sponami
przeworského typu, zvlášte pak pozdními sponami
8. série A lmgrenovy V . skupiny. Mám na mysli
napr. žár-0vý hrob z Hevlína, žárový hrob z Mušova, žárový hrob 6 z Nedakonic, žár:)Vý hrob 1
z Velatic a žárový hrob 2 ze Šitboi'ic. Do skupiny
hrobu, charakterizovaných vyspelými železnými
sponami Almgrenovy V. skupiny, se hlásí smd
i hrob 14 ze Šitboric; presnejší typologické klasifikaci spínadla, o nejž nám v tomto prípade jde, bráni
však jeho špatná zachovalost.
]ak ukazují nálezové pomery na Mo rave, stávají
se železné spony 8. série vudčím typem spínadla
vubec a dokládají tak úzký kontakt s przeworským
kulturním okruhem. Nacházíme je nejen v žárových
a kostrových hrobech, ale i na sídlištích a v sídlištních objektech, napr. v Ladné, v Pavl-0ve, Šakvicich, ve Vrchoslavicích atd. K moravským pčíkla
dum lze pfäadit i ukázky z jihozápadního Slovenska, kde je tato chronologická vrstva zastoupena jak
na nekterých pohčebištích, napr. v Bešeňove, šaliVeč i, v Závode atd„ tak na sídlištích.444
S pony však nejsou jediným dokladem o pronikání przeworského vkusu na území severodunajského pásma barbarika. Na vrub této infiltrace lze pľi
psat zrejme i vzrustající oblibu železných pásových
kování, zejména nákončí s terčovitým nebo miseč
kovitým zakončením, nekterých typu železných
ostruh, vedérkovitých závesku a td. Duležité svedectví poskytuje v tomto smys lu keramika. Krome
tendencí k ostwhranné pr·ofilaci váziovitých a situlovitých nádob prosazu je se nápor przeworského
hrnčíi'ského stylu zvlášte v okruhu drobnejších tvaru. Ze severovýchodního sousedství lze s nejvétší
pravdepodobností odvodit napr. nízké misky ve tvaru kulové úseče nebo misky s prehnutým hrdélkem
a oblým, plasticky zdobeným dnem, s nimiž jsme
se set kali napr. v hrobových celcích z Čáčova, M istelbachu a Šitboric (hrob 6) , č i mezi inventái'em
rozrušených h robu z M ikulova a ze Želetic.
Z uvedených hrobových nálezu vysvítá pomerné
pozdní podíl przeworských prvku na formování domáci hmotné kultury. H lavní rozvoj železných przeworských spínadel IV. a zejména V. Almgrenovy
skupiny, které jsou na Morave hlavními chronologickými exponenty dané fáze, spadá ve své podstate
však ješté do období pred rok 180. Svedčí o tom
nejen situace na nekterých przeworských pohi'ebišt!ch , a le i jejich neobyčejne i'ídký výskyt s vylože-

ne mladorímskými zjevy, nas'.upujícími až v letech
po markomanských válkách. 445 Vyspelé formy, s nimiž pracujeme na našem území, však nezasahuj!
v žádném príp!!de hluboko pod polovinu II. století.
K nejstarším ukázkám lze počítal železné, bohaté
zdobené exempláre ze žárového hrobu 4 v Miku love
a smd i typologicky neurčitou železnou sponu
z kostrového hrobu 6 na témž nalezišti. Vétšina
cstatních príkladu má typologicky pokročilejší rysy,
kieré hovorí nejspíše o tretí čtvrtine téhož století.
Zn ačne pozdní dataci nálezu ze Šitboric a z Velatic
lze podepčít i sku tečnost í, že v obou hrobech ležela
vc:1le spon železná nákončí s terčovi tým zakonče
ním, která umožňuj! zafadit oba celky až na sklonek m ladší fáze s tupne B2, ne-Ii na počátek fáze nás ledující. Nekteré kusy, napi'. neforemná a široká
spínad la z Wulzeshofenu, patrí s nejvetší pravdepodobností už posledním deceniím II. století.
Rovnež príznačné tvary drobné keramiky, nesoucí
ohlas przeworského hrnčíi's l ví a vyskytující se v doslatečném množství zvlášte mezi sídlištním materiálem, nelze klást do doby časnejši než je polovina
I I. stolet í. S vedčí o tom nejen nálezové souvislosti
zj ištené v hrobech, jimiž jsme se zabýva li, a le také
stále početnej ší doklady v lépe da tovatelných nálezových celcích z moravských, jakož i slovenských
s ídlišť.

Nekteré ukázky z okruhu d robné kovové industrie, jakož i podstatná část hrnčíi'ské práce, zachovává však i v pozdní fázi stupne B2 vernost domá:ím kulturním trad icím. Ba dokonce zjiš ťujeme též
urč ité sbližování s kulturním prostredím v Čechách
a s labsko-germánským okruhem vubec. Vyplývá
to nejen z charakteru pohrební keramiky, na níž se
poč ina jí uplatňoval mnohé ornamentální i tvarové
prvky príznačné pro hrnčífské okruhy v severozápad ním sousedství Moravy, ale i z výskytu spínadel,
vlastních polabskému prostfedi. Sem počítám napr.
železnou ko línkovitou sponu ze žá rového hrobu
v Kyjove, jehož výbavu doplňova ly dva kusy bronzových nákončí s kulovitým knoflíkem na konci a
bronzové články i'etízku, dále pak i plechovou br-0nzovou sponu typu Almgren 152/153 z rozrušených
hrobu v Mistelbachu.
Przeworské prvky jsou nicméne v keramické náplni té:o fáze nesporné a spolu s mocnou infiltrací
przeworských typu drobné kovové industrie podávaj! svedectví o náporu kulturních a snad i etnických elementu z oblasti slezsko-polské. Není zrejme
náhodné, že se tylo projevy hlásí práve do let markomanských válek, kdy lze podobný tlak ze severu
predpokládat. Pohyby pi'ímo na území przeworské
kultury jsou ostatne v horizontu vyspelých želez-
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ných spon IV. a V. Almgrenovy skupiny do loženy
nápadným preskupováním a počet ním rustem nalezišť. Zvláš'.e v oblasti hornos!ezské jsme práve
nyní svedky zakládání nových nekropolí, které dokumentují posun težište przeworské kultury smerem
k jihu.446
V této souvislosti se nabízí domnenka, zda také
na Morave nevznikají nekterá pohrebište jako dus'. edek určitých zmen v sídelních pomerech. v úvahu by pi'icházelo pfedevším pohrebište v Šitboficích, odkud je nejstarší nález.ový celek chronologicky fixován pozdními železnými sponami 8. série
Almgrenovy V. skupiny. Totéž muže platil také
o skupine hrobu v Hevlíne, kde hrob obsahující železné spony téhož typu náleží patrne k nejstarším
zde zjišteným celkum. Zvlášte v posledním prípade
jde však o nekropoli, která není prozkoumána komp!etne a jakýkoliv soud v tomto smeru by byl zatím
predčasný.

Za nejpozdejší nálezové celky, z nichž naprostá
vetšina spadá bezpochyby již do prechodné fáze
mezi starší a mladší dobou rímskou, kterou označu
jeme jako fázi B?/C1, lze pokládat napríklad výrazné soubory památek z kostrového hrobu v Čáčo
ve, ze žárového hrobu ve Wulzeshofenu, dále pak
žárové hroby z Bučovic a žárové hroby 6, 8, 10, 12,
14, 19 a 20 z nekropole v Šitboficich.
Ve sti'e:loevropském merítku predvádí tato nálezová vrstva obraz p rocesu stmelováni ruznorodých
prvku cizího puvodu, proniknuvších do obsahu domácí hmotné kultury v dusledku dalekosáhlých
zmen v poslední tretine II. století. Ačkoliv její tvái'nost nabývá v ruzných konč inách místního koloritu,
spojují ji nekteré interregionálni zjevy, poskytující
možnost jisté synchronisace. V prostoru severne od
sti'edního Podunají je to hned na jejím počátku expanze lité bronzové industrie z oblasti Pomoi'i, která
jako nový módní zjev zasahuje nejen podstatnou
část przeworské ekumeny, ale částečne i naše úze·
mí. Nejvýraznejším a z chronologického hlediska
nejduležitejším momen tem je značné rozšírení bronzových, typologicky nejpokročilejšich spon Almgrenovy II. a V. skupiny. 2elezné przeworské formy
dožívají a po tvarové stránce podléhají mnohdy
vlivu bronzových spínadel.
V této dobe pronikaji do obsahu przeworské kultury a posléze i do celé strední Evropy také ukázky
drobné kovové industrie ze vzdálenejších kulturních
okruhu. Sem mužeme počítat nejen pi'ezky s vidlicovite zdvojeným trnem, ale snad i nekteré typy
spon Almgrenovy VII. skupiny a konečne, jak jsem
ukázal, i nejstarší podvázané spony s prohnutým
lučíkem.
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Bez významu nejsou ovšem ani prínosy fímskoprovinciálního prostredí, jehož umocnené pusobení
zasahuje práve nyni mnohé stránky barbarské hmotné kultury. Ponecháme-Ii stranou jeho stopy pfi formování nekterých litých bronzových spínadel Almgrenovy V. sku piny, projevuje se jeho vliv i v zavádení novot ve výzbroji a výstroji bar~arského bojovníka (meče s kruhovitým zakončením, fímská
kování pochev meču nebo jejich napodobeniny atd.).
Časové souvislosti, v nichž tyto predmety nacházíme, by potvrzovaly názor, že jejich výsky t na pude
nefímské Evropy je dusledkem osobitých vztahu
fímského a barbarského sveta v období markomanských válek. Nejstarší z nich patrí prechodné fázi
mezi starší a mladši dobou fimskou ( B?/C1) , vetšina ostatních fázi C 1.447
Charakteristickým rysem tohoto časového úseku
je i zintenzívnení proudu rímského dovozníhQ zboží.
Mocná vlna fímského importu pi'ináší nejen nové
typy bronzového nádobí (žlábkovaná vedra Eggers 44 -48, žlábkované misky Eggers 77, pozdní vedra s obličejovými atašemi Eggers 27 - 29,
první ukázky naberaček a cedníku Eggers 161), ale
zaplavuje oblasti severne od stfedního Dunaje také
provinciálni keramikou, mezi níž vynikají sigillatové výrobky lezouxských, zvlášte však rheinzabernských a westerndorfských dílen. 1 když lze počítat
s jejími časnejšími počátky, snad již ve válečných
letech markomanských válek, její težište leží až
v dobe po Kommodove mfru a zabírá nejméne celou
první tretinu III. stoleti. 448 Je více než pravdepodobné, že neobyčejný rozvoj provinciálního obchodu
s naddunajskými Germány by! podmínen príhodnými ekonomickými pomery podunajských provincií
v pozdní dobe antoninské a v časné dobe severovské
a částečne snad též charakterem tehdejší pohraniční
politiky Ríma vuči barbarským sousedum. (K tomuto problému: Tej ra l J., AR XXII, 1970, 404.)
Ponevadž naprostou vetšinu hlavních typu fáze
B?/C1, ať již máme na mysli domáci výrobky nebo
fímské zboží, lze steží klást pred počátek poslední
tretiny I 1. století, mužeme nalezište, která jsou charakteristickými fen~mény této fáze zahajována, pokládat za výraz posledních zmen v sídelních pomerech na samotném sklonku váleč ných let v Podunají. Zvlášť pusobive jsou tylo posuny doloženy
opet na území przeworské kultury, kde zjišťujeme
skupinu mladoi'ímských pohfobišť, jejichž počátky
určuje vrstva nálezových celku, datovaných nejpokročilejšími variantami zpravidla bronzových spon
Almgrenovy II. a VI. skupiny (Lachmirowice, Opatów, Rybno, Spicymierz, Brodno, Strupina ap.). Na
Morave zatím nemáme podobných dokladu, na jiho-
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západním Slovensku patrí nicméne k tomuto typu
pohi'ebišť nekr<>pol~ v Očkove.
K datování hrobu z Čáčova do rámce horizontu
B2/ C1 pfispívá zejména bronzová spona Almgren
43, príznačné jsou však i další milodary, napi'. sada
závesku ruzných typu a konečne i alabastrová perla,
svedčící o styku s jazygským prostredím Karpatské
kotliny. Bohatý soubor nálezu z Wulzeshofenu poskytuje k chronologickým účelum - krome zlatého
náramku pomoi'ského typu - dve široké železné
spony, z nichž jedna predstavuje zrejme nejmladší
derivát spon 8. série Almgrenovy V. skupiny. Zmínené nálezové celky ze Šitboi'ic, jakož i žárový hrob
z Bučovic, jsou do značné míry určeny typickými
formami dovozního horizontu C1, které se ve své
vetšine dostávaly na naši pudu až po markomanských válkách. Na samotný počátek této vlny i'ímského importu lze klást patrne inventár žárového
hrobu z Borského Petra, jejž tvorí dve mísy terry
sigillaty fabikované v Lezoux a zbytky tenkostenné
bronzové nádoby.
Není bez významu, že nekteré nálezové celky pojednávaného horizontu vynikají pomerným bohatstvím a pestrostí nálezu. Ke nejvýznamnejším pati'í
bezpochyby soubor památek z W ulzeshofenu, obsahující vetší množství zlatých a sti'íbrných predmetu,
jakož i sti'íbrný zdobený talíi' provinciálního puvodu. Výjimečné pQS~vení zaujímá :také žárový hrob
z Borského Petra a kostrový hrob z Čáčova. Nad
prumer vynikají i nekteré hroby na pohi'ebišti
v Šitboi'icích, zvlášte hrob 6, který vydal krome
ukázek do~áci i provinciálni keramiky též zlomky
žlábkovaného vedra, a hrob 8, v jehož inventái'i se
ocitly dve zlaté obroučky a ataše bronzového vedra.
Existence techto bohatých nálezových celku, podobne jako vzedmutí vlny i'ímského importu, projevující se pi'ítomností bronzového nádobí v hrobech
a neobyčejne bohatými nálezy sigillatové keramiky
na sídlištích prozrazují, že v pozdní dobe antoninské a v časné dobe severovské došlo v barbarské oblasti severne od sti'edního Dunaje k vzestupu bohatství nekterých složek dmácího obyvatelstva. Je
proto dobre možné, že válečné události v Podunají,
jakož i obdobi prosperity, které po nich následovalo,
vedlo k prohloubeni společenské diferenciace, jejiž
počátky lze spatfovat v hrobech wulzeshofenského a
čáčovského typu , vyvrcholeni pak v kostrových hrobech ze Stráži.
Starší čás.fi mladší doby i'ímské pfipisuji na základe tvarových znaku keramiku z popelnicových
hrobu v Rebešovicích, v Pasohlávkách, ze žárových
hrobli 2 a 3 ve Velkých Hosterádkách, popelnici
z Jaromei'ic nad Rokytnou, vetší část keramických

nálezu z Hevlína a nádoby z hrobli 13 a 16 ze Šitboi'ic. Mnohé z keramických ukázek pojatých do
rozboru mohou být již dosti pozdní. Tak napi'. popelnici ze žárového hrobu v Pi'ibicích lze datoval
nejdríve až k polovine II I. století. Presnejšímu ča
sovému zarazení, podobne jako u ostatních vyjmenovaných tvaru, brání nedostatek chronologicky
prukaznejších predmetu, neboť hroby této fáze jsou
zpravidla chudé na milodary. K detailnejší chronologické klasifikaci nelze v podstate využít ani spony
podvázané, která se našla v hrobe z Pasohlávek.
Jedná se totiž o formu se značne dlouhou životností,
i když ovšem práve v tomto prípade nelze vylučovat
chronologické zarazení již do první poloviny III.
století. 4 ~
Vetšina ostatních žárových hrobli, jejichž keram~ky jsem se dotkl v analýze, spadá do vyspelé
mladší doby i'ímské. Platí to napr. o urne z Medlova a o popelnici ze Skoronic, které se podle dosavadních typologických kritérií hlásí nejméne do
doby kolem poloviny III. století. Ješte pozdejší datování vyžaduje popelnice ze žárového hrobu 12
v Mikulove. Pres její pomerne starobylé formálni
znaky ji sem odkazuje železná spona s obloukovitým lučíkem a obdélníkovitou nožkou. 450 Pohrební
keramika mladší doby i'ímské zaslouží však bedlivejší pozornosti, která jí bude, spolu s nekterými
duležitými nálezy sídlištními, venována ve zvláštní
stati.
II I. Soupis pramenu
1. BLlžKOVICE (okr. Znojmo), žárový hrob
V roce 1899 by! na pozemku A. Dvor á k a rozorán
žárový hrob, k jehož výbavé patfily tyto predmety: a ) železný meč s oboustrannou. strechovité hran enou čepelí a pravoúhle odsazeným trnem pro jilec. Rovnomérnč široká čepel
sc na dolnim konci prudce zužuje v ostrý hrot. Meč je zá·
merné ohnut. Puvodni délka cca 50 cm, délka v ohnutém
stavu 44 cm, šifka čepele 3,2 cm, inv. č. 67802 (obr. 12: 5,
obr. 13: 8). b) železná štítová puklice približné Jahnova
typu 7a. V širokém okraji jsou patrny tfi otvory pro nýty,
jimiž byla pfipevnena ke štitu, na témer válcovité spodní
části spočívá kuželovitá, mirne prohnutá stríška, z níž vybihá dlouhý plný, relatívne úzký a rovnomerne široký nástavec (obr. 12: 4, obr. 13: 9 ). c) Zlomek železné sekyry, patrne
s rovnomerne rozšíreným ostrím. Predmet se v Moravském
muzeu v Brne nepodarilo identifikovat (obr. 13: 7).
Uloženo: Moravské muzeum v Brne.
Beninger E. - Freising H., 1933, 29, na!. č.
59; Cer vin k a 1. L., Germáni na Moravé, Anthropologíe
XIV, 1936, 113, obr. 5.
2. BUCOVICE (okr. Vyškov). žárový hrob
Na vyvýšenine severne od obce pi'i silnici do Cernčína vykopal pred lety E. K o 1 iba b e popelnici s odoraným okrajem, která obsahovala krome prepálených lídských kostí fragmenty bronzové nádoby. Nálezy: a) Misovitá terina s výraz-
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nou profilací, kónickou spodni částí a mírné odsazeným dnem.
Hrdlo, oddelené od pleci výraznou rýhou , bylo zdobeno svislými plastickými žlábky. Tmavý povrch nádoby je leštén.
Cást okraje je odlomena. Výška 19 cm; inv. č. PA 27/ 35-327
(obr. 18: 6) . b ) Zlomky žlábkovaného vedra se stopami po
ohni hranice. Zachovalo se nékolik fragmentu od okraje a
včtši počet zlomku stén nádoby, zvlnených šikmými mélkými
kanclurami; inv. č. PA 27/35-328 (obr. 18: 5).
Uloženo: Moravské muzeum v Brne
B e 11 in g e r E. - Fr e i si 11 g H „ 1933, 21, 64 n.,
na!. č. 17, tab. III: 1, 2; Eggers H . J., Import, 164,
priloha 20.
3. HEVLIN (okr. Znojmo), žárové hroby
již v osmdesátých letech minulého století bylo v trati
Schindereiäcker vykopáno asi 20 popelnicových žárových
hrobu . O uložení nálezu neni však nie bližšiho známo. V roce
1887 zde bylo zachrá11e110 9 dalšlch hrobli , jejichí zverejnení
se ujal E. B e n i n g e r. Hroby 1, 2, 5, 8 a 9 obsahovaly
pouze ruz11e provedené popelníce se zbytky spálených lidských
kustek, v hrobe 3 ležely zbytky další nádoby a dvojkónický
hli11čný preslen, hrob 4 by! vybaven krome! popelnice bronzovou jehlou s ouškem a hrudkou pryskyrice. Nejbohatší
byly co do inventáre hroby 6 a 7. V urnč z hrobu 6 byly
nalezeny dve masivni železné spony s válcovitou hlavici,
patrné železné kováni pi'ezky a neurčitelné zlomky bronzu.
V popelnici z hrobu 7 byly krome dvojkónického hlineného
preslenu, rovného železného nože a drobných fragmentu železa a pryskyfice zjišteny slitky bronzového predmetu, patrné
spony ( obr. 6: 5, 6, obr. 16: 6, obr. 17: 1 -6) . Zevrubný
popis nálezu publikoval E. B e n i n g e r.
Uloženo: Naturhistorisches Museum Wien, inv. č.

19431-19452.
B e n i n g e r E„ Germanische Brandgräber von H oflein
a. d. Thaya ( Heulín nad Dyjí) in Sudmähren, Eiszeit u. Urgcschichte 7. 1930, 124 - 131, tab. XX.
4. CHVALKOVICE NA HANÉ (okr. Vyškov), žárový
hrob
Na Harmovém kopci v katastru obce Chvalkovic by! vyorán žárový hrob, z jehoí obsahu l. L. Cer v i n k a uvádí
železné nužky, železný nuž, nákončí s terčovite roztepaným
koncern, hrot kopí, listovitý hrot oštepu a hrot oštepu se
zpčtnými háčky. Predmety. uložené ve Vlastivedném muzeu
v Olomouci, se behem doby - až na železné nužky ztratily a známe je pouzc z vyobrazení 1. L. C e r v in k y.
Celek není zaručen (obr. 13: 1-6) .
Bc ni n g e r E. - Fr e i sin g H., 1933, 41, 42, é.
na!. 123, zde je uvedena vcškerá starší literat ura; č c r v ink 11 1. L„ Germáni (rukopis uložený v archívu Aú CSAV.
pob. v Brne), 1939, 31.
5. JAROMt'.ŔICE NAD ROKYTNOU (okr. Ti'eblč), žárový hrob
Ze žárového hrobu se uchovala misovitá terina na nožce
se šikmým hrdlem a mlrné vyhnutým okrajem. Hrdlo je oddeleno od pleci obvodovou lištou. Baňatá spodnl část nádoby
pfecház.t v nlzkou nožku. Povrch je tmavý a byl patrné leštén
tuhou. Výška 15,9 cm; lnv. č. A 1892 (obr. 16: 4). P opelnlce byla naplnena vetšlmi kusy prepálených kosti.
Uloi.eno: Jihomoravské muzeum ve Znojme.
Beninger E. - Freising H ., 1933, 29, nal. é. 58.
6. KŔI2ANOVICE (okr. Vyškov ), žárový hrob
Inventár žárového hrobu zachránil A. P r och á z k a . Za
popelnici sloužila vétši baňatá hrncovitá nádoba z hrubého
materilílu. Na plecich je zdobena výraznou obvodovou rýhou;
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inv. č . 68351 (obr. 22: 6). 2elezný nuž, který k obsahu
hrobu rovnež pati'il, neni možno v Moravském muzeu identifikoval.
Uloženo: Moravské muzeum v Brne.
B e ni n g e r E. - Fr e i sin g H ., 1933, 19, na!. é. 5.
7. KYJOV (okr. Hodonln ), žárový hrob
Z neznámého nalezišté v kyjovském okolí zachránil F.
L op re i s soubor piedmétu z obsahu žárového hrobu . Nálezy: a) 2elezná kolínkovitá spona s delšim zachycovačem.
Puvodné oblý luéik by! po celé délce opatien pi'lčnými rýžkami pro uložení sti'ibrného drátku. Po obou stranách kolínkovitého ohybu spony jsou zasazeny ozdobné profilované nástavce. Délka 3,2 cm; inv. č. 15401 (obr. 4: 5). b ), c) Dve
shodná bronzová nákonči pásu s trapezoidnim di'ikem, na
širšlm konci rozštepeným pro pi'ipevnčnt k opasku a užším
koncern vyblhajlclm v kulovitý knofllk s válečkovitým nástavcem; délka 5,5 cm; inv. č. 15401 (obr. 4: 1, 2). d), e) Spojovacl články ietlzku, patrne k rohu na pitl, vyhotovené
z bronzového plechového pásku s nýtem na konci; inv. č .
15401 (obr. 4: 3, 4). f) Nčkolik úlomku pryskyrice.
Uloženo: Moravské muzeum v Brne
S ku ti 1 J .. CMMZ XXXIII. 1946 (1947), 69.
8. MUTt'.NICE (okr. Hodontn), žárový hrob
F . L op re i s získal z germánského žárového hrobu že·
lezné nužky, zahnutý nuž a nezi'etelné železné fragmenty.
Uloženl nálezu neznámo.
S ku ti 1 ]., ČMMZ XXXlll, 1946 (1947), 86.
9. MIKULOV (okr. Breclav), žárové a kostrové hroby
Na nalezišti v trati Rybníky, odkud pocházl již nékolik
nálezových celku z l. stoletl, by! zjištén určitý počet hrobu,
které lze klást do stupné Bz, eventuálne C1. Casné fázi stupne
8 2 by mohly náležet dosud neúplné zveiejn~né žárové hroby
1, 16 11 19. Ve všech ti'ech pi'lpadech nelie ovšem vyloučit
ani časnejšl datování na sklonek stupne B1 (o jejich inventári se zmiňuj i v stati, zabývajicí se moravskými hrobovými
nálezy z!. stoleti (ŠZ AÚSAV 18, 1970, 168, čls . nal. 6). Detailnejší chronologickou klasifikaci bude možno provést až po
zevrubné publikací tohoto materiálu. Z ostatních hrobu, které
dosud nebyly zvei'ejnčny nebo nevydaly pi'íliš typické milodary, lze do zmíneného časového úseku zai'adit snad žárové
hroby 2, 3, 7, 10, 11, 13- 15, 17 a kostrové hroby 13 a 23.
Zvláštni pozornosti zasloužl inventár žárového hrobu 4,
v némž byly nalezeny dve železné spony s válcovitou hlavici,
jejichž lučík by! vyzdoben prične vkládanými stribrnými drátky, hlavice pak sti'lbrnou fólii s granulací a perličkovým
filigránem . K souboru nálezu z tohoto hrobu patrila dále železná spona trubkovitá, zdobená rovnež inkrustacl, zbytky
bronzového védra, zlomek omegovitého držadla bronzové misy
a dalšl predmety ( obr. 6: 1 - 3).
Duležitý je i kcstrový hrob 6, který obsahoval bronzovou
výrazne členenou sponu s roztepanou nožkou podunajskoprovinciálntho typu, železnou sponu s páskovým luč!kem, dve
bronzové destičkr,vité ostruhy s ki'idélkovité rozšli'enými boč
nicemi, ozdobu z bronzového kruhovité stočeného drátku,
Vespasiánuv denár Coh. 222 (1) v obroučce z bronzového
drátu, železná a bronzová kovánl a dalšl pi'edmčty (obr.
2: 1 -7).
Na sklonek starší nebo na počátek mladší doby ilmské
se hlási snad kostrové hroby 28 a 29, z nichž v prvním
leiela miskovitá nádoba s oblým dnem, ve druhém železný
nuž a závesné kování k opasku s teréovite roztepanými konci,
opatrenými nýty. 2árový hrob 12 pati'! nepochybne již mladši
dobe i'lmské. Vázovitá popelnice esovitého profilu, nesouct
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dekor vtlačených dulku, je datována železnou sponou s obloukovitým lučíkem a obdélnlkovitou nažkou.
Krome predmetu zjištčných v zaručených nálezových celcich bylo z rozrušených hrobu. získáno množství dalších památek datovatelných do pojednávaného obdobl. Archeologický materiál z pohrebišté v Mikulové pripravuje k zevrubné
publikaci 1. P e šk a f, zabývám se prato zdejšími nálezy
pauze okrajove.
~íhovský ]„ AR III, 1951, 37-40, obr. 39-41, 43.
P e šk a f !„ Výzkum v trati „Na ryb11ikách" u Miku lova, PV Aú ČSAV, pob. v Brne 1956, Brno 1959, 44, tab.
16 dole; týž, Další hrob na pohŕebišti z doby ŕímské u Mikulova, PV AÚ CSAV, pob. v Brne 1957, Brno 1958, 109;
1 ý ž, Žárový hrob ze starší doby ŕímsu u Mikulova, PV
Aú CSAV, pob. v Brne 1959, Brno 1960, 167; Tichý R„
Výzkum na pohŕebišti z doby ŕímské u Mikulova na Moraué,
AR IX, 1957, 60-64, obr. 29, 30, 36, 37; Nohe j 1 o v á P rát o v á E. - Po chit o no v E„ Nálezy mincí u Cechách, na Moraué a ue Slezsku, 2. Nálezy antických mincí,
Praha 1955, 220, č. 920.
IO. MILOVICE (okr. Biedav ), žárový hrob
V roce 1961 pfi pruzkumu časne únélického pohrebistč
v trati „U topolu" narazil J. On dráč ek na žárový hrob
z doby fímské, uložený tésne pod povrchem. Zachovala se
misovitá nádoba , naplnéná spálenými kostmi, dva zlomky
dalších nádob a část kosteného hrebene. Publikuje 1. P e šk a r.
Uloženo: Aú CSAV v Brne.
On dráč ek J„ Výzkum u Milouicích, okr. Mikulov,
PV Aú CSAV, pob. v Brne, 1961, Brno 1962, 79; P e šk a f
1„ Nálezy z doby iímsu u Milouic, Sbornlk Josefu Poullkovi k šedesátinám, Brno 1970, 82-90.
11. MUŠOV (okr. Bfeclav), žárový hrob
V roce 1934 narazil E. La mm e 1 pfi kopání pflkopu
pro vinné sazenice na pravém brehu Dyje na žárový hrob.
Popelnice byla uložena v pisčité pude v hloubce asi SO cm
a krome popele a kosti obsahovala železnou sponu, železný
fragment, dva zlomky sklenéné nádoby a hrudku pryskyfice.
Pod nádobou byly nalezeny dva železné nože, ve výšce plecí
ležel železný klič. Nálezy: a) Misovitá terina s prohnutým
hrdlem a ztluštčným okrajem. Na rozhranl hrdla a pleci se
táhne obvodová lišta a pod ní pole, odsazené od výdute nádoby. Na plecich byla nádoba zdobena nepravidelným meandrovým ornamentem. Výška 16,7 cm (obr. 5: 5 a 21: 1). b)
2elezná spona s válcovitou hlavici a oblým, na spodní strane
zplošténým lučikem . Zachycovač je dlouhý, vinul! poškozeno.
Délka 3,8 cm ( obr. 5: 1). c) železný jednoduchý klič se zá·
včsným kroužkem v očku, délka 13 cm (obr. 5: 3). d) železný nuž s oboustranné odsazeným delšlm trnem a rovnomernou čepeli, délka 10,5 cm (obr. 5: 4). e ) Železný nuž
s kovovou rukojetl; čepel lancetovitého nástroje pfechází v rukoje{ bez výraznéjšlho odsazenl. Konec rukojeti je vytažen
v očko, jímž je provlečen závesný kroužek, délka 15,6 cm
(obr. 5: 2). f) Amorfnl kousek železa. Rozmery 4,8 X 2,5
cm. g) Dva zlomky sklenčného poháru nazelenalé barvy.
Uloženo: Okresnl muzeum Mikulov.
F r e i s i n g H„ Ein germanisches Brandgrab nächst
Muschau, Tagesbote č. 506 ze dne 3. XI. 1935, 3, 4.
12. NEDAK ONICE (okr. Uber. Hradište ), žárové hroby
Nalezište lež! v poloze Díly a Pildanky, kde byty již
drive ničeny i.árové hroby. V roce 1935 vykopal zde V.
H r u b ý skupinu žárových hrobu, z nichž stupni B2 lze pi'ipsat hrob V a hrob Vl.

Hrob V by! jámový. Ojedinelé spálené kustky byly roztroušeny v okruhu asi 40 cm v popelovité černé výplni hrobové jámy. V jejim zásypu byla nalezena masivní hlavice
bronzové výrazné členené spony provinciálnlho typu; délka
2,8 cm; inv. č. 265 (obr. 4: 9) . Zlomek masivnlho nazelenalého skla, který zde by! rovni!ž objeven, nenl dnes již možno
identifikoval.
Hrob VI byl zjištén v hloubce 50 cm pod povrchem a by!
rovnčž jámový. V zásypu jámy se našla neúplná rozpadlá
amfora (?) s odsazeným dnem, železná spona s rýžkami pro
strlbrnou inkrustaci na lučí ku a úzké železné nákončí s nýtem, zdobené stejným zpusobem. V depozitári Slováckého muzea v Uherském Hradišti se podai'ilo určil pouze železnou
sponu se širokou válcovitou hlavici, jejlž lučik , zúžující sc
smi!rem k nožce, nese žlábky pro vloženl stľlbrného drátku;
délka 2,8 cm. inv. č. 271 (obr. 4: 10).
Počátku mladší doby rimské muže patfit také hrncovitá
popelnice s esovitou profilovou linií z hrobu I; výška 28,8
cm, inv. č. 1039. Byla naplnena spálenými lidskými kostmi,
pod nimiž se nacházela pecka pryskyi'ice.
Uloženo: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Soupis nálezu v archívu Aú ČSAV v Brnč, čj . 741/46
a 1785/47.
13. PASOHLÁVKY (okr. Bfeclav ), žárový hrob
Začátkem bfezna 1959 narazili zamčstnanci státnlho statku
pfi hloubení kanalizačnlho pfikopu u chlévu pri východnim
okraji obce v hloubce 75 cm na žárový hrob. ]ako popelnice
bylo užito hrncovité nádoby s prohnutým hrdlem, oddeleným
od téla vodorovnou rýhou, pod niž bylo rozmlsténo sedm
okrouhlýc;:h vtlačených dulku (obr. 22: 3). K inventári pati'il
dále železný nuž s oboustranne odsazenou čepeli (obr. 22: 2),
a bronzová podvázaná spona (obr. 22: 1 ).
Podrobný popis nálezu viz P e š k a i' 1., Dua žároué
hroby z mladší doby ŕímské z jižní Moravy, AR XIII, 1961,
169- 173, obr. 88, 89.
14. PllIBICE (okr. Bi'eclav), žárový hrob
Pri kopání vodovodniho potrubí v trati Chobot rozrušili
delnlci v roce 1957 žárový hrob, uložený v hloubce 4050 cm. Popelnice, z niž se zachovala spodni část, má stlačené baňaté telo a je vespod oblá. Prohnuté hrdlo bylo oddčleno od pleci úzkou žlábkovitou rýhou, povrch pokrývá
výzdoba vstiícne žlábkovaných poli. Kromč spíalených lidských kustek by! v ni nalezen železný jednozubý klíč s držadlem obdélnikového prui'ezu a jednim koncern svinutým v očko;
k nému byla pfitavena sklenená, melounovitč žebrovaná perla
nazelenalé barvy (obr. 22: 4. 5).
Podrobný popis nálezu viz P e šk a i' 1., Dua žároué
hroby z mladší doby ŕímské z jižní Morauy, AR XIII, 1961,
173-175, obr. 89.
15. REBEŠOVICE (okr. Brno-venkov), žárový hrob a roz
rušené žárové hroby.
Nalezište lež! na rozhraní katastru obci Rajhradu, Rajhradic a Rebešovic. na Jevém brehu reky Svratky. Památky
z doby fímské byly zjišteny již v letech 1952-1953 východné od místa, na némž provádela brnenská pobočka AÚ
CSAV zachraňovacl výzkum únétického pohi'ebišté. Sbérem
bylo zachránéno menši deformované bronzové včdro se znač
kou na dne, nezdobená popelnice s plynulým esovitým profilem a část kónicky zúženého spodku nádoby s odsazeným
dnem (obr. 21: 3, 4).
V roce 1956 byl pri pflprave parcel pro vinohrad vyorá:i
žárový hrob, jehož inventár by! pfedán muzeu v 2idlochovicich. Za popelnici sloužila nečlenená nádoba esovitého pro-
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lilu s vysoko položenou výduti a vodorovnou rýhou na plecích, pod niž bylo umistčno šest trojíc vtlačených dulku, vy·
tvái'ejících trojúhelnikovou sestavu (obr. 21: 7 ). K souboru
nálezu z hrobu dále patri ohnutý železný hrot oštépu (obr.
21 : 5), železný nuž s rovným týlem a obloukovitým osti'im
čepele, na jejiž levé stra ne je krevni žlábek, a železné, rozlomené a žárem deformované nužky (obr. 21: 6).
Podrobný popis predmetu viz P e š k a ŕ !., Pohŕebišlé
z doby ŕímské u Rebešouic, AR XVI , 1964, 180-191. obr.

60, 61, 68.
16. ŠITBOil ICE (okr. Brec lav), žárové hroby
Již v roce 1932 zachránil 1. L. č: e r v in k a pét žárových hrobu, na ni!ž bylo naraženo v trati „Padčlky od Moutnic". severozápadne od obce Šitborice. Z nich lze do pozdní
fáze stupne B1 zai'adit hrob 2. Ostatnl se hlási do mladší
doby i'ímské nebo je neni možno pi'esneji datoval.
Hrob 2 ze Šitboric obsahoval: a ) Spod ni část hrubé tlusto··
stenné nádoby šedočerné, mis ty červenavé barvy. Výška zach.
části 13 cm; bez inv. č . b ) Jednoduchý železný klič se závesným kroužkem; délka 20,5 cm. inv. č. 67973 (obr. 7: 6).
c) železné nákonči pásu s trapezoidn im dfikem, který se na
užším konci rozširuje v okrouhl ý terčlk; délka 9,2 cm, prumer
terčíku 1,5 cm, inv. č . 67975 (obr. 7: 7). d) 2elezná dvoudílná pi'ezka obdélnikovitého tvaru; rozméry 3,4 X 3,5 cm,
inv. č. 67985 (obr. 7: 'i). e ), f) železné spony s válce ·titou
hlavici, značné poškozené rzi ; délka 3,3 a 3,5 cm, in.1. č.
67876, 67979 (obr. 7: 8. Q) . g ) , h) Dvč železné skobky,
délka 5-6 cm, inv. č. 67895 (obr. 7: 2, 4). i) 2elezné zlomky ( obr. 7: 1- 4).
V roce 1960 byli upozornéni pracovnici katedry prehistorie filosofické fakulty UJEP v Brne na nález hrobu, porušeného v téže trati pri tčžbé pisku. V letnlch mésícich roku
1960, 1963 a v následujlclch letech se podarilo odkrýt další
hrobové celky. Do dnešniho dne se z nalezište zachránilo
24 žá rových hrobu, z nichž 19 bylo popelnicových a 5 jámo·
vých. Stručný popis inventáre jednotlivých hrobu a jeho vyobrazenl pľináši na ruzných mlstech R . M. P e r n i č k a.
Vetšina z prozkoumaných hrobli nálež! prechodné fázi mezi
starší a mladši dobou rlmskou (fáze B1/Cil nebo starši lázi
mladší doby i'imské ( Ctl, tedy samotnému sklonku 11. stoleti a prvnl polovine l I 1. stolcti. V nčkolika pŕípadech jsou
však zastoupeny i hrobové celky, které je možno klást do
období pozdčj šl ho (obr. 18: l - 4, obr. 19, obr. 20: 1,
2, 7).

Zevrubnou publikaci a vyhodnocenl dosavadnich nálezu
ze Šitboric pripravuje autor výzkumu R . M. P e r n i č k a .
Obsah žárových hrobli 1-5 je uložen v Moravském muzeu
v Brné.
S k u t i 1 J.. Prauéké núlezy na Kloboucku, Klobouky
u Brna 1939, 60, obr. 9; P e r nič k a R . M„ Zachraňo
vací uýzkum na pohŕebišli :: doby ŕímské u Sitboŕic (okr.
Bŕeclau) , SPFFBU X I, 1962. 96-98, obr. 10;
týž,
SPFFBU XIV 1955. 357-360, tab. VIII; týž, 1966, 37,
tab. I V- VII, tab. Vlll : 1, 3.
17. VELATICE (okres Brno·venkov). žárové hroby
Z nálezových celku, které vydala nekropole v trati Zadní
pullány, stoji z našeho hlediska za povšimnuti inventár žárových hrobu vykopaných 1. L. Ce r vin kou v roce 1923.
Podle pi'llohy k Ce r v i n k o v u záznamu č. j. 584/46, uloženém v archívu Archeologického ústavu č:SAV v Brne, šlo
o obsah dvou nálezových ce lku. Dalšl nálezy pocházejl z rozrušených hrobli.
Žárový hrob 1 vyda l tyto predmety: a) železná spona
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s širokou válcovitou hlavíc( a delšlm lichobéžníkovitým zachycovačem. Vinuli spony je drobné a ponekud poškozené
rzí. Lučík je na svrchnl strane zaoblen. Délka 3,3 cm, ínv.
č. SAÚ 1302 (obr. 8: 6) . b) 2elezná spona téhož typu. Cást
zachycovače je odlomena. Délka 3,5 cm, inv. č. 1303 (obr.
8: 5) . c) 2elezná spona s rovnomerne širokým lučíkem , vyhotoveným ze silnéjšlho, esovite prohnutého pásku. Drobné
delší vinuli spony je na jedné stranč odlomeno, zachycovač
je delší a užší. Dél ka 3,4 cm, inv. č. SAÚ 1304 (obr. 8: 4).
d) Jednodílná železná pfezka obdélnikovitého tvaru s válcovitou návlečkou. Rámeček je vyroben z hrančného drátu.
Rozméry 1,8 X 3,2 cm, inv. č. SAÚ 1305 (obr. 8: 1). e ) železné nákončí s trapezoidnim drikem a terčov itým zakončením;
délka 6,4 cm, inv. č. SAÚ 1306 (obr. 8: 2). e) 2elezný,
zámernč ohnutý nô ž s oboustranne odsazeným trnem; délka
12,5 cm, inv. č. 1301 (obr. 8: 3).
Obsah žárového hrobu 2 tvoi'ily tylo predmety: a) Jednodilná bronzová spona s krá tkým čtyfaávitovým vinutím
a drátkovitým lučikem, jehož hrančný povrch je zdoben radami vybíjených jamek. Pomerné krá tký zachycovač má obdélnikový tvar. Délka 3,3 cm, inv. č. SAÚ 1310 (obr. 3: 6).
b ) Drobné bron zové nužky; hrot jedné z nožnic je odlomen;
délka 8,7 cm, inv. č. 1309 (obr. 3: 5). c) Fragmenty bronzového cednlku. Zachovaná část jlmky je značné deformována
a tyčinkov ité pravoúhle odsazené držadlo je v hornl ti'etiné
odlomeno; inv. č. 131 5 (obr. 3: 4 ). d ) Zlomek hraneného
držadla cedníku se šikmo položeným, steži čitelným kolkem
(VGIM?); inv. č. SAÚ 1314 (obr. 3: 3) . e) Ploché bronzové
držadlo soudkovitého védra , uchované ve dvou kusech; inv.
č. SA ú 1308 (obr. 3: l ) . K prlslušenstvl hrobu patiila podle
údaju 1. L. č: e r v in k y dále bronzová pincenta a n už
zrejmé s celokovovou rukojetl. Rovnéž zlomkovitá deformo·
vaná jímka naberačky, uvádená pod inv. č. SAú 1319, patŕila
ke stejné souprave jako rozbitý cednlk, inv. č. SAÚ 1315
(obr. 3: 4).
Z rozrušených žárových hrobli pocházejl dále tyto pfedméty: jímka nabéračky, do niž je vtlačen cednlk s ružicovitč
koncipovanou perforacl, inv. č . SAú 1380, zlomek rukojeti
naberačky Eggersova typu 160 se signaturou RIMMA F a
další drobné nálezy (obr. 3: 2, 7).
B e ni n g e r E. - Fr e i sin g H„ 1933, 21, č. na!.
.15; Cer vin k a I. L „ Zpráva v archívu Archeologkkého
ústavu CSAV v Brné pod čj. 584/46.
18. VELK~ HOST~RÁDKY (okr. Bi'eclav ), žár9vé hroby
V roce 1929 narazil rolnlk F. Majer v trati „Pod
Lepánem", položené východné od obce pi'i silnici k Damboi'icim (pare. č. 341-359 ), na žárový hrob. Další tfi hroby
vykopal v témže roce na poli jmenovaného rolníka M. Ch l eh o r á d . V letech 1962 - 1963 podnik! zde rozsáhlejši výzkum K . Ludi k o v s ký, jemuž se béhem dvou výzkumných sezón podafilo odkrýt na 52 hrobu , hlásicich se prevážne do mladší doby ŕimské.
Ze staršich hrobových celku pati'I do obdobl, jemuž venujeme pozornos t, pi'edevšlm hrob 1 z roku 1929. Vétší část
inventáre byla až do nedávné doby uložena mezi nálezy
kultury mohylové, a tak, ponecháme-Ii stranou zminky E.
B e n in g e ra , unikala pozornos ti badatelu.
Nálezy z hrobu 1: a) Deformované br!mzové vedro, smáč
knuté na nlzký pekáč. Jedno z pouta, jež se uchovalo, je vyhotoveno z tenkého, kornoutovité stočeného bronzového plechu.
Rozmery zbytku vedra 19 X 22,5 cm, inv. č. 1888/38 (obr.
9: 3, 5). b ) Bronzová spona s esovité prohnutým lučikem,
vykovaným ze silnejšlho rovnomčrného pásku. Kotoučovitá
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naspodu mirné zploštélá hlavice je opatiena žlábky pro
vložení ozdobných drátku, které se uchovaly jen částečne.
Z hlavice vychází háček, jímž prochází osa i tetiva delšího
drobného vinutí. Na povrchu lučíku upoutají pozornost zbytkv stríbrné fólie, zdobené pletencovými pásy a zrnéčky gra
nulace. Pomerne nízký zachycovač má lichobežnikovitý tvar.
Délka 2,7 cm, i. č. 1892/38 (obr. 9: 6). c) Bronzový nuž
s trnem pravoúhle odsazeným od mírné prohnutého týlu.
Ostrí je patrne zbroušeno až po úroveň odsazeni trnu. Na
rozhraní čepele a trnu je patrna rytá kolmá rýha. Délka
12,6 cm, i. č. -1890/38 (obr. 9: 4). d) Zlomek bronzového
kliče. Délka cca 8 cm, i. č . 1897/38 (obr. 9: 7). e) Tri deformované zlomky vetšich bronzových nužek, i. č. 1896/38 (obr.
9: 1, 2). f) K celku pati'il podle E. Beningera také
bronzový jednoduchý prsten.
Z dosud publikovaného materiálu, pocházejícího z nových
výzkumu K. Ludi k o v s k é ho, stoji za zmínku bronzová deformovaná spona vendická s tetivou ukrytou v trubičce
( pi'ibližné Almgrenuv typ 38/ 40) a železná trubkovitá
spona s rovné odriznutou nožkou (obr. 4: 7, 8).
Hroby 2 a 3, které lze rovnéž ješté zafadit do rámce obdobi, jež v této stati podrobujeme studiu, obsahovaly pouze
keramiku. Popelnice z hrobu 2 byla reprezentována misovi tou terinou s vytvorenou prstencovou podstavou a rozevreným hrdlem, oddeleným od ostatniho tela nádoby obvodovou
lištou. Povrch by! hladký, barva šedočerná. Výška 11 ,3 cm,
inv. č. 1884/ 38 (obr. 16: l ).
Hrob 3 vydal esovité profilovanou urnu s nálevkovite
rozevreným okrajem a se stenami zpestrenými okrouhlými
dulky, vtlačenými do sten nádoby. Výška 13 cm, inv. č.
1885/38 (obr. 16: 2).
Dalši keramický nález z téhož nalezište je uložen v Aú
ČSAV v Brne. Je to spodni část misovité popelnice s trojicemi svislých žlábku na výduti (obr. 16: 3).
B e ni n g e r E. - Fr e i sin g H., 1933, 26, 65-68,
č. na!. 42, tab. II: 1-6; Ludikovský K., PV Aú
ČSAV, pob. v Brne 1963, Brno 1964, 63, tab. 22: 10, 11;
zde je uvedena starší literatura.
19. žAROŠICE (okr. Hodonln), žárové hroby
Pi'i hluboké orbe narazil roku 1945 rolnlk F. Ba jer
v poloze Díly u mlýna na žárový hrob, který obsahoval
spodní část popelnice, železnou sponu, bronzovou ozdobnou
prezku a pásová kování, i'ímskou minci a železné predmety
nejasného účelu. (Tej ra 1 J.. ŠZ 18, 1970, č. na!. 13) .
Nedaleko od tohoto misia by! následujícího roku vyorán dalši
žárový hrob, ze kterého se dochoval spodek urny z jemné
hliny, jejiž povrch by! lešten tuhou. 0 dna 11,8 cm. K výbave hrobu patril železný védérkovitý závesek (dnes je již
ztracen).
Tej ra 1 J., Zároué hroby starší doby i'ímské ze Zarošic,
Pravek vých. Moravy II , 1961, 110 d, obr. 1: 1, 2.
20. ŽELETICE (okr. Hodonín), žárové hroby
V trati Špica na pozemku J. M ii 11 e r a vykopal prof.
V. Ho f man dva žárové hroby. V prvnim byla vázovitá
popelnice s kolinkovitým ouškem, nuž a drátčná ozdoba (obr.
13: 13, 14), v druhém hrncovitá popelnice, na výduti zdobená vsti'ícnými brázdénými poli (obr. 13: 10) . Krome toho
byly nalezeny dvč misky ve tvaru kulové úseče s hlubokými
rýhami, táhnoucimi se ode dna až témer k okraji (obr. 13:
J 1, 12). Podle I. L. čer vin k y pati'ily k inventári druhého hrobu. Vzájemné nálezové souvislosti nejsou zaručeny.
Uloženo v Moravském muzeu v Brne.
B e ni n g e r E. - Fr e i sin g H„ 1933, 39; čer-

vin k a I. L„ Kyjousko a Zdánsko u praveku, Kyjov 1933,
34, obr. 64; Archiv Aú ČSAV Brno, č. j. 722/46.
21. BORSKÝ PETER (okr. Senica), žárový hrob
Hrob by! objeven v roce 1939. Kromč zbytku kostí byly
zachránény dve úplne zachovalé misy terry sigillaty, z nichž
jedna byla pozdeji poškozena. Revizní výzkum následujiciho
roku prines! další nález: trosky bronzové tenkostenné misky.
Podrobný popis: On d r ou ch V„ Bohaté hroby z doby
rímskej na Slovensku, Bratislava 1957, 47- 53, obr. 12- 15,
tab. D.
22. čAčOV (okr. Senica), kostrový hrob
By! objeven v roce 1937. Kostra dospčlého muže orientována ve smeru SZ - JV. Nálezy: bronzová spona Almgren
43, bronzový prsten, dva železné a jeden bronzový vedérkovitý závesek, sedm závesku kaptorgovitých, závčsek z morské
ulity, náhrdelnik z mramorových, jantarových, sklenčných a
jedné alabastrové perly, keramika, i'imská mince (Hadriántlv
as), železné predmety, zbytky tkaniny (obr. 11: 1- 14) .
Podrobný popis: On d r ou ch V„ 1957, 53-63, obr.
16- 19, tab. 13 - 16.
23. DEVINSKA NOVA VES (okr. Bratislava-vidiek ) ,
kostrový hrob
Odkryl v roce 1936. Podle sdelení nálezce obsahoval sklenenou misku modré barvy, hlinčnou nádobku a tri bronzové
spony. Uchovala se pouze bronzová kolínkovitá spona provinciálního typu s polokruhovitou záhlavnl destičkou a dlouhým zachycovačem (obr. 15: 2) .
Pich 1 e rov á M„ Nové nálezy z doby rímskej na slovenskom Pomoraví, AR XIII, 1961, 855, 858, obr. 2.
24. ZÁH ORSKÁ BYSTRICA (okr. Bratislava-vidiek),
žárový hrob
Zachránen ve šterkovne mezi Záhorskou Bystrici a Devínskou Novou Vsi. Hrncovitá popelnice obsahovala krome prepálených kosti bronzovou schránku k zavešení, v níž ležela
vetší soudkovitá perla bílé barvy, vyrobená z alabastru, dále
pak železný vedérkovitý závesek (obr. 15: 3- 5) .
Podrobný popis: Kr a s k o v s ká ľ.„ Ziarový hrob
z doby rímskej v Záhorskej Bystrici na Slovensku, AR XVI I,
1965, 355 -357, 382, obr. 11 5.
25. ZA VOD (okr. Senica), žárové hroby
Popis nálezu z rozrušených hrobli na vyvýšenine východné
od obce uvádi B e n i n g e r E , Sudeta X, 1934, 96- 100,
obr. 10- 29, zde obr. 6, 11 a 12.
26. BAUMGARTEN a . d. MARCH (Bez. Gänserndorl ) ,
žárový hrob
Krome zlomku naberačky a cedníku s plochou rukojetí by!
vybaven železnou knoflíkovitou ostruhou patrne Jahnova typu
52. Dosud nepubl. Sdelení PhDr. H. Ad 1 e ra.
27. MISTELBACH, Siechenhaus-Schottergrube (Bez. Mistelbach ), kostrový hrob
Odkryl v roce 1903. Zachovaly se dve hlinené misky ve
tvaru kulové úseče a bronzová naberačka typu Eggers 162
(obr. 12: 1-3).
Podrobný popis: Mi t s ch a - M ä r he i m H „ Jahrb. f.
Landesk. v. Niederoster. 23, 1930, 1. d„ zejm. 8 d„ tab. IV.
MISTELBACH-Galgengrund, žárové hroby
Na známém pohrebišti, odkud pocházejí duležité nálezové
celky z I. století, byly zjišteny i ojedinelé památky, které lze
zafadit do stupne B2, event. C1. Patrí k nim predevším 11z
starší nález bronzové spony Almgren 151-1 53 (obr. 15: 1)
a nékteré keramické tvary.
M i t s c h a - M ä r h e i m, H„ Ein germanisches Gräberfeld bei Mistelbach Nô, WPZ XII, 1925, 132 - 136; Be-
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ni n g e r E., MAGW LXIII , 1933, 46-52, obr. 1: týž,
Das germanische Brandgräberfeld am Galgengrund in Mistelbach, Nô, Arch. Austr . 19/20, 1956, 186 d ., zejm. 194, 198,
obr. 9, obr. 13: 2.
28. P 1LLI CHSDORF (Bez. Wolkersdorf), žárové hroby
Prvni nálezy ze žárových hrobú byly učinény již v rocc
1877. Dalšl hroby objeveny v letech 1934 a 1935.
Ze staršich nálezu pocházejí tylo pi'edmčty: železný hrot
kopí (obr. 14: 8), zlomky bronzové nádoby (obr. 14: 3-6),
železná ataše včdra, vázovitá ostroh ranná popelnice se ti'emi
koli nkovitými oušky (obr. 14: 1 ).
V hrobé z roku 1934 sloužila za popelnici černé leštená
váza opatrená jedním ouškem (obr. 14: 7). Krome prepálených kosti obsahovala bronzové kovánt (obr. 14: 2) a polovinu železného kroužku, sklenéné sli tky atd . ( hrob l).
Z hrobu zjiš tčného v nás ledujícím roce se uchovala spodní
čás t nádoby, početné fragmenty tenkostenné bronzové nádoby
a sklcnčn é slítky.
B e ni n g e r E., MAGW LXII , 1932, 84-88, tab. II :
5-7, III : 8; K a stne r F ., Neue Funde aus germanischen

Brandgräbern von Pillichsdor/, G. B. W olkersdor/, Nô, Arch.
Austr. 19/20, 1956, 181 -185, obr. 1, 2, zde je uvedena starší
literat ura.
29. WILDENDO RNBACH (Bez. Místelbach)
l nv entái' ze žárových hrobu z Rundebergbreite u Mitterhofu vyobrazuje B e n in g e r E., Die Germanenzeit in
Niederoslerreich von Marbod bis zu den Babenbergem, W ien
1934, obr. 29, 31, 44; tý ž, Die Quaden v: R e in e r t h ,
Vorgeschichte der deutschen Stämme II, Leípzig -- Berlín
1940, tab. 284: 4 -9 (zde obr. 20: 3-6).
30. WULZESHOFEN ( Bez. Laa a . d . Thaya), žá rový
hrob
Nález z roku 1863. O bsahoval zlomky pletencového nákrčnlku s dutým kulovítým závérem, vyhotoveného ze zlata.
zlatý náramek se štítovité utvái'enýmí konci, zlatý hladký
prstcn, fragmen t zlatého závéskového drátu, zlomek stiibrné
jehlíce, zlomky dvou železných spon, trosky s tflbrn ého talíi'e
a dalši zlaté a stribrné fragmenty .
B e ni n g e r E., WPZ XIX, 1932, 215 - 238, obr. 2- 9
( zde obr. 10: 1-7).
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Altschlesien I. 1926, 273, obr. 18; Chorula: S z y d 1o w ski
J .. Chorula, 186. obr. 49: 1, obr. 89: 10, obr. 99: 13, obr.
101 : 10, obr. 128: 2, obr. 136: l; Domanowice: Ja h n M.,
Die Wandalen v: Re in e r t h H ., Vorg . d . deutsch. St.
III, Leipzig 1940, tab. 409: l (patrnč s misečkovitou hlavici); Groszowice: J a h n M„ Die oberschlesischen Funde
aus der romischen Kaiserzeit, PZ X, 1918, 146, tab. 3: 8;
Kalinów: S z y d 1o w ski J., Sil. Ani. 1, 1959, 164, tab.
IV: g; Kotla: Kr am are k 1., Cmentarzysko z okresu
wplywów rzymskich w Kotli, pow. Glogów, Sil. Ant. IV,
1962, 213 d., 216, obr. 2: g, 229 d ., obr. 7: h; Kryspinów:
G od 1o w s k i K ., Kryspinów district of Cracow (A Cemetery of the Roman Period), Recherch. Arch. de 1968.
L' Institut ďArch . Pol. de !'Univ. de Cracovie, Kraków 1969,
31 d., obr. 3: c; Lachmirowice: Z ie 1on k a B.. Cmentarzysko z okresu cesarstwa rzymskiego w Lachmirowicach
w pow. inowroclawskim, P rzegl. Arch. IX, 1950- 1953, 379,
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obr. 33: 18; Mlodzikowo: Dym a c z e w s k i A., 1957 1958, obr. 472: 24, 26; Legnice: Ta c k e n ber g K„ 1925,
tab. 29: 9; Sadzarzewice: Jen t s ch H„ Niederlaus, Mittheil. IV, 1895, 32 d. (s misečkovitou hlavici); Serby: Ta kk e n ber g K„ 1925, tab. 7: 16; Strebinów: Ja h n M.,
PZ X, 1918, 146, tab. 4: 11; Wroclaw-Popowice: P es che c k Chr., 1939, 51 d., obr. 173; Wymyslowo: Ja sn o s z S., 1951, obr. 188: 3 - 4 (s misečkovitou hlavici);
Zadowice: K a s z e w s k a E„ Prace i Mat. Muzeum Arch.
i Etnogr. w Lodzi, Seria arch. 6, 1961, tab. XXVI: 1; tamtéž 11, 1964, tab. V: 3; Zakrzów: Szydlowski J„ Ma t.
Star. X, 1964, 199, obr. 41: a.
195
Rad dat z K„ 1957, 93, pozn. 553.
196
Schindler R„ 1940, 71, obr. 47: 1.
197
M ii 11 e r A„ 1957, 42, 106.
193
Raddatz K„ 1957, obr. 4: 2; Szydlowski J.,
Chorula, 94, 95, obr. 93: 4.
199
S z y d 1 o w ski J„ Mat. Star. X, 1964, 190, obr.
6: m.
200
Ja h n M„ Vorge.schichte der deutschen Stämme III,
1940, tab. 409: 1.
201
Pes che c k Chr„ 1939, 51 d., obr. 173.
202
S z y d 1 o w ski J„ Chorula, obr. 101; G od 1o ws k i K„ Recherch. Arch. de 1968, 31 d„ obr. 3: c.
203
Jen t s ch H„ 1. c. 1895, 32 d.
204
S z y d 1o w ski J „ Chorula, 121 d„ obr. 128; He II ich J., PA XXVI, 1914, tab. VII: 13.
205
Z ie 1on k a B„ Przegl. Arch. IX, 1950- 1953, 378,
379, obr. 33: 18.
206
On d r ou ch V„ Bohaté hroby z doby rímskej na
Slovensku, Bratislava 1957 (dále uvádím On d r ou ch V„
1957), 56 - 58, tab. 13: 1-8.
201
Tej ra 1 J., Pravek vých. Moravy II, 1961, 112, obr.
1: 1.
208
Napr. závesky ze sídlište v Blažovicích. Uloženo v Moravském muzeu v Brne, inv. č. 67731.
209
K o 1 n í k T„ Popolnicové pohrebisko z mladšej doby
rímskej a počiatku doby sťahovania národov u Očkove pri
Piešťanoch, SIA IX, 1961, 251, tab. II: 6c, IV: 22d.
210
B 1 ume E„ 1912, 97, 98.
211 Tamtéž, 98, obr. 70.
212 B e ni n g e r E„ Der Wandalenfund von Czéke-Cejkou, Annalen d. Naturhist. Mus. in Wien XLV, 1931, 185,
193 d„ obr. 4.
213
Rad dat z K„ 1957, 139-141.
214
Pes che c k Chr., 1939, 47, obr. 37: 3.
215
M ii 11 e r A„ 1957, 29, pozn. 216.
216
H e i 1 i gen do r f W„ Die Eimeranhänger der älteren ri:imischen Kaiserzeit, Gandert-Festschrift, Berlin 1959,
42-50.
217
Ja s no s z S„ 1951, 128 d„ obr. 167: 3.
218
E r z e p k i R„ Der Grabhugel von Grunówko, Posener Arch, Mitt. 1-4, 1887, 41, tab. 20: 7.
219
K o str z e w ski B„ Przegl. Arch. VII, 1947, 19,
obr. 28 a 36.
220
S z y d 1 o w ski J„ Chorula, 52, 85 d„ 91, 103, obr.
44, obr. 82, obr. 89, obr. 101; G od 1o w ski K., Die
Przeworsk-Kultur der mittleren und späten Kaiserzeit, ZfA 2,
1968, 259, obr. 1: 31, 32; Szydlowski J„ Mat. Star.
X, 1964, 189, obr. 2.
221 He i 1 i gen do r f W„ Gandert-Festschrft, 1959, 46;
P r z e w ó zn a K „ Fontes Arch. Posn. V, 1954, 112, 113,
obr. 66: 2-6.

222

He i 1 i gen do r f W„ Gandert-Festschrft, 1959, 4749, zde je uvedena starší literatura.
223
Tamtéž, 49.
224
Raddatz K„ 1957, 140.
225
He i 1 i gen do r f W„ Gandert-Festschrft, 1959, 49.
226
Svoboda B„ 1948, 135.
227
H e i 1 i gen do r f W„ Die ostgermanischen Holzeimer der älteren ri:imischen Kaiserzeit, Berl. Bit. f. Veru. Friihgesch. VII, 1958, 153 d„ zejm. 168.
228
Cituji z práce Rad dat z K„ 1957, 135, pozn. 826.
229
B 1ume E., 1912, 92.
23
K 1 eem a n n O„ Zwei ostgermanische Kapselanhänger aus Glogau und die Verbreitung der Kapselanhänger,
Altschlesien 8, 1939, 76 -85.
23 1
Raddatz K, 1957, 135-138.
232
Tamtéž, 136. pozn. 834.
233 L ~ g a W. L„ Handel miľdzy parí stwem rzymskim
a Pomorzem nadwi.ílarískim od I w. przed n. e. do Vl w. n.
e., Przegl. Arch. X, 1954- l 956, 37, 38, obr. 41.
234 Rang s - Bor ch 1in g A„ Das Urnengräberfeld von
Hornbek in Holsteín, Offa-Biicher 18, Neumiins ter 1963, 35,
tab. 48: 446f.
2
35 Raddatz K., 1957, 135 d„ mapa 14.
236 K 1eem a n n
O„ Altschlesien 8, 1939, 85; Radd a t z K„ 1957, 136.
237 K 1eem a n n
O„ Altschlesien 8, 1939, 82-85;
Rad d a t z K„ 136 d.
238 Godlowski K„
ZfA 2, 1968, 259, obr l: 33;
K 1 eem a n n O„ Altschlesien 8, 1939, 76 d„ obr. 2-6.
239 W e i g e 1 M„ Neue Funde aus dem ri:imischen Gräberfelde· von Reichersdorf, Kr. Guben, Niederlaus. Mittheil.
III, 1893, tab. l: 15, 16; K o str z e w ski B., Przegl.
Arch. VII, 1947, 36-38, obr. 53; Pfiitzenreiter F„
Das wandalische Brandgräberfeld aus der ri:imischen Kaiserzeit bei Stroppen, Kr. Guhrau, Altschlesien 2, 1927- 1929,
257, obr. 4: 17-19; Dom a n ski G„ Badan ia uykopaliskowe zespolu osadníczego z okresu póinolaterískiego i wplywów rzymskich kolo wsi Luboszyce, pow. Lubsko, w 1966
roku, Spraw. Arch. XX, 1969, 153 d„ obr. 3.
240
Raddatz K „ 1957, 137.
241 Szydlowski J„ Chorula, 25, obr. 9: 2 -3; K o str z e w ski B„ Przegl. Arch. VII, 1947, obr. 2: 11; D ym a c z e w ski A„ 1957-1958. 190, 211, 323, 330, obr.
24: 8, obr. 71: 4, obr. 300: il3, obr. 315: 6; Lu k a L. J.,
Przegl. Arch. X, 1954-1956, 396, obr. 23: g; G od 1o ws k i K„ Kontynuacja badarí wykopaliskowych w dorzeczu
Líswarty ( Rybno, žabieniec, Opatów), Spraw. Arch. XXI,
1969, 150, obr. 4: d; týž, Kultura przeworska na Gómym
Slqsku, 1969, 193, obr. 21: c; K o str z e w ski J., Wielkopolska w pradziejach, Warszawa-Wroclaw 1955, 223, obr.
650; Ja s no s z S„ 1951, 61, obr. 69: 14.
242 N o h e j 1 o v á - P r á t o v á E. P o c h i t o n o v E„
1955, 220, č. nal. 920.
243
F ren z e 1 W. R ad i g W. - Rec he O„
Grundriss der Vorgeschichte Sachsens, Leipzig 1934, 285, obr.

°

71.
244

Raddatz K„ 1957, 121.
V o i g t T., Der Elchkopf als „kiinstlerisches" Moliu
eísenzeitlicher Fundobjekte speziell aus Mitteldeutschland,
ZfA 1, 1967, 33 - 60.
246 B e ni n g e r E„ WPZ XIX, 1932, 216, 217, obr. 3.
247 Rad dat z K„ 1957, 121 d.
248 K ra s k o v s ká Ľ.„ Hroby z doby rímskej u Zohore,
24 5
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SIA VII, 1959, 99 d„ 107, 123 d„ obr. 62 a 63; S c hm i d t Th ie 1 b e e r. Das Gräber/eld von Wahlitz, Berlin 1967,
tab. 113: a, b.
149 A s mu s
W . D„ Tonwarengruppen und Stämmegrenzen in Mecklenburg, Neumiinster 1938, 124, obr. 59;
Ho s tmann Clu„ Darzau, 1874, 103, 108, tab. Vili: 32,
tab. IX; M ii 11 e r A„ 1957, 97.
2so V o s s O. 0 r s n e s - C h r i s t e n s e n M„ Acta
Archaeologica XIX. Kobenhavn 1948, 266-270, obr. 50- 53;
Raddatz K„ 19'>7, 123.
2s1 V o s s O. 0 r s ne s - Ch r i s t ens e n M„ Acta
Archaeologica XIX, K0benhavn 1948, 265-266, obr. 49.
212 Tamtéž, 269, 270.
1 5 1 K m i e c i ó s k i J.. Z agadnienie kultury gocko·gepid·
skíej na Pomorzu wschodnim w okrese wczesnorzymskim, Acta
Arch. Lodz. 11, Lódí 1962, 120.
m G o d 1o w s k i K„ N iektóre w~zlowe problemy ba·
darí nad kulturq przeworskq w okresie rzymskim, Zesz. Nauk.
Un iw. Jagiell„ Prace arch. 8, 1967, 73 d „ zejm. 83, pozn. 28;
t ý ž, Ku/tura przeworska na Górnym S lqsku, Katowice- Kra·
ków 1969, 198.
~5s Tej ra l J.. PA LX!, 1970, 198.
m B e ni n g c r E. - Fr e i sin g H., 1933, 65 d„ tab.
II : 2.
m B e c k ma n n Chr„ M etall/ingerringe der romischen
Kaiserzeit im Freien Germanien, Saalb. Jhb. XXVI, 1969,
27 d .
l5S Tamtéž, 27.
259
Tamtéž.
160 Ondr o u c h V„ 1957, 55, tab. 14: 3.
261 B e c k m a n n Chr ., Saalb. Jhb. XXVI, 1969, 35, 36.
262
Tamtéž, 35, obr. 7.
2o) Tamtéž, 30.
264 Potrat z H., Die goldene Halskelle von Isenbuttel,
IP EK 17, 1943- 1948, 77-103, zdc je uvedena veškerá starší
litera tura.
m Tamtéž, 81. obr. 3.
166
Tamtéž, 88 d.
267 Pes che c k Chr„ 1939, 40; B 1 ume E„ 1912, 60;
M ii 11e r A„ 1957, 28, zde je uvedena starší literatura.
268 Ho stm a n n Chr„ Darzau, 1874, 103; Pes che c k
Chr„ 1939, 40; Ti s ch 1 e r F., Fuhlsbiittel, ein Beilrag
:ur Sachsen frage, Neumiinster 1937, 19, obr. 19: c.
269 Blum e E„ 1912, 60; F renzel W. Radig
W. - Rec he 0„ 1935, 154, obr. 291.
27 0 Miiller A„ 1957, 28.
271 B 1 um e E„ 1912, 60, obr. 70.
272 B e c k ma n n B„ Studien uber d ie Metallnadeln der
riimischen Kaiserzeit im /reien Germanien, Saalb. Jhb. XXIII,
1966, 34.
m A . v. M ii 11 e r fadl jehlici z Wulzeshofenu ke svému typu 2, který klade do pozdnl fáze stupne Bi a do stupne
C1: M ii 11 e r A„ Zur Datierung und Verbreitung der kaí·
serzeitlichen Schmucknadeln mil Berlockkopf, Gandert-Festschrilt, Berlin 1959, 98 d „ zvlášté 100; B e c k man n B„
Saalb. Jhb. XXIII , 1966, 34, 35.
m čer vi n k a I. L„ Germáni na Moravé. Archeologický pŕehled k otázce o pú vodu deformovaných lebek ve
strední Evropé, Anthropologie XIV, 1936, 113, obr. 5.
215 J a h n M„ D ie Bewaf/nung der Germanen in der älteren Eisenzeit etwa von 700 11. Chr. bis 200 n . Chr„ Mannus·
Bibl. 16, Wiirzburg 1916, 125 d„ obr. 143 a 145: Radd a t z K„ Die Bewa/f riung der Germanen in der jiingeren
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riimischen Kaiserzeil, Nachr. d. Akad. d. Wiss. in Gottingen

1, phil.-hist. Klasse 1, 1967, 10, 11.
175a E 1a n t k o w s k a J., U zbrojenie ludnoicí kultury
przeworskiej w okresie rzymskim na Slqsku, Arch. Etn. 2,
1961, 57.
276
G od 1o w s k i K., Chronology, 12, obr. 3: a - b.
277
B ó n a I „ B eiträge zur Archäologie und Geschichle
der Quaden, AAH XV, 1963, 265, 266, tab. XXXIX: 2, 2a.
271
E i sne r J„ Zárové pohŕebišté ze starší doby ŕímsko
pro vinciální 11 Lábu ( Brat.}, OP V- Vl, 1926-1927, 57 d„
tab. III: 3.
279
Jahn M„ 19 16,17Jd.
iao M ii 11 e r A„ 1957, 55 d.
m Jahn M„ 19 16, 173
232
E 1a n t k o w s k a J„ Uzbro jenie ludnosci kultury
przeworskiej w okresie rzymskim na Slqsku, Zesz. Nauk.
Uniw. im. A. Mickiew„ Archeologia, Etnografia 2, 1961, 104,
obr. 50 (dále Elantkowska J„ 1961).
153
Tamtéž, 10 1, obr. 47.
284
Tamtéž, 102- 104.
m Pescheck Chr„ 1939, obr. 70 : 13.
186
K a 1e ty n T„ Sprawozdanie ratowniczych badarí wy·
kopaliskowych na osadzie kultury lužyckiej w Dt1bnicy, pow.
Trze/mica, Šl<Iskie Spraw. Arch. VI, 1963, 56 d„ tab. IX.
217
S z y d 1o w s ki J„ Chorula, 64, 81 d„ 87 d„ obr.
60: 8, obr. 78: 5, obr. 83: 8.
211
Týž, Mat. Star. X, 1964, 188, obr. 2: h.
289
Ja m k a R„ Cialopalne cmentarzyska kultury prze·
worskiej w Ciosnach, pow. Lódž, Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell.,
Prace Arch. 3, 1961, 134, pozn. 107.
290
Ja m k a R„ Materialy kultury przeworskiej z Leono·
wa , stanowisko II, pow. Lódz, Zen. Nauk. Uniw. Jagiell„
Prace Arch. 5, 1963, 60 d„ tab. I : 1.
291
Dymaczewski A„ 1957- 1958, 289 d„ 333, 339
d„ obr. 226: 11, obr. 319: 3, obr. 333: 5.
m Ja m k a R„ Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell., Prace Arch.
3, 1961, 90 d„ obr. 35: c.
m Zielonka B„ Przegl. Arch. IX, 1950 - 1953, obr.
12: 3.
294
G od 1o w ski K„ Mat. Arch. I, 1959, 214 d„ obr.
51a: 1.
195
Budinský - Krič k a V„ Východoslovenská nížina
11 praveku, AR XIII , 1961, 46, obr. 35 nahore.
296
M ii 11 e r A„ 1957, 55 d„ zde je uvedena veškerá
staršl literatura.
296
a Ja m k a R„ Cmentarzysko w Kopkach ( pow. niski)
na tle okresu rzymskiego w Malopolsce zachodniej, Pn:egl.
Arch. V, 1935, 14 d„ obr. 15: 2.
297
G od 1o w ski K„ Mat. Arch. I, 1959, 214 d„ obr.
Sla: 1.
298
Jam k a R„ Zesz. Nauk. Uniw. Jagiell„ Prace Arch.
3, 1961, 90 d„ obr. 35: c.
299
Z ie 1 on k a B„ Przegl. Arch. IX, 1950- 1953, 370,
obr. 12.
300
Uloženo v Jihomoravském muzeu ve Znojmé, inv. č.
1890.
301
Ja h n M„ 1916, 78 - 90; Pre ide 1 H., Die ger·
manischen Kulturen I, Kassel 1930, 243 d.; W eg e w i t z
W „ Die langobardische Kultur im Gau Moswidí ( Niederelbe)
zu Beginn unserer Z eitrechnung, Hildesheim 1937, 85, obr.
30 - 35; Elantkowska J„ 1961, 72-89.
302
P e šk a r I„ Pohŕebišté z doby ŕimské u Rebešovic,
AR XV I, 1964, 185.
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103

Zeman J„ 196 1, 263-265.
Uloženo v Moravském muzeu v Brnč, inv. č. 68338
(Náklo); Trňáčková Z„ PA LI, 1960, 588, obr. 3: 4
(Šaratice) .
3os E 1a n t k o w s k a J., 1961, 75, 76, obr. 14 (skupina
I, typ 2, varianta B ).
106
Jahn M„ 19 16, 87-91, obr. 95-97.
107
Elantkowska J. 1961, 92.
108
Fr a n z L„ Sudcta Vl, 1930, 58, obr. 6: 3.
109 čer vin k a
1. L„ Anthropologic XIV, 1936, obr.
5: 3.
310 M ii 11 e r A„ 1957, 57, série 1.
311
E 1a n t k o w s k a J„ 1961. 9'i, 96, obr. 40 a 41.
m Miiller A„ 1957, 57; Voigt T „ 1940. 9.3 aj.
311 Ja h n
M , Der Reilerspom, seine Entstehung und
/riiheste Entwickl1mg, Mannus-Bibl. 21, Leipzig 1921, 25-28,
obr. 24 - 28; Pre ide 1 H„ Die germanischen K ulturen !,
1930, 228; Miiller A„ 1957. 51 d. (série 2) .
3 14 Jahn M„ 1921, 33 d„ obr. 35.
11s Tamtél., 34 d„ obr. 37 a 38, 64 d„ obr. 67.
316
Tamtéž, 3'l, 64.
1 17 B e ni n g e r E„ Die Quaden, 19 40. tab. 284: 9.
118 Jasnosz
S„ 1951, 256; Oymaczewski A„
1957- 1958, 414, 41 5; Szydlowski J„ Chorula, 159 aj.
3t9 V o i g t T..
1940, 87, tab. XXIII: 12, XVI: 10,
XY.Vll: 6, XXXI : 3 aj.; M ii 11 e r A„ 1957, 45, zde je uvedena veškerá starši litcrat11ra.
319a p e šk a r
I., 1964, 182, obr. 68.
3 20 Pesch eck Chr„ 1939. 75; jasnosz S„
1951.
256; Dymaczewski A„ 1957-1958. 415.
321 Za pozornost stoji. že se celokovové nože vyskytuj! relativné často v bohatšlch žárových nebo kostrových hrobech.
Eg g e r s H . J„ PZ XXXIV/V-2, 1949/50, 100.
322 Tejral J„ šZ AÚSAV 18, 1970, 134, obr. 8: 7.
323 P re ide 1 H„
Die germanischen Kulturen !, 1930,
263. 264, obr. 305b.
324 Pescheck Chr„ 1939, 75, obr. 75.
m Ja s no s z s„ 1951, 196, obr. 297: 15.
326 Eg g e r s
H . J„ Ein friihkaise rr.eitlicher Grab/und
von Poggendor/, Kreis Grimmen, Vorpommern, P Z XXIII,
1932, 252. 253, obr. 4, obr. 8: c.
m Pre ide 1 H „ Die germanischen Kulturen !, 1938.
270 d.
323 Jamka R „ Przegl. Arch. V, 1935. 48; Jasno sz
S„ 1951, 257; Dymaczewski A„ 1957-1958, 406,
407; M ii 11 e r A „ 1957, 50, zde dalšl literatura.
129 M ii 11 c r A„
1957, 50; v českých nálezech stupnč
B 1 jsou nužky jak v mužských, tak ženských hrobech: Mot y k o v á - š ne i d rov á K„ Zur Cl1ronologie der älteren
riimischen Ka:serr.eit in Bohmen, Berl. Jhb. 1. Vor- und Friih·
geschichte 5, 1965. 137.
310 Malé bronzové nužky se tu a tam objevují v hrobech
ženských a neni vyloučeno, že zde plnily jinou [unkci než železné nužky v hrobech bojovníku: G od 1 o w s k i K„ Stud !a nad stosunkami spolecznymi w okresach póinolateriskim
i rzymskim w dorzeczu Odry i Wisly, Próba interpretacji
cmentarzysk, Bibl. Arch. 13. Warszawa - Wroclaw 1960, 42.
rn Ja h n M„ PZ X, 19 18. 138, tab. II : 19, Vl: 7; Kie t·
1 i n s k a A . - O ~ br o w s k a T „ Cmentarzysko z okresu
wplywów rzymskich we wsi Spicymierz, powiat Turek, Mat.
Star. IX, 1963, 185 d„ tab. III: I3, XV: 11. XIX: 12.
m Analýzu jednotlivých součásti zámku provedli S z y dl o w sk i J. - K ubi c z ek T., Kilka uwag na temat kon304

strukcii i dzialania r.amków skrzyri z okresu wplywów rzym·
skich, Arch. Polski 5, 1960, 254.
m Kr a s k o v s ká r.„ Nové nálezy rímskych pamiatok
11 Zohore, AR IX, 1957, 813 d„ obr. 326: 8.
334 Szydlowski J„ Chorula, 168.
ns Tackenberg K„ 1925, 119; Pescheck Chr„
1939. 85.
n 6 Franz L„ Sude:aVI,1930.56, obr. I ; Zie l onka B.. P rzegl. Arch. IX, 1950- 1953. 367 - 369, obr. 10.
.,.,1 Oymaczewski A, 1957 - 1958, 231 d„ obr. 109:
! ; 247 d„ obr. 138: 13; Kietliŕi ska A. - D<1brows k a T „ Mat. Star IX, 1963. 199. tab. XIV: 18.
m B e ni n g e r E. - Fr e i sin g H „ 1933. 77, 107:
B e ni n g e r E„ Die Quaden , 1940. 721.
319
Napr. popelnici z Jaroméi'ic nad Rokytnou, nálezy z odpadové jámy v Tvaroiné. iárový hrob z Bučovic aj„ B e n i ng e r E. - Freising H, 1933, 50 - 54, 64, 65.
340 Pernička R. M„ ľ)66. 99 - 112, 133, 144.
341 P e šk a i' 1., Nové poznatky o obytných stavbách na
moravských sídlišlích z doby ŕímské, PA LI!, 1961. 414 422; K o 1 n í k T „ No11é sídlisko11é nálezy z doby rímskej
na Slovensku, AR XIV. 1962. 344-397.
m P e šk a r l., Morava 11 I. a 2. století n. l. (Kandidátská disertační práce ), díl 1, Brno 1964, 126-261.
343 Týž. Výzkum v trati „Na rybníkách" u Mikulova,
PV AÚČSAV, pob. v Brne 1956, Brno 1959, 44, 45, tab. 16
dole.
343
a Uloženo v Moravském muzeu v Brne, inv. č. 67942.
344
Voigt T „ 1940. 26 d„ obr. 5: 5-7; Cob len z
W„ 1955, tab. 10: 4, 8. tab. 13: 13, tab. 15: 9, tab. 20: 3,
8 ad.
3•s S v o bod a B„ 19 48, 138 d „ obr. 4: 14, obr. 11: 10,
tab. XII: 13, XIII : 6; Motyková·Šneidrová K„
Weiterentwicklung, 1967, tab. IX: 1, 7, XXXIV: 6, pi'iloha
l : ), 2, 9. 10, 14, 27.
m Motyková - Šneidrová K„ 1957. 32-34, obr.
17: 8, zde je uvedena starší literatura; P e š k a r 1., PV
AúCSAV, pob. v Brné 1959, Brno 1960, 167.
347
Pernička R. M„ 1966,tab. V:2,V II:2.
348
S v o bod a B„ 1948. 140 d„ obr. 13: 4, tab. V: 9,
X II: 9, IO aj.' Motyková-Šneidrová K„ Weiterentwicklung, 1967, obr. 4: 6, tab. XII: 12, XIV: 12 aj.
349 Mitscha - Märheim
H„ Arch. Austr. 19/20,
1956. 196, obr. 9; sem patrí i nádoba zc 2árového hrobu 1
v Nedakonicích: Per nič k a R. M„ 1966. tab. XXI: 2.
jakož i popelnice z rozrušených hrobu v Rebešovicich: P e šk a r l., AR XVI, 1964, 180 d„ obr. 68 vlevo dole. zde obr.
21: 4. Zdobenými mídobami se budeme zabýval v pojednáni
o ornamenticc.
3 so S v o bo d a B„ 1948, obr. 24: l, 26: 6. Zvlášté bohaté jsou tylo tvary zastoupeny na jihozápadnim Slovensku:
K o 1ní k T„ SIA IX. 1961. 260 d„ z období. je-Z je stredem
našeho zájmu napr. tab. VII: 47, 56, X: 70. XII: 83; t ý i.
SIA XIII, 1965, obr. l: :3.
3si Hevlin, hrob 6: B e ni n g e r E„ Eiszeit u. Urgesch.
7, 1930, 125, tab. XX: 3-4; Šitboi'ice, hrob 20: P e r n i č
k a R. M„ 1966, tab. VII: 4-6; Očkov, hrob 50: K o 1ní k
T„ SIA XIII, 1965, obr. 1: 3. 4. Esovité profilované teriny
sc ovšem udržují hluboko do mladší doby i'imské.
2
3s Napi'. nádoby ze sidlišté v Ladné a v Nejdku. hlásici
se již nejméne do poloviny II 1. stoleti. Uloženo v Aú ČSAV
v Brné.
m B e n i n g e r E„ Slowakei, 1937, 102 d„ tab. 18: 182,
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183; K o 1 ní k T., SIA IV, I956. 270. 276, obr. I5: I , 2.
3s• H e 11 ich
J.. 2:.árové hroby mladšího období ŕím·
ského u Pinéua a jich význam, PA XXX, 19I8, 149 d., tab.
X III : l ; Svobo da B., 1948, 144.
3ss H e 11 ich J .. 2:.ároué hroby mladšiho období Timského
u Pinéva bli:e Podébrad, PA XXVI , 19 14, 192, tab. X: 2,
XVIII: 32.
m sv o b oda B.. 1948, 144,obr. 24: 4.
357 H e 11 ich J„ PA XXX. 1918. 150, 151, tab. XIII: 1.
3 sa U s 1 a r R., 1938, 67; Laser R., Die Brandgräber
der spätriimischen Kaiserzeit im niirdlichen Mitteldeutschland
1. Berlin 196'i. tab. 27: 6, 28: 4, 32: 1, 43: 4 aj.
Js 9 Uslar R., 1938, 66 d ., tab. 4 1: 3, 42: 4.
360
Tamtéž, 65, 66.
361
Svoboda B., 1948. 144; Sakai' V., Noué mož·
11osti inlerpretace keramických im porl ú na území Ŕímany neobsazené strední EuroJ>y, AR XXI, 1969, 208, pozn. 29, zde
je uvedena s tarši literatura.
362
La ser R., 1965, tab. 32: 1.
m Cob 1 e n z W. , 1955, 64, tab. 15: 9.
3 64 Kr a s k o v s ká Ľ.. . Popolnicoué pohrebisko u l uanke
pri Dunaji, SIA XIII, 1965, 166. 174, tab. IV: 21; Tejral
J .. Sídlištní objekt z Ladné, Pi'ehled výzkumu 1968, Brno
1969, 36, tab. 19: 2.
365 P er nič k a R. M., 1966, tab. Vl : 4.
'166 S v o b o d a B„
19 48, 140, 145, obr. 13: 4, obr. 24:
3, tab. V: 9.
67
3
K o 1 ní k T., SIA IX, I961, 222. tab. 1: H .
361 V o i g t T., 1940, tab. XXXVI : 3, podobná výzdoba
je i na nádobe z Lčibnit z: tamtéž, tab. XLIII: 10.
369 Schmidt·Thiclbeer E., 1967, 9 4 d., tab. 72:
204a.
37o Kol ni k T., SIA IX. 1961, 259, tab. X: 70a.
37 1
Uloženo ve Vlastivédném muzeu v Olomouci, inv. č.
A/9324.
372 U s 1 a r R., 1938, 47; Ku c h e n buch F„
1938,
1'1 d.; V o i g t T., 1940, 55.
373 V o i g t T., I940, 55, tab. XXX!: 6, 9.
m H e lli c h J .. PA XXVI, 1914, 192, tab. X: 2.
375 Pi č J. L., Archeolog ický výzkum ve stŕedních Ce·
chách, Praha 1893, tab. XVI : S, 8, XVII: 11, XIX: 10, 12,
XX: 4, 8 aj.; H e 11 ich J„ PA XXV I, 1914, tab. IX: 14,
X: 2. 5, XI : 6 aj.; S v o bod a B., I948, 144 d., obr. 24:
3, obr. 26: 2, 3, 8, tab. XIII: 3; M o tyková -Šnei drov á K., iárové pohŕebišté z Turšic 11a iatecku, PA LVI ,
1965, 138- I44, obr. 3: 2, obr. 8: I2.
376 P 1e í n e r
R., Osada s :elezárnami z mladší doby
ŕímské u Tuchlovicích, PA L, 1959, 170, 171, obr. 7: 12;
P eš kai' 1., AR XIII , 1961, 170, 171; tý ž, AR XVI,
1964, 185.
377 Tý ž.
AR XIII , 1961, 171; týž, AR XVI , 1964,
185.
378 Zeman ]„ 196 1, 220 d. , obr. 26: Aa, 37: Fa, 49:
Aa, 50: Aa, 66: Ch, tab. Vl : c, d, X: f, XI: f. XII : d, XIII:
f aj.; Tr 1i á č k o v á Z., iárové pohŕebišté z pozdní doby
ŕímské v Saralicích, PA LI, 1960, 591. obr. 8: 6, obr. 9: 1,
2. obr. 11: 8; K o 1 ník T., SIA IV, 1956. 270, tab. VII:
IO, 11; Kr a s k o v s ká Ľ.., SIA XIII, 1965, 173 d., tab.
III : 3. IV: 29.
379 S v o bod a B., Ein neuer Beleg /iir die V erbindung
Bohmens mil dem nordlichen Elbgebiet, Jahresschr. mitteldeutsch. Vorgesch. 50, 1966, 268 d., 270 d.
380 P 1 e in c r R., PA L, 1959, 72.
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m Pí č J. L., 1893, tab. XVI: 10, XVII: 6, 12, XXI:
6 aj.; H e 1 1 i ch J., PA XXVI, 19 14, tab. IX: 7, 12, X:
9, XI: 5. XII: 10 aj.; S v o bod a B., 1948, 148, ViO.
obr. 24: 5, tab. X I: 16. XVIII: 6; tý ž, Jahresschr. mittel·
deutsch. Vorgesch. 50, 1966, 268, tab. 22: a. 23: a; R yb o·
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obr. 207 a 110.
m Voigt T., 1940, 5 1 d., tab. XXXVI: 1. 3; Co b·
1 e n z W ., Ein reiches kaiserze itliches Grab aus Zauschwilz,
Kr. Borna, Arb. u. Forschungsber. sächs. Bodendenkmalpll.
8. 1960. 29 d., obr. 1: I';; Schmidt - Thíe lb eer E.,
1967, tab. 11: 11 , 29, 41, tab. 39: lla, tab. 43: 29a, tab. 44:
41a. tab. 48: 74a, tab. 70: 199a.
30
Laser R.. 1965, tab. l: 2, 2: 1. 4: 4. 5: 2. 6: 8,
II : 44. 14: 69. 73, 17: 97, 19: 109, 20: 11 6, 117 a další;
Ku c henbu c h F., 1938, napr. tab. Vl : 8, XIV -XV aj.;
Ma t t he s W „ Die G er111a11eri in der l'rignitz zur Zeit der
V iilkerwanderung, Mannus-Bibl. 49, Leipzig 1931, 43, SO;
U s 1a r R., 1938, tab. 4 : 13. 12: 4.
334
Sc hm i d t ·T h i e 1 b e e r E., 1967, 67, tab. 48: 74.
385
Cob 1 e n z W., Arb. u. Forschungsber. sächs. Boden·
den kmalpfl. 8, 1960, 29- 38, s obr.
316
M e y e r E., K aiserzeitliche Brandgräber uon Zwet/1au,
Kreis Torgau, Arb. u. Forschungsber. sächs. Bodendenkmalpfl.
11 / 12, 1963, 67-80, obr. l a 2: 12.
387
Laser R., 1965, 1. c.; Schmidt B., Ein Urne11·
gräber/eld der spätriimischen Kaiserzeit bei Grossbadegast, Kr.
Kothen, j ahresschr. mitteldeutsch. Vorgesch. 44, 1960, 252297, obr. 7: g, 13: d, 25: m atd.
388
Per ni č k a R. M., 1966, 77, 78, s obr.
389
P eškai' !., AR XIII, 1961, 174.
390
Per nič k a R. M ., 1966, 78, tab. XXV: 1.
391 Tamtéž, tab. XXX: 4.
392 P e šk a r 1., Sídl išté z do by ŤÍmské u trati „Pod kopci" u Tvarož11é, Sborník Aú CSAV, pob. v Brne I, Brno
1960, 61 d., zejm. 63, tab. XVI: 6.
m Týž, AR 1961, 174- 175.
394
B e ni n g e r E. - Fr e i sin g H ., 1933, 62.
395 Pernička R. M ., 1966, 81, 82.
396
K tomuto problému naposled: D om a n ski G.. Ce·
ramika jeiouata z okresu wplywów rzymskich z11alezio11a
w Polsce, Arch. Polski XI 1, 1967, 137 d., zejm. 145.
397
Napr. v hrobé z Dobrzené Wielkého: Do ma ŕl s k i
G„ Sil. Ant. 8, 1966, 69 d., obr. 1: m .
398
U s 1 a r R „ 1938, 42, 43, zde je uvedena starší lite·
ra tura.
199
Sc hu 1 z W .. Leuna, Ein germanischer Bestattungs·
f>latz d er spätromischen K aiserzeit, Berlín 1953, 57, tab.
XXXII: l.
400
S v o b od a B., 1948, 144; t ýž, Jahresschr. mítteldeutsch. Vorgesch. 50, 1966, 268.
40 1
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402 K o 1 ni k T., AR XIV, 1962, 358 d. , obr. 130: 5.
403 Napi'. v sidlištním objektu z Ladné, datovaném nejménč do poloviny III. stoleti. Nepubl. Z výzkumu autora.
404
H el li c h J. , PA XXX, 1918, 150 d ., tab. X III : 1;
U s 1 a r R ., 1938, 42, 43, zde je uvedena starš í literatura;
Schm idt ·T hielbe e r E., 1967, 60, 6 1, tab. ll: 41,
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405 Domaŕlski
G., Arch. Polski X II , 1967, 137 d.
4
B e ni n g e r E., MAGW LXII, 1932, 78-101, zejm.
84 - 92, tab. II.

°'

88

] . TEJRAL
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na Moravé, AR XIII, 1961, 25-33, obr. 21.
B e ni n g e r E., Eiszeit u. Urgesch. VII, 1930, 127,
128, tab. XX: 6.
409
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obr. 1 a 2.
4 16
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PA LX!, 1970, 192; P e šk a ŕ L, 1970, 84, 85.
417
M i t s ch a - M ä r he i m H„ Germanische Funde aus
dem Bezirk Misie/bach in N iederästerreich, Jhb. f. Landesk.
v. Niederi:ister. 23, 1930, 8 d„ tab. IV: 1.
413
Eg g e r s H. ].. Import, 1951, 81 , č. na!. 74; Br 0 ns t e d ] „ Nordische Vorzeit, Bd. 3, Neumiinster 19631964, 171, 412, č. na!. 12.
419
Fr a n z L„ Sudeta VI, 1930, 60, obr. 8.
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o P e š k a r L , 1970, 86.
421
Ta c k e n be r g K„ 1925, tab. 23: 2, 3; Pet er sen,
E.. Neue wandalische Grab/unde aus dem 2.-4. /ahrh. n.
Chr., Altschlesien 4, 1934, 139 d „ obr. 2: 3; Ja s no s z S.,
1951, obr. 141: 1, obr. 162: 7; Szydlowsk i J„ Chorula,
83 d„ tab. XX: 5.
422
Te j ra 1 ] ., PA LXI, 1970, 203.
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Tam též.
424
K problému užitkové keramiky v hrobech naposled
Peškar 1„ 1970,88.
425
B e n i n g e r E., Die Quaden, 1940, tab. 284: 5;
P e r nič k a R. M., 1966, tab. V: 7.
416
K o 1 ni k T ., SIA IX, 1961, 258 d., tab. IX: 69a ,
X: 72a, XVI : 4, 5.
427
P e šk a r L , 1970, 88.
428
Ondrouch V„ 1957, 13-40.
m Ek ho 1 m G„ Zur Geschichte des rämisch-germanischen Hande/s, Acta Archaeologica VI, K0benhavn 1935, 71 d.;
Eg g e r s H. J„ Import, 1951, 164, 165, príloha 20, mapa
2 1 a 22.
430 W e r ne r J., Z ur Herkun/t
und Zeitstellung der
407
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Hemmoorer Eimer und der Eimer mil gewelllen Kanneluren,
Bonner Jhb. 140/ 141, 1936, 395 d., 406 d., zde starší literatura.
431
K tomuto problému Tej ra 1 J .. Markomanské války
a i'ímský import na Morav u v dobé />O Kommodoué miru,
AR XXII, 1970, 389 - 411.
m M ot y k o v á - š ne i d rov á K„ W eiterentwick/ung.
1967, tab. XI : 11, príloha 2: 7.
433
Eggers H. J„ Import, 1951, 161, 162, pľíloha 13,
tab. 4: 27-29, mapa 17.
434
Uloženo v Moravském muzeu v Brné, inv. č. 416/
1951-2.
os Rad nót i A„ Die rämischen Bronzege/ässe von Pan·
nonien, Diss. Pann. II-6, Budapest 1938, 73, tab. XV I: 16.
06 Br0nsted J„ 1963-1964, 171, 412, č. nal. 12
(VINDOBIO); Eggers H. ] „ Import, 1951, 81, č. nal.
74.
4 3 7 Te j ra 1 J., K otázce importu bronzových nádob na
Moravu ue starší dobé ŕímské, PA LV III, 1967, 130, č. na!.
28.
m Eggers H. J .. Import, 195 1, 174, 175, príloha
68 a 69, tab. 13: 160, 161.
m K o 1ni k T., SlA IX, 196 1, 257, tab. XI: 75h, ch;
týž, SIA IV, 1956, 260, obr. 4: 10, obr. 8.
440
Tej ra 1 J., PA LVIII, 1967, 128.
441 Tamtéž, 113 d , obr. 12: 2.
442 Ondrouch V., 1957, 34, 53, obr. 7; Motyko·
v á - š ne i d rov á K., Weiterenlwicklung, 1967, 40, tab.
II : 3; Bo es t er d M. H. P., Description o/ the Collectíon
in the Rijksmuseum G. M. Kam al Nijmegen, The Bronze
Vessels, Nijmegen 1956, XX, 60 d., tab. IX, čis. 201-296.
443 Eg g e r s H. J „ Import, 1951, 178, priloha 84, tab.
14: 185 (z pruzračného svétle zeleného skla ).
444 K o 1n1 k T., SlA IX, 1961, 245, 246, obr. 10: 6, 7,
tab. 1: H, IX: 69, X: 70, 72, XI : 75, XII: 83; Beninger
E., Sudeta X, 1934, 97 d., obr. 14 a 15; K o 1 ni k T.,
Ziaroué pohrebisko z doby rímskej v Sali-Veči, ŠZ AÚSAV
9, 1962, 277 d . obr. 1: 1.
40 Tc jral J., PA LX! , 1970, 201 - 203.
44 6 G od 1 o w s ki K„ Z[A 2, 1968, 262; tý ž, Kultura
przeworska na Górnym Š/qsku, 1969. 26- 31.
447 Rad d a t z K., R ingknau/scliwerler aus germanischen
Kriegergräbern, OHa 17-18, 1959, 26 d., zejm. 45-55, zde
jsou uvedeny veškeré starší nálezy. Z novéjšich zaslouži zmínky, pro priznačné chronologické prostred(, v nemz se vyskytly, nálezy z hrobu 562a z Opatowa a z hrobu 13 na
nalezišti 1II v Ciosnách: G od 1 o w s k í K., Badania wy·
kopaliskowe na cmentarzynsku w Opatowie, pow. Klobuck
w 1964 roku, Spraw. Arch. XVIII, 1966, 141 d„ obr. 3: 1,
2; J a m k a R., Zesz. Nauk. Uniw. Jagíell., Prace Arch. 3,
1961, 90-94, obr. 35: c.
448 Tejral J., AR XXII, 389 - 411.
449 Pešk ar !., ARXIIl ,1961,169 - 173.
4 so Tichý R„ AR IX, 1957, 63, 64, obr. 37: 1.
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Beitrag zur Datierung mährischer Grabfunde aus dem Ende der älteren und dem
Beginn der jiingeren romischen Kaiserzeit
Jarosla'v Tej ral

Der Au!or befaBt sich mil de-:· Analyse der Grabfunde aus dem mährischen Raum sowie aus dem
slowakischen Marchgebiet und dem norddanubischen Teil Niederosterreichs. I hr Verzeichnis legt
er im AbschluB des Beitrages vor.
Obwohl es sich um ein wichtiges Matcrial handel!, welches in mancher Hinsicht zur Charakteristík des gegebenen Zeitabschnittes beitragen kann,
war eine zusammenfassende Bearbeilung dieser
Brand- und Skelettgräber etwas in den Hintergrund
geriickt. Da die Konfrontation der angefiihrten
Funde mit neueren Ergebnissen au( dem Gcbiet der
chronologischen Gliederung nicht wenig zu einer
feineren zei :lichen Einreihung aller iibrigen mährischen Hinterlassenschaften beitragen kann, ist es
angebracht, wenigstens jene Fundkomplexe nach
und nach zu veroffentlichen, mit denen man derzeit arbeiten kann. Der Versuch um eine zeitliche
und kulturelle Klassifizierung der mährischen
Brand- und Skelettgräber aus dem Beginn der romischen Kaiserzeit, d. h. etwa aus dem I. jahrhundert u. Z. wurde bereits anderswo unternommen. 3
Um so dringender tritt die Notwendigkeit auf, auch
jene Schicht von Grabkomplexen ins Augenmerk zu
ziehen, die unmittelbar darauf folgt.
Es besteht kein Zweifel dariiber, daB zufriedenstellendere und jedenfalls vielseitigere Ergebnisse
erzielt werden konnten, wenn versucht wiirde, auch
aus dem reichhaltigen Fundmaterial zu schopfen,
das von zahlreichen Siedlungen gewonnen wurde.
Dies iiberschreitet jedoch den Rahmen der Arbeit,
die sich ein anderes Ziel setzte, nämlich die bisherigen mährischen Grabkomplexe vom Standpunkt
neuerer chronologischer Kriterien zu bewerten und
zu versuchen, sie im Kontext der gesamten mitteleuropäischen Entwicklung am Ende der älteren romischen Kaiserzeit einzugliedern.
Der Autor gelangt zu der Ansicht, daB die Grenze zwischen der älteren und jiingeren romischen
Kaiserzeit am ehesten irgendwann in der Zeit um
Commodus Frieden zu suchen wäre, und als Trennungspunkt zwischen der Friih- und Spätstufe der
älteren romischen Kaiserzeit ( B1, B2) sei dann die
spätflavische Zeit zu betrachten. Aber auch im
Rahmen der Stufe B2 selbst ist es moglich, in e~ni
gen Regionen mehrere Phasen zu unterscheiden.

Die Grabfunde, welche uns zur Disposition
stehen, zeigen, daB in Mähren und seiner Umgebung mit einer, in manchem ähnlichen Entwicklung
zu rechnen ist. Beachten wir jedoch die chronologische Stellung einzelner Fundkomplexe näher,
sehen wir, daB die meisten einer bereits entwickelten Phase der Stufe B2 angehoren. Dieser Umstand
ist gewiB zufällig und es konnen daraus keine
SchluBfolgerungen gezogen werden. Die Ursache
dafiir ist in der bisherigen Armut des mährischen
Quellenmaterials zu suchen, welches fiir eine derart aufschluBreiche Darstellung der Entwicklung
der materiellen Kultur, wie wir dies Zeugen in Bohmen sind, ungeniigend ist. Trotzdem erweckt es den
Eindruck, als ob auch im miihrisch-niederosterreichisch-westslowakischen Gebiet der spätflavische
bis hadrianische Zeitabschnitt im Zeichen von starken kulturellen Beziehungen zum Provinzialmilieu
stiinde. AuBer dem reichen Grab aus Vysoká wiirden in einem ähnlichen Sinne auch einige bisher
unpublizierte Funde vom Gräberfeld in Mikulov
aussagen.
Zu einem der ältesten Gräber, deren Inventa r
dem Studium unterzogen wurde, gehort ebenfalls
das Brandgrab aus Velké Hosterádky, zeitlich durch
eine BronzeEibel der 8. Serie Almgrens V. Gruppe
bestimmt, welche durch altertiimliche typologische
Merkmale gekennzeichnet ist, nämlich durch einen
niederen Nadelhalter mit einem ovalen, beiderseitig
etwas abgeflachten Kopf, der mit Filigrandrähtchen
-ausgelegt ist ( Abb. 9: 6). Zu verhältnismäBig
friihen Grabkomplexen gehort auch das Skelettgrab
6 aus Mikulov (Abb. 2) und das Brandgrab 4 von
demselben Fundort ( Abb. 6: 1 - 3). Im ersten ist
der wichtigste chronologische Anhaltspunkt eine
bronzene, kräftig profilierte Fibel mit trapezformig
gehämmertem FuB vom donauländisch-provínzialen
Typus, welche eine Datierung bereits in die hadrianische Zeit nicht ausschlieBt. Das Brandgrab 4,
dessen Inventar noch nicht d<omplett veroffentlicht
wurde, kann in einen nur etwas späteren Zeitabschnitt gehoren, am ehesten in die Zeit um die Mitte
des I I. j ahrhunderts. Davon zeugen wiederum die
relativ friihen Spangenformen, von welchen die Fibeln mit zylinderformigem Kopí (Einsprossenfibeln) eine Umschreibung von iiberregionalen Ty-
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pen in Eisen sind, die wir z. B. aus reichen Skelettgräbern von Eggers' Stufe B2 kennen (Abb. 6: 1,
2). Eine unsichere Position in dieser Hinsicht
nimmt das Brandgrab 2 aus Velatice ein, mit einer
bronzenen SoldiatenHbel ausgestattet, deren Charakter zwar eine allzu enge chronologische Einreihung
nichl erlaubt, jedoch das iibrige lnventar, vor allem
die aus einer bronzenen Schopfkelle und Sieb vQn
Eggers' Typ 162 bestehende Garnitur, weist es der
Stufe B2 zu un::i dies hochstwahrscheinlich keinesfalls in die späteste Phase (Abb. 3: 1, 3- 6). Sowieso ist es bemerkenswert, daB derart datierte Gräber keineswegs arm an romische lmportware sind.
AuBer der Fibel aus dem Skelettgrab 6 in Mikulov
iiberzeugt uns davon die Ausstattung des Brandgraibes 4 auf demselben Fundort, in welcher Oberreste eines bronzenen faBformigen Eimers und der
Omegagriff einer Bronzeschiissel nicht fehlen. Ebenfalls entbehrte das erwähnte Grab aus Velké Hosterádky nicht das Beispiel eines zur Gänze deformierten bronzenen Eimers, und mit Fragmenten bronzener GefäBe kann sich auch der Inhalt der Braindgräber 7, 13, 14, 15 und 17 aus Mikulov riihmen,
wobei die Gräber 13, 14 und 17 Keramík enthielten, die sich nicht durch allzu entwickelte typologische Merkmale a uszeichnet.
Wesentlich besser isl dafiir im Gebiet, das im
Mittelpunkt des Interesses steht, die Fiille der Spätphase der Stufe B2 dokumentiert. Zu den markantesten Repräsentanten der Fundkomplexe der Spätphase der Stufe B2 zähh der Autor vQr allem die
Kollektionen, die chronologisch durch späte eiserne
Fibeln der 8. Serie Almgrens V. Gruppe bestimmt
sind. Er meint z. B. das Brandgraib 6 aus Hevlín
(Abb. 17: 1- 3), das Brandgrab aus Mušov ( Abb.
S), das Brandgrab 6 aus Nedakonice (Abb. 4: 10),
das Brandgrab 1 aus Velatice ( Abb. 8) und das
Brandgrab 2 aus Šitboi'ice (Abb. 7). Zur Grabgruppe, die durch entwickelte Eisenfibeln Almgrens
V. Gruppe charakterisiert ist, gehort vielleicht auch
Grab 14 aus Šitboi'ice; eine präzisere typologische
Klassifizierung der Spangen, um die es sich in diesem Falle handelt, verhindert jedoch ihr schlechter
E rhaltungszus tand.
Wie die Fundumstände in Mähren zeigen, wer·
den die Eisenfibeln der 8. Serie zum fiihrenden
Spangentypus iiberhaupt und belegen so den engen
Kontakt mit dem Przeworsk-Kulturkreis. Man findet sie nicht nur in Brand- und Skelettgräbern, sondern auch in Siedluqgen und Siedlungsobjekten, z.
B. in Ladná, Pavlov, Šakvice, Vrchoslavice usw. Zu
den mährischen Beispielen konnen auch Exemplare
aus der Siidwestslowakei gereiht werden, wo diesc

chronologische Schicht sowohl au{ einigen Gräberfeldern, z. B. in Bešeňov, šafa-Veča, Závod usw.,
als auch auf Siedlungen vertreten ist.
Die Fibeln sind jedoch nicht der eimige Beleg
vom Durchdringen des Przeworsk-Geschmackes in
das Gebiet der norddanubischen Zone des Barbarikums. Auf Konto dieser Infiltration kann offensichtlich auch die steigende Vorliebe fiir eiserne
Giirtelbeschläge geschrieben werden, besonders von
Riemenzungen mit scheiben- oder schiisselformigem Ende, einigen Typen von Eisensporen, eimerformigen Anhängem usw. Eine wichtige Zeugenschaf t legt in dieser H insicht die Keramik ab.
Aul3er T endenzen zur scharfkantigen Pr-ofilierung
der Vasen- und Situlenformen (Abb. 14: 1, 7) setzt
sich der Druck des Przeworsk-Topferstiles besonders im Umkreis von kleineren Formen durch. Aus
nordostlicher Nachbarschaft konnen hochstwahrscheinlich z. B. niedere kalottenformige Schiisseln
oder Schiisseln mit durchgebogenem (geschwungenem) Hals und mit rundlichem, plastisch verziertem Boden abgeleitet werden, die man z. B. in
Grabkomplexen aus Čáčov (Abb. 11 : 13, 14),
Mistelbach ( Abb. 12: 1) und Šitborice ( Grab 6,
Abb. 19: 3), oder im lnventar der gestOrten Gräber
aus Mikulov (Abb. 6: 4) und želetice (Abb. 13:
11, 12) angetroffen hat.
Aus den angefiihrten Grabfunden geht ein verhältnismäfiig später Anteil der Przeworsk-Elemente
bei der Beeinflussung der heimischen materiellen
Kultur hervor. Die Hauptenfaltung der eisernen
Przeworsk-Fibeln der IV. und vor allem der V.
Almgrenschen Gruppe, welche in Mähren die chronologischen Hauptexponenten der gegebenen Phase
sind, fällt im Grunde noch in die Zeitspanne vor
dem Jahre 180. Davon zeugt nicht nur die Situation
auf einigen Przeworsk-Gräberfeldern, sondern auch
ihr ungemein seltenes Vorkommen mit ausgesprochen spätkaiserzeitlichen Erscheinungen, die erst in
den Jahren nach den Markomannenkriegen auftreten. Die entwickelten Formen, mil denen in Mähren gearbeitet wird, reichen jedoch auf keinen Fall
tief unter die Mitte des II . Jh. Zu den ältesten Belegen konnen eiserne, reich verzierte Exemplare
aus Brandgrab 4 in Mikulov (Abb. 6: 1, 2) und
vielleicht auch eine typologisch unsichere eiserne
Fibel aus Skelettgrab 6 in Mikulov (Abb. 2: 4) gerechnet werden. Die Mehrzahl der iibrigen Beispiele
weist typologisch fortgeschrittenere Merkmale auf,
die am ehesten fiir das dritte Viertel desselben Jahrhunderts sprechen. Die ziemlich späte Datierung
der Funde aus Šitboi'ice und Velatice unterstreicht
auch die Tatsache, dal3 in beiden Gräbern neben
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Fibeln auch eiserne Riemenzungen mit Scheibenende lagen, die es ermäglichen, beide Komplexe bis
an das Ende der jiingeren Phase der Stufe B2, wenn
nicht in den Beginn der darauffolgenden Phase einzureihen. Einige Stiicke, z. B. unlärmige und breite
Spangen aus Wulzeshofen, gehären hächstwahrscheinlich erst in die let zten Dezenien des I 1. Jahrhunderts (Abb. 10: 6, 7).
Ebenfalls die charakteristischen Typen der keramischen Kleinformen , die den Nachhall der Przeworsk-Täpferei widerspiegeln und in geniigen::ler
Menge besonders im Siedlungsmaterial vorkommen, konnen nicht in eine friihere Zeit als in die
Mitte des II. Jahrhunderts gelegt werden. D:tv:m
zeugen nicht nur die in Gräbern festgestellten
Fundzusammenhänge, mit denen sich der Autor befa13 t, s:mdern auch die ständig zahlreicheren Be'.ege
in besser datierbaren Fundkomplexen aus mährischen und sl·owakischen Siedlungen.
Einige Beispiele aus dem Umkreis der Kleinmetallindustrie, s:>wie der wesentliche Teil der Täpferware, bleiben jedoch auch in der späten Phase der
Stufe B2 den heimischen Kulturtraditionen treu. Es
ist sogar auch eine gewisse Annäherung mil dem
Kulturmilieu in Bohmen und mit dem elbgermanischen Kreis iiberhaupt feststellbar. Dies geht nicht
nur aus dem Charakter der Grabkeramik hervor,
auf der sich viele ornamentale und formale Nachklänge geltend zu machen bezinnen, die fiir die
Täpferbereiche in der nordwestlichen Nachbarschaft Mährens typisch sind, son:lern auch aus dem
Vor1kommen von Spangen, die dem elbgermanischen
Milieu eigen sind. Hierher rechnet der Autor z. B.
die eiserne Kniefibel aus Závod und aus dem
Brandgrab in Kyjov, dessen Ausstattung zwei bronzene Riemenzungen mit Kugelknopfende und bronzene Kettchenglieder vervollständigten ( Abb. 4:
1- 5), weiler a uch eine Bronzeblechfibel vom Typus Almgren 152 - 153 aus gestärten Gräbern in
Mistelbach (Abb. 15: 1) usw.
T rotzdem sind Przeworsk-Elemente in der keramischen Fiillung dieser Phase unbestreitbar und legen, gemeinsam mit der mächtigen Infiltration von
Przeworsk-Typen der Kleinmetallindustrie, vom
Ansturm kultureller un:I vielleich t auch e lhnischer
Elemente aus dem schlesisch-polnischen Gebiet
Zeugnis ab. Zweifellos ist es kein Zufall, da13 diese
Äu13erung gerade auf die Zeit der Markomannenkriege weisen, als man einen ähnlichen Druck
von Norden her voraussetzen kann. Dbrigens sind
Bewegungen direkt im Gebiet der Przeworsk-Kultur
im Horizont der entwickelten eisernen Fibeln der
IV. und V. Gruppe Almgrens durch eine aufbl-
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lende Umgruppierung und ein zahlenmä13iges Anwachsen der Fundor:e belegt. Besonders im oberschlesischen Raum wurden gerade jetzt neue Nekrop:>!en ange~egt, welche d ie Verlegung des Schwerpunktes der Przeworsk-Kultur in siidlicher Richtung d::ikumentieren.
In diesem Zusammenhang konnte man erwägen,
ob nicht auch in Mähren einige Gräberfelder als
F·olge bestimmter Veränderungen in den Sie:ilungsverhältnissen entstehen. In Frage käme vor allem
das Gräberfeld in Šitb::ii'ice, wo der älteste Fundkomplex chron:>bgisch durch spä :e Eisenfibeln von
Almgrens 8. Serie der V. Gruppe fixiert ist. Dasselbe
kann auch von der Gräbergruppe in Hevlín gelten,
w:> das Grab, welches Eisenfibeln desselben Typus
enthielt, vermutlich zu den äl 'esten hier festgestellten Komp'.exen gehort. Besonders im Ietzten Falle
handelt es sich um eine Nekropole, die nicht komplet! erforscht ist, und jedwede Schlu13folgerung in
dieser Richtung wäre vorläufig verfriiht.
Als spä'.este Fundkomplexe, von denen die iiberwiegende Zahl zweifellos bereits in die ťJ'.bergangs
phase zwischen der älteren und jiingeren romischen
Kaiserzeit fällt, die der Autor als Phase B2/C1 bezeichnet, konnen z. B. die ausgeprägten Kollekfr:>nen von Hin:erlassenschaften aus dem Skelettgrab
in Čáfov ( Abb. 11: 1 - 14), aus dem Brandgrab
in Wu lzeshofen (Abb. 10), weiter dann Brandgräber aus Bučovice (Abb. 18: 5, 6), die Brandgräber
6, 8, 10, 12, 14, 19 und 20 aus der Nekropole in
Šitboi'ice (Abb. 18: 1-4, Abb. 19, Abb. 20: 1 - 2,
7) betrachtet werden.
I n mitteleuropäischen Verhältnissen stelit diese
Fundschicht ein Bild des Verschmelzungsprozesses
verschie::lenartiger Elemente fremden Ursprunges
dar, die in den Inhalt der heimischen materiellen
Kultur als Folge weittragender Veränderungen im
Ietz~en Drittel des II. Jahrhunderts eindrangen. Obwohl ihr Habitus in verschiedenen Gegenden einen
lokalen Kolorit annimmt, verbinden sie einige iiberregionale Erscheinungen, die die Moglichkeit einer
bestimmten Synchronisierung gewähren. Im Raume
nordlich des mittleren Donaugebietes ist es gleich
zu ihrem Beginn die Expansion der Bronzegu13industrie aus der pommerländischen Region, die als
eine neue Modeerscheinung nicht nur in den wesentlichen Teil d er Przeworsk-ókumene, sondern
teilweise auch in das mährische Gebiet eingreift.
Das ausdrucksvolls'.e und in chronologischer Hinsich t wichtigste Moment ist die bedeutende Ausbrei1ung von br-onzenen, typologisch entwickelten Fibeln der II. un::l V. Gruppe Almgrens. Eiserne
Przeworsk-Fibe 1n klingen aus und unterliegen for-
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menkundlich of'. dem Einflul3 bronzener Spangen.
Zu dieser Zeit dringen in den Inhalt der Przeworsk-Kultur und schlie131ich auch in ganz Mitteleuropa Belege aus entfernten Kulturkreisen ein.
Hierher gehären nicht nur Schnallen mit Gabeldorn, sondern vielleicht auch einige Fibeltypen von
Almgrens VII. Gruppe und schlie131ich ebenfalls die
ältesten Fibeln mit umgeschlagenem Ful3 und geschweiftem Biigel.
Ein charakteristisches Merkmal dieses Zeitabschnittes ist auch das wachsende Eindringen von
rämischer Importware. Die mächtige Welle des rämischen Importes bringt nicht nur neue Typen von
Bronzegeschirr (gewellte Eimer Eggers 44-48,
kannelierte Schalen Eggers 77, späte Eimer mit Gesichtsattachen Eggers 27 - 29, erste Beispiele von
Schäpfkellen und Sieben Eggers 161), sondern
iiberflutet auch die Regionen närdlich der mittleren
Donau mit provinzialer Keramik, unter der sich
Sigillataerzeugnise aus den Werkstätten Lezoux, besonders jedoch aus Rheinzabern und Westerndorf
hervorheben. Auch wenn man mit ihren friiheren
Anfängen, vielleicht bereits in den Kriegsjahren der
Markomannenkriege rechnen kann, liegt ihr Schwerpunkt erst in der Zeit nach dem Frieden des Commodus und •nimmt mindestens das erste Drittel des
III. Jahrhunderts ein. Es besteht fast kein Zweifel,
daB die ungewähnliche Entfaltung des provinzialen
Handels mit den norddanubischen Germanen durch
giinstige okonomische Verhältnisse der donauländischen Provinzen in der späten Antoniner und der
friihen Severer Zeit und vielleicht auch durch den
Charakter der damaligen Grenzpolitik Roms den
barbarischen Nachbarn gegeniiber bedingt war.
Da man die abso!ute Mehrzahl der Haupttypen
der Phase B2/C1, ·oh man nun die heimischen Produkte oder die rämische Ware meint, kaum vor den
Beginn des letzten Drittels des II. Jahrhunderts
legen kann, konnen die Fundorte, die durch die
charakteristischen Phänomene <lieser Phase eroffnet
werden, als Ausdruck der letzten Veränderungen in
den Siedlungsverhältnissen am alleinigen Ende der
Kriegsjahre im Donaugebiet betrachtet werden. Besonders ausdrucksvoll sind diese Verschiebungen
wiederum im Gebiet der Przeworsk-Kultur belegt,
wo eine Gruppe jungl.miserzeitlicher Gräberfelder
festgestellt wurde, deren Anfänge eine Schicht von
Fundkomplexen bestimmt, die durch die entwickeltesten Varianten, in der Rege! bronzener Fibeln der
Almgrenschen II. und V. Gruppe, datiert ist (Lachmirowice, Opatów, Rybno, Spicymierz, Brodno,
Chobien, Strupina u. a.). In Mähren haben wir
vorläufig keine ähnlichen Belege, in der Siidwest-

slowakei gehOrt jedoch zu diesem Typus von Gräberfeldern die Nekropole in Očkov.
Zur Datierung des Grabes aus Čáčov in den Rahmen von B2/C1 trägt besonders die Bronzefibel
Almgren 43 bei, kennzeichnend sind jedoch auch
weitere Beigaben, z. B. eine Garnitur von Anhängern
verschiedener Typen und schlieBlich auch eine Alabasterperle, die von Kontakten mit dem JazygenMilieu des Karpatenbeckens zeugen. Die reiche
Fundkollektion aus Wulzeshofen gewährt fiir chronologische Zwecke, auBer einem goldenen Armband
vom Unterweichselland-Pommerschen Typus, zwei
breite Eisenfibeln, von welchen die eine offensichtlich das jiingste Derivat der Fibeln der 8. Serie der
Almgrenschen V. Gruppe vorstellt. Die erwähnten
Fundkomplexe aus Šitboi'ice, sowie das Brandgrab
aus Bučovice, sind im gewissen Sinne durch typische Formen des l mporthorizontes C1 bestimmt, die
gräBtenteils auf mährischen Boden erst nach den
Markomannenkriegen gelangten. In die unmittelbaren Anfänge dieser Welle des romischen Importes kann vermutlich das Inventar des Brandgrabes
aus Borský Peter gelegt werden, das zwei komplett
erhaltene Terra-sigillata-Schiisseln, in Lezoux hergestellt, und Uberreste eines diinnwandigen BronzegefäBes bilden.
Es ist nicht ohne Bedeutung, daB sich einige
Fundkomplexe des hier behandelten Horizontes
durch einen verhältnismäl3igen Reichtum und eine
Fundbuntheit auszeichnen. Zu den bedeutendsten
gehärt zweifellos die Kollektion aus Wulzeshofen,
die eine gro13e Menge von goldenen und silbernen
Gegenständen sowie einen ·silbemen verzierten Teller provinzialen Ur.sprunges enthielt. Eine besondere Stellung nimmt auch dss Brzndgrab aus Borský Peter und das Skelettgrab aus Čáčov ein. Uber
dem Durchschnitt stehen auch einige Gräber auf
dem Gräberfeld in Šitboi'ice, besonders Grab 6, das
auBer Beispielen heimischer und provinzialer Keramik auch Bruchstiicke eines gewellten Eimers
brachte, und Grab 8, in dessen Inventar zwei goldene Reifen und Attachen eines bronzenen Eimers
gelangt waren.
Die Existenz dieser reichen Gräber, ähnlich wie
der Aufschwung des rämischen Importes, der sich
durch das Vorhandensein von Bronzegeschirr in
Gräbern und durch ungemein reiche Funde von Sigillatakeramik aus Siedlungen äul3ert, lassen vermuten, daB es in der späten Antoniner und friihen
Severer Zeit im barbarischen Raume närdlich der
mittleren Donau zum A.nwachsen des Reichtums
einiger Teile der heimischen Bevälkerung kam. Es
ist daher leicht mäglich, dal3 die Kriegsereignisse
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im Donaugebiel sowie der Zeitabschnitt der Prosperität, der darauf folgte, zur Vertiefung der sozialen
Differenzierung fiihrte, deren Anfänge in Gräbern
vom Wulzeshofener und Čáčover Typus und der
Hähepunkt dann in den Skelettgräbern aus Stráže
zu sehen sind.
Dem älteren Teil der jiingeren rämischen Kaiserzeit schreibt der Autor aufgrund von Formenmerkmalen die Keramik aus Urnengräbern in R ebešovice (Abb. 21: 5 - 7), Pasohlávky (Abb. 22: 1-3),
aus den Brandgräbern 2 und 3 in Veľké HQ.Sterádky
(Abb. 16: 1, 2), die Urne aus j aromefice nad Ro·
kytnou (Abb. 16: 4), den gräBeren Teil der keramischen Funde aus Hevlín ( Abb. 16: 6, Abb. 17:
4 - 6) und die GefäBe aus den Gräbern 13 und
16 von Šitbofice zu. Manche von den keramischen
Beispielen, die der Analyse unterzogen wurden,
kännen bereits ziemlich spät sein. So zum Beispiel
kann die Urne aus dem Brandgrab in Piibice (Abb.
22: 4, S) am friihesten erst um die Mitte des II 1.
Jahrhunderls datiert werden. Eine präzisere zeitliche Einteilung, ähnlich wie auch bei den anderen
aufgezählten Formen wird durch den Mange! an
chronologisch beweiskräftigeren Gegenständen behindert, denn die Gräber dieser Phase sind in der
Rege! arm an Beigaben. Fiir eine detaillere chrono-
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logische Klassif izierung kann im Grunde nich! einmal die Fibel mil umgeschlagenem FuB ausgeniitzt
werden, die in einem Grabe aus Pasohlávky geborgen wurde. Es handelt sich nämlich um eine ziemlich langlebige Form, auch wenn gerade in diesem
Falle eine chronologische Einreihung bereits in die
erste Hälfte des III. jahrhunderls nicht ausgeschlossen werden kann.
Oie Mehr21ahl der iibrigen Brandgräber, deren
Keramík der Auto r in der Analyse streif te, fällt bereits in die en'. wickelte spätromische Kaiserzeit.
Dies gilt zum Beispiel fiir die Urne aus Medlov
(Abb. 21 : 2) und die Terrine aus Skoronice (Abb.
22: 7), die nach den bisherigen typologischen Kriterien mindestens in die Zeit um die Mitte des III.
Jahrhunderts gehoren. Eine noch spätere Datierung
erfordert die Urne aus Brandgrab 12 in Mikulov.
Trotz ihrer verhältnismäBig altertiimlichen formalen Merkmale wird sie hierher durch eine Eisenfibel mit Bogenbiigel und rechteckigem FuB gewiesen. Oie Grabkeramik der jiingeren romischen Kaiserzeit verdient jedoch eine eingehendere Aufmerksamkeit, welche ihr gemeinsam mit einigen wichtigen Siedlungsfunden in einem sel·b ständigen Beitrag gewidmel werden wird.

Obersetzt von E. u. R . Tichý

SLOVENSKA ARCHEOLOGrA XIX· !, 1971

SLOVANSK É OSIDLENI E STREDOSLOV ENSKÉHOKRAJA

MARIA REJHOLCOVA

Cieľom

tejto práce je podať čo najúplnejší súpis
slovanských lokalit sidliskového charakteru v Stredoslovenskom kraji, a tým aj čo najucelenejší obraz
osídlenia tohto územia v slovanskom obdobi. V práci
sa nezaoberáme pohrebiskovými nálezmi pre'.o, lebo
budú spracované osobilne; nálezy tohto charakteru
v niektorých oblastiach spomenutého územia pre·
važujú, a preto ich kvôli neskreslenému obrazu celkového osídlenia - najmä strednej, severozápadnej
a severnej časti Stredoslovenského kraja - vyznačujeme na mapke (obr. 15). Oblasť, ktorej sa práca
týka, je pomerne rozľahlá, zaberá približne tretinu
územia Slovenska a nie je uzavretou archeologickou
oblasťou.

Pri charakterizovaní priebehu osidľovacieho procesu v uvedenom časovom rozmedzí musíme brať
do úvahy všetky kritériá, ktoré naň nemalou mierou vplývali a determinovali prenikanie osídiovacích prúdov. V prvom rade ide o územné rozdielnosti, vytvorené členením oblasti prirodnými delidlami - pohoriami a riekami. Treba bmť do úvahy,
že v najstaršom období slovanských dejín územie
Stredoslovenského kraja malo podstatne inú podobu než teraz. Z porovnania južnej oblasti so strednou a severnou vyplýva, že osídlenie mohlo postupovať plynulejšie tam, kde na to boli vhodnejšie prírodné podmienky. Išlo najmä o vhodnú polnohospodársku základňu, pretože slovanské obyvatelstvo
sa zaoberalo hlavne poľnohospodárstvom. Preto
husto zalesnené oblasti neboli osídlené tak husto
ako riedko zalesnené. Kým južná časť - Poiplie
a dolné Pohronie - je charakterizovaná nížinou,
prípadne miernou pahorkatinou, teda umožňovala
kompaktnejšie osídlenie, stredná a severná časť bola
husto zalesnená a na osídlenie boli vhodné len úzke
údolia riek.
Obraz osídlenia Stredoslovenského kraja je velmi
skreslený najmä tým, že archeologický výskum
v minulosti venoval tomuto územiu pomerne málo
pozornosti a nálezy - najmä z povodia horného

toku Hrona - sú viac-menej náhodného alebo zber-0vého charakteru. Len vefmi málo materiálu pochádza z uzavretých nálezových celkov.
K osidleniu stredného Slovenska sa v minulosti
vyslovili na stránkach historických štúdií viacerí
bádatelia. V. Ch a 1ou pec ký dospel na základe historických prameňov k názoru, že začiatky slovanského osídlenia stredného Slovenska možno
klásť najskôr len k XIII. stor. 1 Poqia etnografického rázu rozdelil územie Slovenska na dva celky
- východný a západný - a tvrdil, že medzi nimi
bola rozsiahla, až do začiatku XIII. stor. neosídlená
oblasť. Pripustil, že sa tu môže vysky . núť starší
praveký materiál, to však vyplýva podia neho z charakteru života pravekého človeka a hľadania obživy,
ktorú mu poskytovali husto zalesnené oblas'.i; kontinuitu osídlenia až do XIII. stor. popiera. Ako
„úplne novú zem" na osídlenie medzi spomenutými dvoma starými etnickými oblasťami charakterizuje stredné Slovensko v X IIl. - X IV. stor. 2 , teda
osidlenie nepredpokladá pred veľkým kolonizačným
hnutím v X II I. - XIV. stor. V období predslovanskom predpokladá na základe rozboru názvov riek
(pripisuje ich Kvádom, Kotínom, p rípadne Keltom)
osídlenie len časti podunajskej roviny, siahajúce
približne po Trenčín a Vláru. Z údolí riek Nitry,
Hrona a Ipia považuje za osidlenú v tomto obdobi
len rovinatú časť asi do tretiny ich toku. 3 V oblasti
tzv. Zvolenského lesa, ktorý siahal skoro až k lplu
a zaberal celú oblasť horného a stredného Hrona
a azda aj povodie hornej Nitry, údolie Turca, Oravy a časť povodia Váhu, spomenutý autor tiež nepredpokladá osídlenie skôr ako v XIII. stor. 4
Prijateľnejšie sú názory O. Rap a n ta, ktorý
- na rozdiel od V. Ch a 1ou pec k é ho
predpokladá (hoci len riedke) slovanské osídlenie
stredného Slovenska pred XIII. stor. 5 Výsledky archeologických výskumov dnes už úplne vyvrátili
názor V. Ch a 1ou p e c k é ho a podporili závery O. Rap a n ta. Archeologický materiál potvr-
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dzuje osídlenie tejto oblasti slovanskými kmeňmi
už koncom VIII. stor.
Dôležitým faktorom v priebehu osídfovacieho
procesu bola komunikačná sieť. Niektoré cesty sa
používali zrejme už v praveku. jednou z najdôležitejších bola cesta vychádzajúca z Nitry a vedúca cez
Turiec a Oravu do Krakova. Väčšina vnútorných
ciest sa držala vodných tokov, spájajúc tak periférne oblasti s vnútornými. Do konca VIII. stor. nachádzame takéto cesty pozdÍž Váhu (spojovacia obchodná cesta moravskej oblasti so západnou časťou
Slovenska), Hrona (spájala oblasť bývalej Panónie
s dolným Pohroním i Hontom a cez Turčiansku kotlinu viedla do oblasti Krakova), Krupinice (spojnica Poiplia a zvolenskej oblasti, smerovala do Turca). Cestu spájajúcu zvolenskú oblasť s Turcom
predpokladá aj j. D e k a n podla typologickej príbuznosti archeologických nálezov, najmä však na
základe nevyhnutnosti obchodno-komunikačného
spojenia územia Slovenska s krakovskou oblasťou. 6
Rozlahlé územie Stredoslovenského kraja delíme
na tri geografické oblasti: l. Poplie, 2. stredoslovenskú kotlinu a 3. severné Slovensko. Preto pri riešení
otázok slovanského osídlenia nezaoberáme sa celým
vymedzeným územím, ale postupujeme s prihliadnutím na spomenuté geografické oblasti.
l. Poiplie
Oblasť Poiplia zaberá územie popri toku lpla a
jeho prítokov, údolie riek Krupinice, Štiavnice, Rimavy, Blhu a Slanej. Charakterizuje ju viac-menej
rovinatý terén, pripadne mierna pahorkatina - výbežky krasovej Krupinskej vrchoviny.
V oblasti Poiplia bolo doteraz archeologicky preskúmané iba jedno sídlisko z predvelkomoravského
obdobia - v Prší (okr. Lučenec). Zistila sa tu
v polohe Papfold obdlžniková chata polozemnicového typu so zošikmenými stenami, mierne zapustená
do podložia. V chate boli zvyšky zrútenej klenby
ohnísk, nezistili sa však kolové jamy, podľa čoho
možno predpokladať, že ide o zrubovú stavbu.
Črepy z výplne chaty sú z väčších zásc\hnicových
nádob prevažne hrncovitých foriem, vyrobených na
hrnčiarskom kruhu z plaveného materiálu; majú
tehlovočervenú, sivú až tmavosivú farbu. Okraje
ústí sú väčšinou 11aoblené, mierne zosilnené, zriedkavo zrezané. Povrch všetkých črepov je potiahnutý
jemnou hlinkou. Najčastejší výzdobný prvok predstavuje vlnovka, často v kombinácii so zväzkami
vodorovných línií.
Okrem hrncovitých nádob boli v chate zastúpené
šikmostenné svetlohnedé misky s mierne von vy-

hnutým okrajom, vyrobené z plaveného materiálu
premiešaného so zrnkami piesku; povrch a okraje
ústí sú zdobené horizontálnymi pásmi vpichov.
V menšom množstve sa našli sivohnedé črepy
z vakovitých nádob s naznačeným okrajom, obtáča
ných na hrnčiarskom kruhu a zdobených zväzkom
štyroch okružných rýh, ako aj črepy z tmavosivých
poľgufovitých miskovitých nádob s mierne dovnútra
vtiahnutým okrajom, vyrobených na hrnčiarskom
kruhu z plaveného materiálu premiešaného so zrnkami piesku.
Pozoruhodné výsledky priniesol archeologický
prieskum stredného Poiplia, ktorý uskutočnil A. J.
P e t rov s ký - š i c h m a n roku 1955. Pomerne
husté slovanské osídlenie sa zistilo na terasách pravého brehu Ipla, pripadne jeho prítokov.
V Balogu nad Ipľom (okr. Lučenec) na terase
s kostolom sa našli okrajové črepy z hrncovitých nádob, vyrobených na hrnčiarskom kruhu z jemnozrnného materiálu premiešaného so zrnkami piesku.
Povrch črepov je potiahnutý vrstvou jemnej hlinky.
Okraje ústí sú väčšinou zaoblené, zriedkavejšie šikmo zrezané. Telo býva zdobené zväzkami vlnoviek,
prípadne kombinovaných zväzkom vodorovných
línií.
Črepový materiál nájdený v Ipelskom Predmostí
(okr. Lučenec) v polohe Homokbánya a lpolyárok
pochádza z hnedosivých hrncovitých nádob, vyrobených na kruhu z materiálu premiešaného so zrnkami
piesku. Okraje ústi sú zaoblené alebo šikmo zrezané.
Telo býva zdobené zväzkami vlnoviek, najčastejšie
v kombinácii so zväzkami vodQrovných ]Íiilii. V jednom prípade je zdobená vlnovkou aj vnútorná strana ústia.
V Selišťanoch (okr. Lučenec) v polohe Tábla sa
našli tri sivohnedé črepy hradištného charakteru:
jeden so zaobleným okrajom ústia, dva z tela nádoby, zdobené volne ťahanou vlnovkou a zväzkom vodorovných línií.
V intraviláne obce Velká Čalomija (okr. Luče
nec) sa zistilo predveľkomoravské osidlenie. Malé
množstvo črepov pochádza z nádob vyrobených na
kruhu. Štruktúra materiálu sa zhoduje s materiálom z Balogu nad lpľom a l pelského Predmostia.
Treba pripomenúť, že časové zaradenie zberového
materiálu je len predbežné. Presnejšie datovanie
bude možné len na základe výsledkov systematických výskumov.
Sídliská z velkomoravského obdobia v Poiplí sa
vo väčšom rozsahu neskúmali. Disponujeme črepo
vým materiálom získaným z prieskumu tejto oblasti,
ktorý vša<k umožňuje predpdkladať existenciu slovanských sídlisk zo spomenutého obdobia.
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Jedine v Slovenských Ďarmotách (okr. Lučenec)
sa uskutočnil záchranný výskum niekofkých objektov. Lokalita (poloha Malý I liašov) je známa už
z prieskumov. Počas výskumu roku 1962 bola o:lkry tá čiastočne poš'.<o:lená hrnč i arska pec a päť objektov; všetky mali nepravdelný pretiahnutý tvar a
V. V end to v á im pripisuje výrobný ch3rakter,
prípadne iný hospodársky účel. 7
Crepy z objektov p3tria väčším zásobnicovým nádobám a menším hrncom hne :bčervenej až hnedošedej farby. Vyrobené sú m hrnčiarskom kruhu
z materiálu premiešaného so zrnkam i piesku. Ústia
majú lievikovite ro1Ztvorené, okraje šikmo alebo
zvisle zrezané. Telo je zdobené zväzkami vlnoviek
alebo vodor·ovných línií. V jednom prípade bola
vnútorná strana ús tia zdobená zväzkom vlnoviek.
Sídliská z veľkomoravského obdobia v Lučenskom
okrese môžeme podla zberového materiá~u z prieskumu Poiplia roku 1955 predpoklada( v Sklabinej
(Nad lúkami), Peťove-K ováčovciach (intravilán
obce), Vrbovke ( Homok és hegyrevég), D o'ných
Plachtinciach (Stu:lničný potok), Záhorciach (intravilán obce), Ipeľskom Predmostí (Homokbánya),
Veľkej nad I pfom (Kenderfold), K olároch (Rásztokára véggel di.illó) a Kosihovciach (Hersény); zo
zberu A. Točí k a pochádz3 črepový 111'.lteriál
z velkomoravského ob:lobia, nájdený v obci Šáv::>f
(Borszeg).
V povodí rieky Blh sa zistilo slovanské ::>sídlenie
v chotári obce Veľký Blh (okr. R imavská Sobota).
Na hornom toku rieky Štiavnice, ktorá je prítokom Ipľa, sa z istil sídlisbvý črep :>Vý materiál z I X.
stor. v Dudinciach (okr. Zvolen) v polohe Zádorove
oráčiny.

Pri doterajšom absolútnom nedostatku spoľahli
vejších datovacích nálezov z uzavretých celkov z Poiplia nemožno prevažnú časť materiálu presnejšie
datova(, ale ib3 rámcove zaradí( do I X. stor.
Osídlenie v poveľkomoravskom období je v povodí Ipľa a jeho prítokov doložené črep::>vým materiálom na niekofkých lokalitách. Materiál pochádza
výlučne z povrchového zberu. Pri prieskume r. 1955
sa našiel takýto materiál v Lučenskom okrese v Balogu nad lpľo.m (na terase s kostolom). Opat·ovskej
Novej Vsi (Kender fOldek) a Seč ian bc h (záhrada
domu č. 24); črepy z konca doby hra:iištnej zdobené
vlnovkou uvádza ]. E i sne r z chotára obce Horná Strehová; veľmi zlomkovitý črepový materiál,
pravdepodobne už stredoveký, pochádza z Kosíh nad
I plom, Želoviec Osten hegy) a Leseníc (záhrada
býv. kaštieľa).
Z povodia riek S lanej, B lhu a Rimavy sú známe
ojedinelé nálezy črepov z poveľkomoravského obdo-
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bia z Veľkého Blhu, Gemerskej Vsi, Gemerskej Panice, Hodejova (hradný vrch) a Ožlian (Lapoš) ,
všetky v ·::ikrese Rimavská Sobota.

2. S t r e d o s 1 o v e n s k á k -0 t 1 i n ::i
Táto ko tlina zaberá v podstate údolie Hrom a
jeho prítokov a je charakterizovaná p::>merne hustým zalesnením. M ož nosť osídlenia posky:ova li tu
iba údolia riek. Po archeob_;ickej s!ránke je tá :o
oblasť najmenej preskúm:rná. Materiál pochádz'.l
väčšinou zo zberov, resp. náhodných nálezov. Nedostatok materiálu nesúvisí s tým, že oblasť nebola
osídlená, ale zapríčinila ho nepreskúmanosť kraja.
Isteže osídlenie tu nebolo také husté ako tam, kde
bli výhodnejšie podmienky. Zalesnenie p revažnej
časti kotliny malo dôležitú úlohu pri prenikmi osídľovacích prúdov.
V. Ch a 1 ou pec ký predpokladá n3jslaršie
slovanské osídlenie s :re:ioslovenskej kotliny až
v XIII. s :or„ 8 a to ako výsledok veľkého kolonizačného pohybu. H oci archeologické nálezy z tejto
oblasti sú doteraz pomerne skromné, úplne vyvraca jú jeho názory na začiatky osídlenia. Neopodstatnenosť predpokladu spomenutého autora dokazuje
najlepšie črepový materiál z uzav retých sídl iskových objektov vo Zvolene.
Najstaršie stopy slovanského osídlenia m tomto
území siahajú do VII. s :oročia. Potvrdzuje to nález
strieborného pokladu v Zemianskom Vrbovku (okr.
Z volen). Poklad je zalial len sporadickým dokladom o slovanskom osídlení južnej časti stredoslovenskej kotliny. ]. De k a n v pok lade zo Zemianskeho V rbovka, z lokality, ktorá sa nachádza hl boko
v tzv. Zvolenskom lese, vidí svedectvo, že táto oblasť
má temer takú starú tradíciu slovanského osídlenia
ako his ~oricky známejšie západné Slovensko, a kusé
vedomosti o postupe jej osídlenia, podobne ako východného Slovenska, sú skôr dôsledkom neprebádanos!i, než skutočnej neosídlenosti tohto územia. 9
Dôležitý sídliskový materiál pochádza zo Zvolena
z polohy Kri vá púť (na návrší juhozápadne od centra mes la). Pri kopaní základov rodinných domkov
roku 1948 Iu bola porušen á sídlisková vrstva a objekty. Crepy pochádzajú z hrncovitých nádob vyrobených na hrnčiarskom kruhu z materiálu premiešaného so zrnkami piesku. Okraje ústí sú zaoblené
alebo zrezané, telo zdobené zväzkom vlnoviek, prípadne šikmými zárezmi. Podla štruktúry materiálu,
tvaru nádob a výzdobných prvkov môžeme črepový
materiál datovať na koniec V II I. a do I X. stor.
Nemenej dôležitý materiál pochádza zo sídliskových objektov porušených pri stavbe vysokoškolské-
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ho internátu v záhrade bývalého gymnaz1a (teraz
Vysokej školy lesníckej a drevárskej) vo Zvolene.
Črepy sú z hrncovitých nádob vyrobených na hrnčiarskom kruhu z jemnozrnného materiálu, premiešaného so zrnkami piesku a siudy. Ústia nádob majú
okraje šikmo, v niektorých prípadoch zvisle zrezané,
telá zdobené zväzkami vlnJviek, šikmými zárezmi
usporiadanými do horizontá'nej linie, zväzkami v·odorovných línii alebo jednoduchou vlnovkou. V čre
povom materiáli možno rozlíšiť dve fázy osídlenia:
staršiu fázu z IX. storočia a mladšiu z X. - XI.
storočia.

Zo starších nálezov dokresiuje obraz osídlenia
ojedinelý nález meča z Detvy (okr. Zvolen), ktorý
]. E i sne r datoval na koniec IX. alebo začiatok
X. s'.or. 10 ]. De k a n ho datuje do IX. stor. 11
Doteraz nie je jasné, či ojedinelé nálezy mečov patria
k hrobovému inventáru, alebo sú to samostatné nálezy bez ďalšieho sprievodného materiálu. Črepový
materiál pravdepodobne z bnca veľkomoravského
obdobia je známy zo starších zbere.v. Uvádza ho J.
E i sne r z Uňatína (okr. Zvolen), Prenčova , poloha Bardinov (okr. Žiar nad Hronom), Dolného
Badína (okr. Zvolen), Sebechlebov, poloha Hajles
(okr. Zvolen). V Hronskom Beňadiku (okr. Žiar
nad Hronom) sa údajne našla nádoba pravdepodobne z konca IX. alebo z:J.čiatku X. stor., ktorá je
uložená v zbierkach múzea v Melniku. 12 Ná'ez „staroslovanského" meča v Kozelniku (okr. Žiar nad
Hronom), údajne podobného meču z Detvy, uvádza
]. Eisner. 13
Z chotára obce Terany (okr. Zvolen) získal I.
H ru b e c zberom črepový sídliskový materiál, pochádzajúci pravdepodobne z X I. a XII. stor. Črepy
asi z XI. s tor., uvá::lzajú B. S z ó k e a ]. Nem es k ér i z chotára obce Hontianske Tesáre (okr.
Zvolen) 14 v povodí rieky Štiavnice. Uvedení autori
ju mylne lokalizujú do p:>v-0dia rieky Žitavy. Do
poveikomoravského ob::lobia patrí sídlisko zis:ené
v Bzovíku (okr. Zv·o len), ktoré sa teraz skúma.
3. S e v e r n é S 1o v e n s k o
Oblasť severného Slovenska zahrňuje povodie
Váhu a jeho prítokov. Je husto zalesnená a najlepšie
podmienky na osídlenie poskytovali iba údolia riek:
liptovská, turčianska, žilinská a oravská kotlina, ako
aj časť hornonitrianskej kotliny.
Začiatky slovanského osídlenia severného Slovenska sú doložené prevažne len materiálom zo zberu
a spadajú na koniec predveľkomoravského a začia
tok veikomoravského obdobia. Poznamenávame, že
najmä v severnej čast i tohto územia sa uskutočnilo

málo archeologických výskumov a materiál väčšinou
nepochádza z uzavretých nálezových celkov.
Hoci A. J. P e t r o v s k ý - š i c h m a n mnohé
náleziská podľa zberového materiálu zaradil do
predveikomoravs!<ého obdobia, 15 treba k jeho datovaniu pristupovať kriticky a na mnohých lokalitách
s nevýrazným materiálom pripustí( zatiaI iba možnosť osídlenia v predveikomoravskom období a
presnejšie časové zaradenie ponechať na čas, keď
bude na to dostačujúci materiál z uzavretých nálezových celkov.
Osídlenie severnej časti hornonitrianskej kotliny,
ktorá sa tiahne údolím rieky Nitry a jej severných
prítokov, je doložené v období veľkomoravskom.
Dôležité sú výsledky výskumu slovanskej osady
výrobného charakteru s príbytkami a dechtárskymi
jamami v Bojniciach (okr. Prievidza), k:orú D.
B i a 1ek o v á podia sprievodného materiálu datuje do IX. - X. stor. 1 6 Črepový materiál pochádza
z väčších hrncovitých nádob vyhotovených na hrnčia rskom kruhu z materiálu premiešaného so zrnkami piesku a sfudy, okraje ústí sú šikmo zrezané.
Výzdoba pozostáva zo zväzkov vlnoviek, jednoduchej vlnovky, prípadne zväzkov vodorovných línií.
Z turčianskej kotliny pochádza dôležitý materiál
zo záchranného výskumu v Ivančinej pri Slovenskom Pravne (okr. Martin) v polohe Kratiny, kde
sa zistilo sídlisko, ktorého začiatky spadajú do I X.
stor. A. J. P e t rov s ký - š ich man v úprave
sídliskových objektov v I vančinej vidí analógie
k sídlisku na Dedovci v Považskej Bystrici. 17 Črepy
z objektov patrili hrncovitým nádobám väčšinou
sivohnedej až hnedej farby, vyrobeným na hrnčiar
skom kruhu z materiálu premiešaného so zrnkami
piesku. Okraje ústi sú zvisle alebo šikmo zrezané,
telá zdobené zväzkami vlnoviek, často v kombinácii
so zväzkami vodorovných línií. Vyskytuje sa aj zdobená vnútorná strana ústia nádob a okrajov, najčastej šie radmi vpichov. Materiál nie je doteraz
kompletne publikovaný.
Nemenej dôležitý je nález depotu železných nástrojov zo Sklabinej (okr. Ma rtin), ktorý svedčí
o vyspelom kováčskom remesle vo veľkomoravskom
období.
Sídliskový črepový materiál stredohradištného
charakteru zo Sučian (okr. Martin) z polohy Skala
uvádza š. J a n š á k. Stredohradištné č repy z Mervovej jaskyne v Blatnici (okr. Martin) spomína J.
E i sne r.
Zásluhou prieskumov A. ]. P etrovského š i ch ma na bolo v oblasti žilinskej kotliny doložené slo.vanské osidlenie z IX. stor. nálezmi zo zberu i z uzavretých sídliskových objektov.
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V Považskej Bystrici na Oe::lovci sa pri stavbe nemocnice narazilo na rozsiahle slovanské sídlisko.
A. ]. Petrovský - š ich ma n uvažoval o mo.žnosti osídlenia tejto lokality už v pre:lveľbmorav
skom období 18 podľa keramiky, ktorá má znaky spomenutého obdobia. Ide o nádoby vys:-iké až 36 cm,
s nepatrne vyvinutým ústím, kónicky zúženým telom a rovným dnom, obtáčané na hrnč iars'.<om kruhu; telo je zdobené pásom vpichov, zväzkami vlnoviek alebo horizontálnymi líniami.
Väčšim materiálu je z IX. - X. s ::>r. Reprezentujú ho hrncovité ná::loby s vyvinu·ým ústim, nízkym odsadeným hrdlom a maximálnym vydutím
v hornej tretine, vyhotovené na hrnčiarsk om kruhu;
dno je v niektorých prípadoch mierne dovnútra
prehnuté, prípadne so s' opou po doske hrnčiarskeh::>
kruhu. Výzdoba býva veľmi pravi::lelná: najčas . ejšie
sú zväzky vlnoviek, polia medzi nimi sú zdobené
širšimi vodorovnými ryhami. Výzdoba p::>krýva dve
tretiny výšky nádoby. Dominujú veľké nádoby,
menšlch je pomerne málo. z~wjímavá je výzdoba
nižších nádob so široko roztvoreným ústím: p::>:l
nízkym hrdlom býva zvyčajne jednoduchá vlnovka,
ostatná časť tela až asi do 4/s výšky (tesne nad
dno) je zdobená v::idorovným fazetovaním. A. ].
P e t r o v s k é m u - š i c h m a no v i sa na Dedovci podarilo odkry( aj sídliskové objekty - chaty
(pravdepodobne viacpriestorové), o ktorých predpokladá, že to bolí zrubové stavby nezahlbené do podložia, t. j. postavené na úroveň vtedajšieho terénu. 19
Výs!e:Jky výskumu ešte neboli spracované.
Zo zberu V. še mm e ra pochádzajú starohradištné črepy z polohy Háj v Udiči (okr. Považská
Bystrica).
Stredohradištný črepový materiál w zberu dovoľuje predpokladať slovanské osídlenie vo veľkomo
ravskom období aj na týchto lokalitách: v Zástraní
(okr. Žilina), odkiaľ - z temna vrchu Str:iník uvádza A. ]. P e t ro v s k ý - š i c hm a n nález stredohradištného črepa; v Prečíne (okr. Považská Bystrica), kde sa našli hnedosivé nezdobené miskovité
a hrncovité nádoby, pravdepodobne len obtáčané
na kruhu, vyrobené z materiálu premiešaného so
zrnkami hrubšieho piesku, na povrchu potiahnu ié
jemnou hlinkou; v Strečne (okr. Žilina) na hradnej
vyvýšenine (odkiaľ uvádza nálezy b ližšie nedatovanej slovanskej keramiky už J. E i s n e r), našiel A. J. P e t r o v s k ý - š i c h m a n črepy
z hrncovitých nádob so zaobleným okrajom ústia,
zdobených zväzkom nepravidelných vlnoviek.
V liptovskej kotline s:i zistil materiál datovaný
bezpečne do veľkomoravského obdobia v Liptovskom
Michale (okr. Liptovský Mikuláš), kde bolo roku
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1947 pri stavbe hra::lskej p::>rušené sídlisko. Najnovšie nálezy z výskumu K. P i e tu v Liptovskej
Ma re (okr. Liptovský Mikuláš) v p::>lohe Za panskými humny p::ichádzajú zo sídliskového objekiu
a p::itria do IX. stor.; 20 črepy sú z menších hrncovi!ý:::h n3dob tehlovočervenej aleb::i žltohnedej farby,
vyr::ibených na hrnčiarskom kruhu z m'.lteriálu premiešaného s hrubšími zrnbmi piesku; na povrchu
sú potiahnu :é jemnou hlinkou. ústie majú vyvinuté,
okraj šikmo zrezaný, 1elo dobené zväúami vlnoviek.
Omnoho hus ~ejšie osídlenie severného Slovenska
v povefkomoravsbm období d:>sve:ičuje črepový
materiál zo zberu, prípadne z porušených sidlisbvých objektov.
V turčianskej kotline sa zistilo bližšie nedatované
sídlisko pri rím.-kat. kostole v Jazernici (okr. Martin). Menšie množstvo č repov, väčšinou bez výz:ioby (len jeden je zdobený vyššou jednoduch::>u
vlnovkou), sa mišlo v Krpefanoch (::>kr. Martin)
v p::ilohe Pohanovo. Niekoľko mladohradiš'ných čre
pov ziska! A. J. P e t r o v s k ý - š i c h m a n p:::>vrchovým prieskumom na svahu východne o:J obe"
Šútovo (okr. Martin ).
Prieskumom v žilinskej kotline sa zisti lo povefk..,
moravské osídlenie mi týchto lo!<alitách: v Bo!cšovc
(okr. Považská Bys:ri::a). V ohradách sa našli čre
py patriace vyvinutým mladohra::lištným nádobám;
v Budatíne (okr. Žilina) m Machove sa našli zlomky mladohradištných nádob spolu s polievanou keramikou; v Domaniži (okr. Považská Bystrica) na
Vŕškoch sa zistil jediný typický črep z tela ná:ioby,
zdobený širokou vlnovkou a pásmi širších linií, patriaci vyvinutej kera11111<e; z Dubnice nad Váhom
(okr. Považská Byslrka) z pJlohy K vášovec pochádzajú črepy z vyvinutých nádob; v západnej časti
chotára obce Gbelany (okr. ži ;im) sa zis tili nezdobené mladohradiš:né črepy; nálezy mladohradištnej
keramiky v jaskyni Dúpna v Pružine (okr. P ovažská Bys'. rica) uvádz;i už ]. E i sne r; ni ekoľko
mladohradišlných črepov zo zberu pochádza z Horných Kočkoviec (okr. P ovažská Bystrica), z hradnej
vyvýšeniny v Hričove (okr. Žilina), z Ilavy (okr.
Považská Bystric::i) z polohy Pri píle a z hradnej
vyvýšeniny v Lednici (okr. Považská Bystrica),
v katastri obce Maršová-Rašov (okr. Žilina) bola
údajne na brehu Váhu p::>rušenä mladohradištná
chata s materiálom už vyslovene stredovekéh::i charakteru (nádoby s vysokým prehnutým ústim). Vyvinutú keramiku zisti!-l na úpätí Hradi šťa v Nozdroviciach (okr. Považská Bystrica) š. K r i ž anov á a predbežne ho datovala do X I. stor. 21 Zo
zberu pochádza mladohradištný črepový materiál
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z Mikovho kopca v Paštinej Závade (okr. Žilina).
V Považskom Chlmci (okr. Žilina) v polohe Zábrehy-Lazečky sa našlo niekoľko mladohradištných
črepov bez výzdoby. Črepy z vyvinutých mladcr
hradištných nádob, zdobených širšími vodorovnými
líniami a vlnovkou, pochádzajú zo zberu v Považ ·
skej Bystrici na križovatke cesty do Kvášova, zo
Slavnice (okr. Považská Bystrica) z polohy Kusy,
z Tuchyne (okr. Považská Bystrica) z polohy Strážečné a z Vefkého Kolačína (okr. P ovažská Bystrica) z polohy P od Húštikom. Nevýrazný črepový
materiál bez výzdoby sa získal zberom v Košeci
(okr. Považská Bystrica) , z južného úpätia Narice
v chotári obce Praznov (okr. Považská Bystrica),
z Predmiera (okr. Žilina) z polohy Dolné Záhumnie a Malá Hradná, z Udiče (okr. Považská Bystrica) z polohy Klape a z Vršatského Podhradia (okr.
Považská Bystrica), ktorý uvádza už J. E i sne r.
Zo zberu K. A n d e 1a pochádza nevýrazný čre
pový materiál z Radoly (okr. Čadca).
Prieskumom V. B u d i n s k é h o - K r i č k u a
A. ] . P e t r o v s k é ho - š i c h m a n a v okrese
Liptovský Mikuláš sa zistilo slovanské osídlenie
z poveľkomoravského obdobia v Bobrovníku (Hliník), Likavke (pod Likavským zámkom), P a ludzi
(Záhumnie a Kočienda), Partizánskej Lupči (Hradisko a Šibenice), Prosieku (Vyšný Zádiel) , Sokolčiach (terasa Váhu) a vo Vlachoch ( vých::xlne
od Malatinského potoka); už]. E i sne r spomína
slovanské osídlenie v chotári obce Podtureň.
Problematické sa javia sídliská v oravskej kotline,
pretože zatiaf sa tu nenašiel materiál, ktorý by
umožnil ich časové zaradenie. Ide o tieto lokality
v okrese Dolný Kubín: Pucov (Stará cesta), Istebné
a Dolný Kubín.
Hradi ská
Hradiská sú hlavné doteraz zachované stavebné
pamätníky slovanskej minulosti. Sú rozsiate po celom území Stredoslovenského kraja, prevažne nepreskúmané a len zriedka sa na nich zistil dobre
datovatefný materiál. Väčšinou ide iba o konštatovanie ich existencie podľa zistených valov a priekop
a pod. Jestvovanie hradísk a j v starších obdobiach
dokazuje keramika z neskorej doby )aténskej, zo
staršej doby rímskej, ako aj púchovská keramika
najmä na severných hradiskách, v menšej miere na
hradiskách p::>ložených južnejšie, na ktorých sa najčastejšie stretávame s halštatským osídlením.
Zatiaľ nemožn::> o osídlení hradísk povedať nič
bližšie, pretože chýbajú výsledky systematických
výskumov; týka sa to a j času ich trvania, tvaru,

resp. bližšej charakteristiky, spôsobu budovania,
opevnenia a pod.
Z Poiplia poznáme zo starších správ hradisko v Horných Plachtinciach (okr. Lučenec),
ktoré však nie je výskumom overené a ako slovanské ho uvádza š. ] a n šá k. Hradisko v Radzovciach (okr. Lučenec) zaraďuje ]. E i sne r do
mladšej doby hradištnej, podobne ako aj hradisko
v Gemeri (okr. Rimavská Sobota). K ich presnému
datovaniu sa budeme môcť vyjadriť až po uskutoč
není výskumu.
Zo stredoslovenskej kotliny poznáme doteraz 12
hradísk. Materiálom je doložené osídlenie v IX.
stor. na Hrádku v Môťovej pri zv,olene, odkiaľ pochádzajú črepy vyvinutej hradskej keramiky, datovanej do I X . stor.; časť materiálu je z X. - XI. stor.
Hradisko Krivín v Psiaroch (o kr. Žiar nad Hronom) datuje J. E i sne r do mladšej doby hradištnej; podľa svedectva posledných nálezov je pravdep:>dobné jeho osídlenie už vo veľkomoravskom
obdobi. Na Zámčisku medzi Starou Hutou a Novou
Baňou (okr. Žiar nad Hron::>m) je už dávnejšie
známe hradisko; ]. D e k a n ho datuje do IX.
st·or. 22 na základe materiálu zo starších prieskumných akcií, 23 ktorý už nie je k dispozícii (zbery K.
O od ek a a A. Km e ť a). Podľa výsledkov zisťovacieho výskumu roku 1970 sa na tomto hradisku
bezpečne zistilo osídlenie datované do XL-XII.
s'.or. 24 Z hradiska na Sitne v Banskej Štiavnici (okr.
Žiar nad Hronom) pochádzajú zo zberu A. K m eť a črepy z vyvinutých mladohradištných nádob;
existenciu tohto hradiska v staršom období potvrdzuje keramika z doby halštatskej.
]. E i sne r uvádza hrad isko na Maginhrade
v obci Sása (okr. Zvolen). Bližšie nedatované hradisko je na Hrádku v Selciach (okr. Banská Bystrica) a v Kľačanoch (okr. Žiar nad Hronom)
v polohe Záhumnie. ]. E i s n c r spomína valy
hradiska v Kostolných Moravciach, Sudinciach a
Súdovciach (všetky okr. Zvolen). Hradisko na
Hrádku v Hornej Lehote (okr. Banská Bystrica) zistila už Božena N e m c o v á. Bližšie nedatované
hradisko na Hrádku v Sielnici (okr. Zvolen) uvádza]. Eisner.
Výskumom overené a materiálom na koniec VIII.
a do IX. stor. datované je hradisko v Hradci (okr.
Prievidza); patrí medzi početné hradiská v hornatej
časti Slovenska a treba ho považovať za útočištné
a strážne hradisk::> neďalekej osady. 25 Keramika
získaná zisťovacím výskumom v Hradci je z masívnejších hrubostenných hrncovitých nádob, vyro·
bených na hrnčiarskom kruhu z hrubozrnného materiálu. Analogický materiá l sa z isti l na sídlisku
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v Bojniciach. Celkový ráz kerami ky dovo l'uje zdôrazniť už. vyslovenú domnienku o lokálnej osobitosti
hrnčiarskych výrobkov z horného Ponitria, ktoré
vo veľkomoravskom období svojQu kvalitou v istom
zmysle zaostáva Ii za keramikou z centrálnej oblasti
Nitrianskeho kniežatstva. 26 Dôležitý poznatok
z Hradca prináša nález železnej deltoidnej strelky
s tŕňom; takéto strelky boli totiž. bež.ným inventárom na pohrebiskách z X. a X I. stor. a poukazujú
na Io, ž.e s ich výskytom treba počítať už v prvej
po!ovici IX. stor., a preto ich ako datovací prostriedok nemožno použiť. 27 Bronzové pozlátené kovanie
z pása poukazuje na vzťah k okruhu včasnokarolín
ských výrobkov. 28
Val zistený na Hrádku v D lžíne (okr. Prievidza)
nie je zatiaľ bližšie datovaný.
V turčianskej kotline sa zistilo hradisko z poveľ
komoravského obdobia v Bystričke pri Martine; toto
pôvodne púchovské výšinné hradisko bolo znovu
osid lené v XI. - XII. stor. Zatia ľ výskumom neoverené zostávajú va ly na týchto hradiskách v okrese Martin: v Háji, Hornom a Dolnom Jasene, Košútoch a Turčianskych Kfačanoch. Na hradisku v Slovenskom Pravne (okr. Martin) zisti l V. Bud ins k ý - K r i č k a zvyšky stredovekého hrádku, opevneného valom a priekopami, črepový materiál získaný zisťovacím výskumom ho datuje do XII. XIII. stor.w
Zo žili nskej kotliny poznáme niekoľko hradísk
stredovekého alebo včasnostredovekého charakteru.
Zatiaľ zostávajú výskumom neoverené, s výnimkou
hradiska v Divinke (okr. Žilina), ktoré bolo osídlené už v dobe rímskej a potom znovu v IX. - X.
stor. 30 Bližšie nedatované hradisko sa zistilo v Jasenovom, Malej Čiernej a Turí (všetky okr. Žilina) .
Val v Smrečanoch (okr. Liptovský Mikuláš) uvádz::t
]. E i sne r. K bližšiemu časovému zaradeniu uvedených hradisk sa bude možné vyslovi ť až po ich
aspoň čiastočnom preskúmaní.
Katalóg nálezísk
a o pis materiálu
l. BALOG NAD !Pľ.O M, okr. Lučenec
Archeologickým prieskumom roku 1955 sa tu na terase
s kostolom zistilo slovanské osidlenie. Lokalita sa nachádza
na najjužnejšom výbežku terasy, vzdialenom ca 100 m od
Ipla.
1. Okrajový črep z hnedočiernej hrncovitej nádoby, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, ústie má
roztvorené, okraj š ikmo zrezaný, povrch potiahnutý vrstvou
jemnej hlinky a zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 1: 1 ).
2. Okrajový č rep zo šedočiernej hrncovitej nádoby z materiálu premiešaného zo zrnkami piesku, okraj ústia je zaoblený (obr. l: 4).
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3. Okrajový črep zo šedočiemcj hrncovitej nádoby z ma teriálu premiešaného so zrnkami piesku, okraj ústia je zaoblený, povrch potiahnutý vrstvou jemnej hlinky (obr. 1: 3).
4. Crep z tela bledohnedej nádoby z jemnozrnného materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zviizkom
vodorovných línií (obr. 1: 2).
5. Crep z tela hnedej nádoby z plaveného drobnozrnného
materiálu, zdobený širšou jednoduchou vlnovkou (obr. 1: 5).
P e t rov s ký - š i ch ma n A. ]., Archeologický prieskum stredného Poiplia roku 1955, ŠZ AÚSAV 7, 1961,
44 - 47.
2. BANS KÁ ŠTIAVNICA, okr. Žiar nad Hronom
A . K meť pri povrchovom prieskume hradiska na S itn e
našiel slovanské črepy zdobené vlnovkou.
E i sne r J.. Slovensko v pravéku, Bratislava 1933, 273;
t c n i stý, OP IV, 1925, 68; Km e ( A., Tovaryšstvo ll,
1895, 197; ten i st ý, Tovaryšstvo 111 , 1900, 104.
3. BLATNICA, okr. Martin
V Mervovej jaskyni sa našiel hradištný črepový materiál.
E i sne r J., SMSS XXVI, 1932, 78.
4. BOBROVNIK, okr. Liptovský Mikuláš
V. Budinský - Krič k a zistil archeologickým prieskumom roku 1963 osídlen ie na terase po lavorn brehu
potoka, južne od obec - v polohe Hli ník.
l. Štyri črepy, jeden z nich okrajový s profilovaným
ústlm, ďalší z tela nádoby, zdobený žl iabkovaním.
Budinský - Krič k a V., Zpráva o predbežnom ar·
cheologickom prieskume v Liptove roku 1963, ŠZ AÚSAV
15, 1965, 177 - 179. obr. 2: 25.
S. BOJNICE, okr. Pr ievidza
Záchranným výskumom roku 1961 tu bola odkrytá v polohe Dlhé lány výrobná osada s dechtárskymi jamami z IX.X. stor.
1. Okrajový črep zo sivohnedej hrncov itcj nádoby z materiá lu premiešaného so zrnkam i piesku, okraj ústia je š ikmo
zrezaný, povrch zdobený zväzkami vlnoviek (obr. l : 15).
2. Crep z tela hnedosivej hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, zdobený nepravidelne rytými
zväzkami vlnoviek (obr. 1: 10).
3. Okrajový črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby z materi á lu premiešaného so zrnkami piesku, okraj ústia je rovno
zrezaný, pod nízkym hrdlom sú dva horizontálne pásy š ikmých vrypov (obr. 1: 11 ).
4. Okrajový črep z hnedočiernej hrncovitej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, okraj ústia je zvisle
zrezaný, pod nízkym hrdlom je zviizok vlnoviek (obr. 1: 9).
'.i. Črep zo s ivohnedcj hrncovitej nádoby so šik mo zrczaným okrajom, vyrobenej z materiá lu premiešaného so zrnkami
piesku, pod hrdlom je zväzok vlnoviek (obr. 1: 12).
6. Okrajový črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby z materi{olu premiešaného so zrnkami piesku, ústie je roztvorené,
okraj ši kmo zrezan ý, pod nízkym hrdlom sú dva zväzky
vlnoviek ( obr. 1: 7).
7. Okrajový črep z hnedej hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, okraj ústia zvisle zrezaný,
pod nizkym hrdlom je zväzok vlnoviek (obr. l: 13).
8. Okrajový črep z hnedej hrncovitej nádoby z materiálu
prem ieša ného so zrnkami piesku, okraj ústia je zaoblený,
pod hrdlom sú tri zväzky drobnejšlch v lnoviek (obr. 2: 1).
9. Okrajový črep zo sivohnedej hrubostennej hrncovitej
nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, okraj
sa nezachoval, pod hrdlom je horizontälny pás šikmých zárezov (obr. 2: 7) .
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10. Okrajový črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby z ma·
tcriálu premiešaného so zrnkami piesku, okraj ústia je za ·
oblený (obr. 2: 13).
11. črep z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobenej širšlm i jednoduchými vlnovkami
(obr. 2: 11 ).
12. Črep z hrdla a tela hne:los ive j hrncovitej nádoby
z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, okraj sa neza choval, pod nízkym hrdlom sú dva horizontálne pásy šik·
mých zárezov (obr. 2: 4).
13. Okrajový črep z h ne:iosive1 hrncovitej nádoby z ma·
teriálu premiešaného so zrnkami piesku, okraj ústia je
šikmo zrezaný, pod nízkym hrdlom má jednoduchú vlnovku
(obr. 2: 12).
14. Okrajový črep z hn edosivej hrncovitej nádoby z materiálu premiešanéhc so zrnkami piesku, okraj ústia je zaoblený (obr. 2: 6) .
15. Okrajový črep z hnedej hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, okraj ústia zaoblený, pod
nízkym hrdlom je horizontálny pás š ikmých esovit ých zárezov
(obr. 2: 3).
16. Črep z tela hnedosivej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený jednoduchou vlnovkou
(obr. 1: 14).
17. Okrajový črep z hnedej hrncovi tej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku , okraj ústia je zvisle zrezaný. povrch zdobený jednoduchými vlnovkami (obr. 1: 8).
18. Okrajový črep zo sivohnedcj nádoby z materiálu pre·
miešaného s pieskom, okraj je š ikmo zrezaný, v dolnej časti
zosilnený (obr. l: 6).
B i a 1e k o v á D „ Slovanské príbytky a dechtárske jamy
v Bojniciach, AR XIV, 1962, 823-840; tá istá, Archeo·
16gia hovorí o slovanskej msnulosti Bojníc, Horná Nitra vlastivedný sbornik 1, 1962. 31-39.
6. BO LEŠOV, okr. Považská Bystrica
V polohe V ohradách sa zistilo slovanské osídlenie.
1. Dva črepy z tela hnedos ivej nádoby z plaveného ma teriálu premiešaného so zrnkami piesku , zdobené zväzkami
linií.
P e t rov s k ý - š i c hm a n A. ] „ Slovanské osídlenie
sevJmého Slovenska, Vlastivedný sbornik Považ ia VI , 1964,
'>3, tab. 1: 15, 16 .
7. BUDATIN, okr. Žilina
Pri prieskume roku 1953 sa zistilo na terase potoka v po·
lohe Na Machove asi 1 km od Váhu povelkomoravské osid·
len ie.

l . Okrajový črep a črep z tela tej istej nádoby, zdobený
na povrchu širši m i jednoduchými vlnovkami a líniami.
P e t rov s ký - šic hm a n A. ] „ Vlastivedný sborník
Považ ia VI , 1964, 71. tab. V: 19, 23.
8. BYSTR I ČKA , okr. Mart in
Na hradisku v polohe Hrádok sa zistilo osíd lenie z po·
velkomoravského obdob ia.
P e t r i k o v i c h J„ Starož tné nálezy na bystrickom
Hrádku v Turci, čMSS VI, 1903. 8 1- 101; Jan šá k š „
Staré osídlenie Slovenska, SMSS XX IV, 1930, 38 -40·
1:: i s n e r J.. Sbvensko v praviku, 261, 274.
9. BZOV IK. okr. Zvolen
V polohe K láštor sa zistilo sidlisko z povelkomoravského
obdob ia. ktoré sa archeologicky skúma.
C h r op o v s k ý B„ Slovanské osídle11ie na Slovensku
" jeho J>roblémy, HČ X, 1962, 227; nálezové správy č.
ľi 12/65 a 696/66 v a rchíve AÚSAV .

10. DIVINA, okr. Žilina
V polohe Hradisko sa zistilo osidlenie z povelkomorav·
ského obdobia.
Petrovský - šic hm a n A. ] „ Vlastivedný sborník
Považia V I , 1964. 71.
11. DIVINKA, okr. Ži l ina
Pri zisťovacom výskume 11a Velkom vrchu roku 1963 sa
na hrad is ku so stadím osidlenim na:lli aj črepy z velko·
moravského a povelkomoravského obdobia.
Petrovský - šic hm a n A. ].. Vlastivedný sborník
Považia VI, 1964, 71.
12. DL2 1N, okr. P r:evidl3
Na Hrádku sa zistilo opevnenie ( bez materiálu ) .
E i s ne r J „ Slovenské d ej iny 1, Bratislava 1947, 144;
Jan š ii k Š„ Staré osídlenie Slovenska, SMSS XXIV, 1930,
60.
13. DOLNÁ MAR! KOVÁ, okr. Považská Bystrica
V katastri obce sa zisti li valy dvoch hr:idísk (bez ma·
tcriálu).
Jan š {1 k š„ Staré osídlenie Slovenska, SMSS XX I V,
1930, 33.
14. DOLNÉ JASENO, okr. Mar tin
š . Jan šá k tu z'stil val ( bez datovatelného materiálu).
Eisne r J.. SMSS XXX! , 1937. 111 ; jan šá k š „
SMSS XXIV. 1930, 41.
15. DOLNÉ PLACHTINCI::. okr. Lučcneec
Pri archeologickom p rieskume Poiplia roku 1955 zistilo
sa pri St udničnom potoku osid lc11ie z konca I X. a X. stor.
1. Okrajový črep z hnedosivej hrncovitej nádoby z ma·
teriálu premiešaného so zrnkami pies ku , okraj ústia je zaob lený, jeho vnútorná strana zdobená zväzkom vlnoviek (obr.

2: 9).
2. Črep z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený na vonkajšej strane zväzkom
v lnoviek (obr. 2: 8).
P e trovský-Šichman A. j „ ŠZ A ÚSAV 7, 1961,
95.
16. DOLNÝ BAD!N. okr. Zvolen
V katastr i obce sa našiel sídliskový č repový materiál z ke·
ramiky zdobenej viacnásobnou vlnovkou a radmi vpichov.
Eisne r].. OP IV, 192'l, 69; t en istý, Slovensko
v pravéku, 276.
17. DOLNÝ KUBIN . okr. Doln ý Kubín
P . čap 1o vi č tu zistil roku 1951 ohniská bez iných
nálezov .
Ch ropovský B., Hč X, 1962, 227; nálezová správa
č. 7391 /5 1 v archíve A Ú SAV.
Hl. DOMANIŽA, okr. Pova žská Bystrica
Na terase nad vstupom hradske j z Rajca do kotliny Do·
maniic v polohe Vŕšky sa z istilo roku 1<))3 osidlenie z po·
velkomoravského obdob :a.
P e trovský-Ši c hman A. ] .. V lastivedný sbornik
Považia V 1. 1964. 63.
19. DUBNICA NAD VÁH O M. okr . Považská Bystrica
Roku 1955 pri výkope vodovodnej ryhy v polohe Pred
Kvá šovec na úpätí kopcov medzi D ubnicou a Malým Kolačinom sa zistilo sídlisko z povelkomoravského obdobia.
1. Tri okrajové čr~py z kerami ky s profilovaným okrajom. vyrobenej z jemnozrnného materiálu hncdosivej farby.
zdobené širšou' vlnovkou a vodorovnými liniami.
P e trovský-šic hm a n A. ]., Vlastivedný sbornik
Pova žia VI, 1964, Sl, tab . ! : 3 - 'i.
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20. DUD I NCE, okr. Zvolen
P ri stavbe cesty roku 1943 bo lo porušené s lovanské sid·
lisko z velkomoravského obdobia v polohe Zádorove oráčiny.
l. Okrajový črep zo s ivohnedej hrncovitej nádoby z ma·
teriálu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou
jemnej hlinky, okraj ústia je zaoblený, zdobený presekávanim,
a telo dvoma zväzkami vlnoviek.
2. Okrajový črep zo sivohnedej hrncovitcj nádoby z ma·
teriálu p remiešaného so zrnkami piesku, okraj ústia je zv isle
zrezaný, telo zdobené zväzkom vlnoviek a vodorovných lin it.
3. Okrajový črep zo sivohnedej hrncovi tej nádob y z ma·
teriálu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou
jemnej hlinky; okraj so žliabkom je zaoblený, telo zdobené
.wäzkom vlnoviek medzi dvoma zväzkami vodorovných línii.
E i sne r J., Slovenské dejiny 1. Bratislava 1947, 15 1;
Budinský·Krička V., HS llI - IV, 1945 - 46, 26 1.
21. GE MER, okr. Rimavská Sobo ta
V katastri obce je hradis ko s va lom (bez datovatelného
materiálu).
E i sne r J.. Slovenské dejiny 1, Bratislava 1947, 143.
22. GEMERSKÁ PANICA, okr. Rimavská Sobota
L. B á n es z zistil roku 1962 na pravej strane hradskej
severne od obce (pred mostom) osídlenie z povelkomoravské·
ho obdobia.
1. Sivý črep z tela nádoby z jemnozrnného materi[tlu,
zdobený širšou vlnovkou a horizontá lnymi liniami.
N álezová správa č. 773-1/62 v archivc AÚ SAV.
23. GEMERSKÁ VES, okr. Rimavská Sobota
Južne od obce na miernej vyvýšenine (kóta 189.S) zistil
L. B á ne s z osldlenie z povelkomoravského obdobia.
l. Sivý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so
zrnka mi piesku, zdobený širšou vlnovkou a vodorovnými
liniam i.
2. Dva črepy sivej farby z tela nádoby , zdobené vodorov·
nými liniami.
Nálezová správa č. 774 - 1/62 v archlve AÚ SAV.
24. GBELANY. okr. Žilina
Roku 1963 sa zistilo na roliach západne od obce osídlenie
z povelkomoravského obdobia.
Pet r ovský - Sic hm a n A. J., Vlastivedný sbornik
Považia V I, 1964, 73.
25. HÁJ, okr. Martin
V polohe Tlstá hôrka na nevysokom vápencovom kopci
tesne pri východnom okraji obce sa zistilo roku 1955 osídlenie z povelkomoravského obdobia.
Nálezová správa č . 813/54 v archlve AÚ SAV.
26. HODEJOV, okr. Rimavská Sobota
Počas výskumu na hradnom vrchu roku 1962 zistil G.
Ba l a ša okrem staršieho osídlenia aj osld lenie z povelko·
moravského obdobia.
Nálezová spr{1va č . 1205/62 v archíve AÚ SAV.
27. HONTIANSKE TESÁRE, okr. Zvolen
B. S z ó k e a J. N e mes k ér i spominajú sidlisko z XI.
stor. v chotári obce, ktorú mylne lokalizujú do povodia Žitavy
(je v povodt Štiavnice).
S z ó k e B. - N e m e s k é r i J.. A rcheologické a antropologické poznatky z výskumu 11 Beše1io11e pri Šuranoch,
SlA I I, 1954, 116.
28. HORNÁ LEHOTA, okr. Banská Bystrica
V polohe Hrádok zistila B. N č m c o v á ešte v minulom
storočí valy a črepy z Xll. - XIll. stor.
Nčmcová B„ Slouanské starožitnosti, PA II I, 1858,
2> - 27.

29. H ORNÁ STREHOVÁ, okr. Lučenec
V katastri obce sa našli mladohrad iš tné črepy z hrncovitých nádob.
E i s n e r J., Sloue11sko u prauéku, 276.
30. HORNf': JASENO, okr. Martin
V chotári obce na Hradišti (kóta 696) sú zvyšky opevnen!a .
E i s ne r J.. Slovensko 11 prauéku, 273.
31. HO RN É KOCKOVCE, okr Považská Bystrica
Na severnom okraji železn ičnej s tanice Púchov, na severnom brehu potoka sa zistilo roku 1953 s lovanské osíd lenie
z povelkomoravského obdobia.
1. Crep z tela hnedosivej hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného s drobnozrnným pieskom, zdobený širšou jednoduchou vlnovkou.
Pe t rovský- Sic hm a n A. J., Vlastivedný sbornik
Považia VI , 1964, 58. tab. IV: l.
32. H ORNÉ PLACHTI N CE. ok r. Lučenec
V katastri obce sú zvyšky valu z opevnenia hradiska.
Jan šá k S.. Staré osídlenie Sloue11ska - Dolný Hron
a lpel 11 praueku, Turčiansky Sv. Martin 1938, 85.
33. HRADEC, okr. Prievidza
Roku 1964 tu bolo sčasti preskúmané hradisko so slovanským o>idlením z IX. - X. stor.
1. Hnedý okrajový črep z hrncovi tej nádoby so zaobleným
okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami
piesku (obr. 2: 2).
2. Okrajový črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby so zvisle
zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so
zrnkami piesku (obr. 3: 3) .
3. Okrajový črep zo sivohnedej nádoby so zvisle zrezaným
okrajom, vyrobenej z materiálu prem iešaného so zrnkami
piesku a zdobenej zviizkamí vlnov iek ( obr. 3: l ).
4. Crep zo zaobleného okraja hnedosivej hrncovitej nádoby,
vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku (obr.
3: 6).
5. Črep z hnedosivej hrncovitej nádoby so šikmo zrezaným
okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami
piesku a zdobenej zväzkami vodorovných llníi a jednoduchou
vlnovkou (obr. 3: 13).
6. Črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby so zaobleným
okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného 1 0 zrnkami
piesku (obr. 3: 7 ).
7. Hnedosivý črep z materiálu premiešaného so zrnkami
piesku a zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 3: 11 ).
8. Črep z tela hncdosivej nádoby z materiálu premíe.š aného so zrnkami piesku, zdobenej zväzkom vlnoviek a horizontálnym pásom dvoj iých vpichov (obr. 3: 2).
9. Črep z tela sivohnedej nádoby, vyrobenej z materiá lu
premiešaného so zrnkami piesku a zdobenej horizontálnym
pásom zvislých zárezov (obr. 3: 4 ).
10. Hnedosivý črep z tela hrncovitej nádoby, vyrobenej
z materiálu premiešaného s drobnejšim pieskom a zdobenej
jednoduch ými širšlmi vlnovkami (obr. 3: 5).
11 . Črep z tela hnedej h rncov itej nádoby, vyrobenej z materiálu premieša ného s drobnejšlm pieskom a zdobenej jedno·
duchou vyššou vlnovkou (obr. 3: 12).
12. H nedosivý črep z tela hrncovitej nádoby, vyrobenej
z materiálu premiešaného s drobnejšimi zrnkami piesku a
zdobenej jednoduchými š iršími vlnovkami (obr. 3: 8 ) .
13. Hnedosivý črep z nádoby so zvisle zrezaným okrajom,
vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku (obr.
2: 10) .
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14. Crep z tela sivohnedej hrncovitej nádoby, vyrobenej
z materiálu premiešaného so zrnkami piesku a zdobenej
zväzkami vlnoviek ( obr. 2: 5 ).
15. Bronzové pozlátené obdlžnikové kovanie s reliéfnou
výzdobou ( obr. 3: 9) .
16. železná deltoidná strelka so zachovaným tŕňom (obr.
3: 10).
Bi a 1 ek o v á D.
Piet a K. , Zisťo vací výskum
u Hradci, okr. Prievidza, SIA XII-2, 1964, 447 - 461.
34. HRICOV, okr. Žilina
Roku 1947 sa na temene hradného vrchu zistilo osídlenie
z poveľkomoravského obdobia.
P e t rov s k ý - š ich ma n A. ]., Vlastivedný sborník
Považia VI, 1964, 70.
35. HRONSKÝ BEŇADIK, okr. Žiar nad Hronom
Z chotára obce pochádza vyvinutá hrad ištná nádoba, uložená v zbierkach múzea v Melníku.
Nálezová správa č . 364/50 v archíve Aú SAV.
36. IPEľ.SKÉ PREDMOSTIE, okr. Lučenec
V polohe Ipolyárok pri kóte 137 na severovýchodnom
okraji obce sa zistilo osídlenie z predveľkomoravského a veľ
komoravského obdobia.
1. Crep z tela hrncovitej nádoby z plaveného materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, na vonkajšej strane sivej,
na vnútornej hnedej farby, zdobený zväzkami vlnoviek (obr.
4: 1 ) .
2. Crep z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkom linii (obr. 4: 3).
3. Crep z vydutia a pliec hnedosivej nádoby, vyrobenej
z materiálu premiešaného so zrnkami piesku a zdobenej zväzkami jemných vodorovných rýh, medzi ktorými je širšia
vlnovka (obr. 4: 4) .
4. Bledohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený širšou vlnovkou (obr. 4: 13).
5. Bledohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vlnoviek (obr.
4: 6) .
6. Bledohnedý črep z pliec nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vlnoviek (obr.
4: 19 ) .
7. Bledohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zvä zkom vlnoviek (obr.
4: 2).
8. Sivohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkom vlnoviek (obr.
4: 11).
9. Bledohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkom vyššlch vlnoviek
(obr. 4: 12).
Petrovský-Šichman A. J., ŠZ AÚSAV 7, 1961,
29 - 32.
Ďalšie sidlisko v Ipeľskom Predmostí sa zistilo v polohe
Homok bánya, asi 1 km na severozápad od kostola, na
piesočnej dune.
1. Bledohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vlnoviek (obr.
4: 9) .
2. Hnedosivý črep z tela hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vlnoviek
(obr. 4: 10) .
3. Crep z tela sivej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vodorovných línií a
vlnoviek ( obr. 4: 7).

4. Crep z tela hnedej nádoby z materiá lu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 4: 14).
5. Crep z tela sivej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 4: 18).
6. Okrajový črep z bledohnedej hrncovitej nádoby so zaobleným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so
zrnkami piesku (obr. 4: 5) .
7. Bledohnedý črep z nádoby so zaobleným okrajom, vyrobenej z materiá lu premiešaného so zrnkami piesku (obr.
4: 16) .
8. Bledohnedý črep z nádoby so zvisle zrezaným okrajom,
vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku (obr.
4: 15).
9. Hnedosivý črep z nádoby so šikmo zrezaným okrajom,
vyrobenej z materiálu premiešaného s drobnými zrnkami
piesku ( obr. 5: 1).
10. Bledohnedý črep z tela nádoby vyrobenej z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku , zdobený zvä zkom vodorovných linií a zväzkom vlnoviek (obr. 4: 17) .
11. Bledohnedý črep z nádoby so zvisle zrezaným okrajom,
vyrobenej zo zrnitého materiálu (obr. 4: 8) .
12. Hnedosivý črep z tela nádoby, z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vodorovných
linií (obr. 5: 5 ).
13. Crep z tela nádoby vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vodorovných línií
(obr. 5: 11).
14. Crep z tela bledohnedej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkom vlnoviek (obr.
5: 2) .
15. Hnedosivý črep z tela nádoby z mat eriálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vlnoviek (obr. 5: 3) .
16. Hnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vlnoviek (obr. 5: 4).
17. Crep z tela hnedosivej nádoby, zdobený zväzkom vlnoviek ( obr. 5: 15).
18. Crep z dolnej časti hnedej hrncovitej nádoby s fragmentom rovného dna, vyrobenej z jemnozrnného materiálu,
zdobený zväzkami vodorovných línií (obr. 5: 16).
19. Crep z tela bledohnedej nádoby, zdobený zviizkom vlnoviek (obr. 5: 17 ).
20. Crep z Ie.la bledohnedej hrncovitej nádoby z jemnozrnného materiálu, zdobený zväzkom linií ( obr. 5: 19) .
21. Crep z tela hnedej hrncovitej nádoby z materiálu premiešaného s pieskom, zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 5: 18) .
Petrovský-Šichman A J., ŠZ AÚSAV 7, 1961,
19-27.
37. ILAVA, okr. Považská Bystrica
Roku 1954 sa zistilo pri píle neďaleko sútoku potokov
Poruby a Iliavky (na úpäti vrchu Starý háj ) síd lisko z povelkomoravského obdobia.
l. Crep z tela sivohnedej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený širšou vlnovkou.
Petrovský-šic hm a n A. J., Vlastivedný sborník
Považia VI , 1964, 51, tab. I: 7.
38. ISTEBNÉ, okr. Dolný Kubín
Na hradisku Hrádok zistil V. Uh 1 ár roku 195 4 povrchovým zberom okrem osídlenia z doby halštatskej a púchovskej kultúry a j osídlenie z povelkomoravského obdobia.
Nálezová správa č. 5741 /54 v archíve Aú SAV.
39. IVANCINÁ, okr. Mart in
Záchranným výskumom tu bolo roku 1964 v polohe Kratiny čiastočne odkryté sídlisko z IX. stor.
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l . Okrajový črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby, okraj
ústia je zaoblený, telo zdobené zväzkami vlnoviek a vodorovných linií.
2. H nedočierny črep z nádoby s von vyhnutým ústim a
šikmo zrezaným okrajom, vyrobenej z materiá lu premiešaného
so zrnkami piesku, telo je zdobené zväzkami vlnoviek.
3. Okrajový črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby, vnútorná strana ústia je zdobená zväzkom vlnoviek.
4. Črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby so šikmo zrezaným okrajom, zdobeným šikmými dvojicami vpichov.
5. Okrajový črep z hnedej hrncovitej nádoby z materiá lu
premiešaného so zrnkami piesku, ústie je von vyhnuté a zdobené na vnútornej strane skupinami hrebeňových vpichov,
telo zdobené striedajúcimi sa zväzkami vlnoviek a vodorovných línii.
6. Hrncovitá nádoba sivohnedej farby so široko roztvoreným ústlm, šikmo zrezaným okrajom a rovným dnom, vyrobenej z jemnozrnného materiálu premiešaného so studou, horná polovica tela je zdobená špirálou; v. 14,5 cm, 0 ústia
17,7 cm, 0 dna 8,6 cm.
N epublikované.
40. JASENOVt, okr. Žilina
Na hradisku v polohe Hradište (kóta 696) sú zvyšky valu
slovanského hradiska.
E i sne r J.. Slovensko u prauéku, 273; Ja n š á k š.,
SMSS XXIV, 1930, 41, 42.
41. JAZERNICA, okr. Ma rtin
Roku 1955 sa pri prieskume vedia rim.-kat. kostola zistilo
osidlenie z povelkomoravského obdobia.
Petrovský - šic hm a n A. ]„ Vlastivedný sbornik
Považia VI, 1964, 81.
42. Kľ.AČANY, okr. Ziar nad Hronom
V polohe Záhu mnie sú zvyšky opevnenia hradiska (črepy
sa tu nezistili ).
Nálezová správa č. 2998/53 v archive AÚ SAV.
43. KOLÁRY, okr. Lučenec
Na nlzkej pieskovej dune na brehu lpfa v polohe Rásztokára véggel di.illó. vzdialenej asi 800 m južne od križovatky
štátnych ciest, zistilo sa osidlenie z velkomoravského obdobia.
l. Dva črepy z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného so zrnka mi piesku, po tia hnuté vrstvou jemnej hlinky
a zdobené zväzkom vlnovirk.
2. Sivohnedý okra jový črep z hrncovitej nádoby so zaobleným okrajom ústia, vyrobenej z materiálu premiešaného so
zrnkami piesku.
Petr ovský-Šichman A. ] „ ŠZ AÚSAV 7, 1961
S8, 59, tab. XX X: 20, 21, 27.
44. KOS IH OVCE. okr. Lučenec
Prieskumom roku 1955 sa zistilo v polohe Hersány osidlenie z velkomoravského obdobia.
1. Dva črepy z tela bledohnedej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnuté vrstvou jemnej hlinky a zdobené zväzkom vlnoviek a vodorovných linií (obr. 5:
6, obr. 6: 5).
2. Dva črepy z tela bledohnedej nádoby zo zrnitého materiálu, potiahnuté vrstvou jemnej hlinky a zdobené zväzkami
vodorovných línii ( obr. 5: 7, 12).
3. Bledohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou jemnej hlinky a
zdobený zväzkami vlnoviek a vodorovných linii (obr. 5: 10).
4. Dva črepy z tela hnedosivej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnuté vrstvou jemnej hlinky a zdobené dvoma zväzkami vlnoviek (obr. 5: 9, 14).

5. Črep z tela hn edej n;ídoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou jemnej hlinky a zdo·
bený zväzkom drobnejšich vlnoviek (obr. 5: 13).
Petrovský-Šichman A. ] „ ŠZ AúSAV 7, 1961,
62, 63.
45. KOSIH Y NAD IPľ.OM, okr. Lučenec
Pri prieskume roku 1955 sa na terase nad obco u zist ilo
osldlenie z povefkomoravského obdobia.
Petr ovs ký-Ši chman A. ] „ ŠZ AÚSAV 7, 1961,
47.
46. KOSTOLNť MORAV CE, okr. Zvolen
V katastri obce sa zistili zvyšky valového opevnenia (bez
iného nálezového materiálu) .
E i sne r J„ SM'sS XXX I, 1937, 10.
47. KOŠECA, okr. Považská Bystrica
Pri povrchovom prieskume roku 1954 našiel A. j. P e tr o v s k ý - š ic h m a n v chotá ri obce niekofko črepov z povelkomoravského obdobia.
Nálezové správy č. 813/54 a 8439/54 v archive AÚ SAV.
48. KOŠÚTY, okr. Martin
V polohe Hrádok sú na hradisku zvyšky valov.
E i sne r J„ Slovenské dejiny 1, Bratislava , 1947, 14'1,
156.
49. KRPEĽ.ANY, okr. Martin
V polohe Pohanovo sa okrem osídlenie z doby rímskej zistil i aj črepy z povelkomoravského obdobia.
Petrovs k ý - š i c hm a n A. ] „ Vlastiv edný sbornlk
Považia VI, 1964, 85, tab. XI : 14.
~O. LEDNICA, okr. Považská Bystrica
Na hradnej vyvýšenine sa pri prieskume roku 1953 zistili
črepy z povelkomoravského obdobia.
Petrov ský-šic hm a n A. J„ Vlastivedný sbornlk
Považia Vl, 1964, 56, 57, tab. IIJ : 8-16.
51. LESEN ICE, okr. Lučenec
V záhrade kaštiela sa zistilo osídlenie z povelkomoravského obdobia.
Petrovský-Šichman A. ]„ ŠZ AÚSAV 7, 196 1,
óO.
52. LIKAVKA, okr. Liptovský Mikuláš
Pod Likavským zámkom je zistené osidlenie z XI. - XI!.
stor.
Houdek !., S MSS XXXVIII - XLII, 1944- 48, 43.
53. LI ETA VA, okr. Žilina
Hradisko v katast ri obce bo lo osldlené pravdepodobne
v Xl.-Xll . stor.
K a v u 1 ja k A„ SMSS XXXI, 1937, 5.
54. LIPTOVSKÁ MARA, okr. Liptovský Mikuláš
Počas výskumu roku 1968 tu K . P i e t a v polohe Za
panskými humny odkryl sídliskový objekt z IX. stor.
1. Črep s časťo u dna z teh lovočervenej hrncov itej nádoby
z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý
vrstvou jemnej hlinky a zdobený zväzkami vlnoviek (obr.

6: 6).
2. Črep z tela menšej žltohnedej nádoby, potiahnutý vrstvou jemnej hlinky a zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 6: 3).
3. Tehlovočervený črep z nádoby s roztvoreným ústim a
zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so
zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou jemnej hlinky a zdobený
vlnovkou ( obr. 6: 1).
4. Črep z tela žltoh ned ej nádoby, potiahnutý vrs tvou jem·
nej hlinky a zdobený vlnovkou (obr. 6: 2).
5. Črep zo žltohnedej hrncovitej nádoby so šikmo zrezaným, čiastočne profilovaným okrajom , vyroben('j z materiálu
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premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý nstvou jemnej
hlinky (obr. 6: 4)
Nepublikované.
55. LIPTOVSKÝ MICHAL, okr. Liptovský Mikuláš
Pri stavbe cesty medzi Ivachnovou a Liptovským Michalom bolo roku 1947 porušené sidlisko z IX. stor.
Budinský-Krička
V., HS VI - VII, 1948- 49,
27'7; Dekan J„ HS VI - VII, 1948-49, 76.
56. LISKOV Á, okr. Liptovský Mikuláš
Na púchovskom hradisku sa tu zistili stopy slovanského
osídlenia.
Chropovský B„ Hč X, 1962, 231.
57. MALA ČIERNA, okr. Žilina
V polohe Dubica je slovanské hradisko so zvyškami valov.
Petrovský - šic hm a n A. ]., Vlastivedný sbornik
Považia VI, 1964, 79.
58. MARŠOVÁ-RAšOV. okr. Žilina
Roku 1958 pri kopaní plynovodnej ryhy v polohe Sedlište
na brehu Váhu bola porušená chata z mladšej doby hradislnej.
Petrovský - Šic hm a n A. ]., Vlastivedný sborník
Považia VI, 1964, 67, tab. V: 1.
59. MÔŤOVÁ, okr. Zvolen
Hradisko na Hrádku bolo osidlené v IX. storoči.
1. Sivohnedý okrajový črep z nádoby so zaobleným okrajom, vyrobenej z materiál u premiešaného so zrnkami piesku
(obr. 14: 9).
2. Črep z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného so
zrnkami piesku, zdoben ý vodorovnými líniami a vlnovkou
(obr. 14: 8).
3. Hnedosivý črep z tela nádoby, zdobený zväzkom vodorovných línií a zväzkom v lnoviek (obr. 14: 10).
4. Okrajový črep hnedej farby so sivými fľakmi z hrncovitej nádoby so š iršie roztvoreným ústím a zvisle zrezaným
okrajom, zdobený zväzkami vlnoviek (obr. 14: 15).
5. Črep z tela sivej nádoby z materiálu premiešaného so
zrnkami piesku, zdobený širšou špirálou (obr. 14: 11).
6. Bledohnedý črep z tela hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou jemnej
hlinky a zdobený zviizkami vlnoviek (obr. 14: 12).
7. Črep z tela sivohnedej hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami p iesku, zdobený zväzkami vodorovných l ínií (obr. 14: 13).
8. Sivohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vodorovných línií a
vlnoviek (obr. 14: 14) .
E i sne r J., Slovenské dejiny I, Bratislava 1947, 144;
ten istý, SMSS XXIX, 1935, 80; Chropovský B„
Hč X, 1962, 232.
60. NOVA BAŇA, okr. Žiar nad Hronom
Na hradisku Zámčisko sa našla hradištná keramika.
J. De k a n datuje najstaršiu fázu osídlenia do IX. stor.
E i s ne r J., Slovensko v praveku, 272, 273; De k a n ]..
HS VI - VII, 1948-49, 76.
61. NOZDROV I CE, okr. Považská Bystrica
š. Kr i ž a no v á zistila na úpätí vyvýšeniny Hradište
mladohradištné osídlenie.
E i sne r J„ Slovenské dejiny I, Bratislava 1947, 156.
62. OPATOVSKÁ NOVA VES, okr Lučenec
Pri prieskume roku 1955 sa v polohe Kenderfóldek zistilo
mladohradištné osídle nie.
Petrovský-Šichman A. J„ ŠZ AÚSAV 7, 1961,

66.

63. OZDANY, okr. Rimavská Sobota
Pri prieskume v polohe Lapoš zistila D. B ia 1ek o v á
osídlenie z povelkomoravského obdobia.
Nálezová správa č. 1562/ 58 v archive AÚ SAV.
64. PALUDZA, okr. Liptovský Mikulá š
K. P ie ta zistil pri prieskume v polohe Kočienda osídlenie z povelkomoravského obdobia.
1. Hnedosivý črep s časťou hrdla a tela nádoby vyrobenej
z materiálu premiešaného s pieskom (okraj sa nezachoval ) ,
zdobený volne ťahanou jednoduchou vlnovkou (obr. 6: 7).
2. Hnedý okrajový črep z hrncovitej nádoby s lievikovite
roztvoreným ústím a rovným okrajom, vyrobenej z materiálu
premiešaného s pieskom, na okraji ústia má v strede žliabok,
pod hrdlom širšiu jednoduchú vlnovku a pod i'lou dve širšie
línie (obr. 6: 8).
3. Sivohnedý okrajový črep z n<ldoby s lievikovite roztvo·
reným ústím a šikmo zrezaným okrajom. pod hrdlom sú dve
širšie línie ( obr. 6: 9).
4. Hnedosivý črep 7. tela nádoby z materiálu premiešaného
s pieskom, zdobený troma volne ťahanými jednoduchými
vlnovkami (obr. 6: 10).
5. Sivohnedý okrajový črep z niídoby s lievikovite roztvo·
reným ústím a mierne šikmo zrezaným okrajom, zdobený pod
hrdlom dvoma lí niami ( obr. 6: 11).
6. Sivohnedý črep z nádoby so šikmo zrezaným okrajom,
vyrobenej z materiálu premiešaného s pieskom, zdobenej jednoduchými vlnovkami (obr. 6 : 12).
Nepublikované.
Pri archeologickom pr ieskume roku 1965 sa zistilo v polohe Záhumnie osídlenie z pove!komoravského obdobia.
Budinský-Krička V„ ŠZ AÚSAV 15, 1965, 182.
65. PARTIZÁNSKA ľ.UPČA, okr. Liptovský Mikuláš
Pri archeologickom prieskume roku 1965 sa zistilo osídlenie z povelkomoravského obdobia v polohe Hradisko alebo
Šibenice. Ide pavdepodobne o hradisko so zvyškami valov.
Budinský-Krička V„ ŠZ AÚSAV 15, 1965, 182.
66. PAŠTINA ZÁVADA, okr. Zilina
A. J. Petrovský - šic hm a n sondovacími prácami
roku 1949 zistil v polo~ 1e Mikov kopec osídlenie z povelkomoravského obdobia.
Ná lezová správa č . 1144/ 49 a 44/50 v archíve Aú SAV.
67. PEŤOV-KOVÁČOVCE. okr. Lučenec
Archeologickým prieskumom roku 1955 sa na severnom
okraji osady Peťov zistilo osídlenie; malé množstvo črepo
vého materiálu patrí do velkomoravského obdobia.
1. Hnedý črep z tela hrncovitej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý jemnou hlinkou a
zdobený zväzkom l ínií (obr. 5: 8).
Petrovský - šic hm a n A. ]., Vlastivedný sborník
Považia VI , 1964, 120, 121.
68. PODTUR EŇ, okr. Liptovský Mikuláš
V katastri obce sa zistilo osídlenie z povelkomoravského
obdobia.
E i sne r J„ SMSS XXX! , 1937, 110.
69. POVAŽSKÁ BYSTR I CA (okresné mesto)
V rokoch 1958 - 1959 sa tu na Dedovci uskutočnil záchranný výskum, počas ktorého bolo sčasti odkryté sídlisko
z konca VIII„ z IX. a zo začiatku X . stor.
1. Okrajový črep z tehlovočervenej hrncovitej nádoby s von
vyhnutým ústím, zvisle zrezaným okrajom a nízkym, ž liab·
kom zvýrazneným hrdlom, vyrobenej z materiálu premiešaného s pieskom, horná časť tela je zdobená dvoma zväzkami
vlnoviek a zväzkom vodorovných línii.
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2. Bledohnedá nádoba s von vyhnutým ústím a zrezaným
okrajom. vyrobená na kruhu w zrnitého materiálu, telo je
zdobené zväzkami vlnoviek a širšfmi vodorovnými ryhami,
dno dovnútra vtlačené, s plastickou kruhovou značkou uprostred; v. 35,5 cm, 0 ústia 26 cm, 0 dna 12,5 cm.
3. Hnedosivá hrnc!:>v itá nádoba vyrobená na kruhu z materiálu premiešaného s pieskom, ústie je roztvorené, okraj zrezaný, dno rovné, s kruhovou pr iehlbinkou po hrnč iarskom
kruhu; horná polovica tela je zdobená dvoma zväzkami vlnoviek; v. 14,6 cm, 0 ústia 12 cm, 0 dna 8,7 cm.
4. H rncovitá svetlohnedá nádoba vyhotovená na kruhu
z materiálu premiešaného s pi, skom, ústie má široko roztvorené, okra j zrezaný, dno rovné; pod nizkym hrdlom je zdobemí jednoduchou vlnovkou, na ostatnej časti tela vodorovným fazctovaním; v. 16 cm, 0 ústia 10 cm, 0 dna 10,6 cm.
'i. Vysoká hrncovitá nádoba hnedosivej farby, vyhotovená
na kruhu, zdobená liniou hrebeňových vpichov a dvoma zväzkami vlnoviek; v. 44 cm, 0 ústia 35 cm, 0 d 16,6 cm.
G. Vysoká hrncovilá zäsobnica sivohnedej farby, vyhotoven:í na kruhu zo zrn itého ma teriálu, okraj sa nezachoval,
dno je rovné, telo zdobené širšou špirálou; v. 36 cm, 0 hrdla
28.4 cm, 0 dna 14,5 cm.
Petrovský - Šichman A. J.. ŠZ AÚSAV 3, 1959,
203 -205; ten istý, Vlastivedný sborntk Považia Vl ,
1<164, 66; t e n i s t ý, Sbornlk Zilinského kraja 11 , l 959, 92,
93; Točí k A., AR XV, 1963, 591-624.
70. POVAŽS KÝ CHL MEC, okr. Považská Bystrica
Roku 1054 sa pri prieskume v polohe Zábrehy-Lazečky
zis tilo osídlenie z poveľkomoravskébo obdobia.
P c t r o v s ký - šic hm a n A. J„ Žilinský kraj u praveku, Vlast ivedný sborník Ž ilinského kraja 1, 1958, 30; t en
istý, Vlastivedný sbornik Považia Vl, 1964, 71.
71. PRAZNOV, okr. Považs ká Bystrica
Prieskumom roku 1960 sa na južnom úpätí Narice zistili
~topy ostdlenia.
Petrovský - ši c hm a n A. J., Vlastivedný sbornik
Považia Vl, 1964, 65.
72. PREDMIER, okr. Žilina
V polohe Ma lá Hradná na západnom okraji terasy potoka
Hradná zistilo sa pri prieskume roku 1960 osidlenie z povcľkomoravského obdobia .
P e tr ovský -ši c hm a n A. J., Vlast ivedný sbornik
Považia V 1, 1964, 70.
73. PREČÍN, okr. Povahká Bystrica
Zislovacím výskumom roku 1957 sa zistilo na severnom
okraji obce sídlisko pravdepodobne z IX. storočia.
Petrovský - Šic hm a n A. J„ Vlastivedný sbornlk
2ilinského kraja l , 1958, 30, obr. 12-19; ten istý, V ýskum slovanských mohylníkov v okolí 2.iliny, ŠZ AÚS AV
18, 1970, 207, obr. 13.
74. PRENČOV, okr. Žiar nad Hronom
V polohe Bardínov sa našla sfdlisková keramika z poveTkomoravského obdobia.
E i s n e r J.. Slovensko v pravéku, 264.
7'>. PROS IEK. okr. Liptovský Mikuläš
Pri prieskume roku 1963 sa v polohe Vyšný Zadiel zistilo
osídlenie z poveTkomoravského obdobia.
Budinský-Krička V., SZ AÚSAV 15, 183, obr.
4: l.
76. PRŠA, okr. Lučenec
Počas záchranného výskumu roku 1948 odkryl A. T oč f k v polohe PapfOld polozemnicu, ktorú datuje črepový
ma teriál z výplne do predvelkomoravského obdobia.

l. Sivý okrajový črep s výrazne vyhnutým a šikmo zrezaným okrajom (obr. 6: 16).
2. Svetlosivý črep s mierne roztvoreným a šikmo zrezaným okrajom (obr. 6: 17).
3. Crep zo sieny a dna sivej nádoby zo zrnitého materiálu, zdobený dvoma pásmi okružných rýh (obr. 8: 4).
4. Tmavosivý okrajový črep so sudovi tej nädoby z jemnozrnného materiálu (obr. 6: 13).
5. Crep z dolnej časti tela tmavosivej nádoby, zdobený
zväzkom vodorovných linii a vlnoviek (obr. 6: 18).
6. Fragment lievikovite roztvoreného, šikmo zrezaného
okraja tehlovočervenej nádoby z hrubozrnného materiálu (obr.

6: 14).
7. Okrajový črep zo sivej súdkovitej nádoby s jemne hladeným povrchom ( obr. 6: 15) .
8. Svetlohnedý okrajový črep z kónickej misky, zdobený
dvoma pásmi vp ichov; podobnou výzdobou je husto pokrytá
aj hrana okraja nádoby ( obr. 6: 19).
9. Sivý okrajový črep z nádoby so zosilneným, zvisle von
vyhnutým okrajom, vyrobenej zo zrnitého materiálu; pod
okrajom na maxmálnom vyduli je hrubá jednoduchá vlnovka
(obr. 7: 1 ).
10. Cervený črep so stenčeným, výrazne von vyhnutým
okrajom, zdobený tesne pod ním nfzkou jednoduchou vlnovkou (obr. 8: 6).
11. Hnedosivý okrajový črep z nádoby s lievikovitým
ústim, vyrobenej z jemnozrnného materiálu (obr. 8: 2).
12. Fragmen t mierne von vyhnutého zaobleného okraja
nádoby zo zrnitého materiálu (obr. 8: l ).
13. Svetlohn edý okrajový črep z nádoby s mierne roztvoreným ústim a zvisle zrezaným okrajom (obr. 7: 5).
14. Svetlosivý okrajový črep z nädoby s mierne roztvoreným ústim a zaobleným okrajom (obr. 7: 3).
15. Cervený okrajový črep z n;ídoby so stenčeným, von
vyhnutým okrajom. zdobený tesne pod nim nízkou jednoduchou vlnovkou (obr. 8: 3).
16. Červený okrajový črep z nádoby s lievikovite roitvo
reným, šik mo zrezaným okrajom a krátkym hrdlom, zdobený
na vyduli zväzkom vlnoviek (obr. 7: 8).
17. Červenohnedý črep z nádoby so zaobleným okrajom,
vyrobenej z jemnozrnného materiálu (obr. 8: 8).
18. Hnedý črep zo sudovitej nádoby s mierne dovnútra
vtiahnutým okrajom (obr. 7: 10) .
19. C rep z vydutia menšej hnedej nádoby. zdobený zväzkom vlnoviek a vodorovných línii (obr. 7: 4).
20. Črep z nádoby so zvisle zrezaným okrajom, vyrobenej
z jemnozrnného materiálu (obr. 7: 2).
21. Cervenkastý črep z nádoby so zvisle zrezaným okrajom, zdobený pod ním jednoduchou nepravidelnou vlnovkou
(obr. 8: 14 ).
22. Hnedý okrajový črep z nádoby so zos ilneným zaoble ·
ným okrajom, vyrobenej zo zrn itého materiälu (obr. 7: 7).
23. S ivohnedý okrajový črep z vakovitej nádoby s vyhla ·
dcným povrchom, zdobený pod okrajom zväzkom štyroch rýh
(obr. 8: 5).
24. Červenohnedý črep z nádoby s mierne zosilneným zaobleným okrajom, vyrobenej z jemnozrnného materiálu (obr.
7: 6).

25. Tehlovočervený črep z nádoby so zvisle zrezaným
okrajom, pod ktorým je nepravidelná vlnovka (obr. 7: 12).
26. Svetlosivý črep z nádoby so šikmo zrezaným okrajom,
vyrobenej z jemnozrnného matcri:ílu, zdobený pod okrajom
pásom vodorovných rýh (obr. 7: 9) .
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27. Červený črep z nádoby so zaob leným okra jom, zdobený
na vydutí zväzkom vlnoviek (obr. 8: 11 ).
28. časí steny a dna červenohnedej nádoby, vyrobenej zo
zrnitého materiál u a zdobenej v dolnej časti zväzkom vodorovných línii ( obr. 7: 11) .
Toč í k A., Pohrebisko a sídlisko z doby avarskej ríše
v Prši, SlA XI-1, 1963, 152 - 154.
77. PRUŽ INA, okr. Považská Bystrica
V polohe Dúpna sa našiel črep zdobený vlnovkou.
E i sne r J., OP IV, 1925, 69; ten istý, Slovensko
v pravéku, 275, 276.
78. PSIARE, okr. Žiar nad Hronom
Na hradisku v polohe Kr~vín sa okrem zvyškov valov a
halšta tského materiálu zistili a j hradištné črepy.
E i sne r J., Slovensko v pravéku, 273; ten i stý, Slovenské dejiny I, Bratislava 1947, 156.
79. PUCOV, okr. Dolný Kubín
V polohe Stará cesta našiel G. Po v a 1 a roku 1960 čre
pový materiál pravdepodobne z povelkomoravského obdobia.
Petrovský - šic hm a n A. J., Vlastivedný sborník
Považia Vl, 1964, 87.
80. PÚCHOV, okr. Považská Bystrica
Na Skalke je slovanské hradisko.
E i sne r J., Slovensko v prauéku, 261; ten is t ý, Slovenské dejiny ! , Bratislava 1947, 145.
81. RADOLA, okr. Čadca
Na brehu potoka Latyšev sa zistilo osídlenie pravdepodob·
ne z povelkomoravského obdobia.
Andel K., SMSS XXII, 1928, 97; Eisner J., Slovensko v praveku, 276.
82. RADZOVCE, okr Lučenec
V. B udinský - Krič k a zistil tu v polohe Kószegó
hradisko.
E i sne r J.. Slovensko v pravéku, 274.
83. SÁSA. okr. Zvolen
V polohe Maginhrad je hradisko.
E i sne r J., SMSS XXX, 1936, 90.
84. SEBECHLEBY, okr. Zvolen
V polohe Ha jles sa našiel sídliskový črepový materiál
z doby hrad ištnej, pravdepodobne z X. - Xl. stor.
E i sne r J., Slovensko v pravéku, 264. 276.
85. S EČ IANKY, okr. Lučenec
V záhrade domu č. 24, as i 50 m od potoka tečúceho cez
obec, sa pri prieskume roku 1955 zistilo slovanské osídlenie.
Petrovský-Šichman A. J., ŠZ AúSAV 7, 1961,
42.
86. SELCE, okr. Banská Bystrica
V polohe Hrádok je hrad isko s púchovským osídlením
ktoré bolo znovu osídlené v povefkomoravskom období. Ná jde·
né črepy sú zdobené širšími vodorovnými líniami.
Nálezová správa č. 1835/ 50 v archíve Aú SAV; Ch r o
po v s ký B .. Hč X , 1962. 234.
87. SELI ŠŤANY, okr. Lučenec
Pri pr ieskume rok u 1955 sa zistilo slovanské sídlisko v po
lohe Tábla.
l. Čiernošedý črep z hrncovitej nádoby s roztvoreným
ústím a zaobleným okrajom, vyrobenej z materiál u premiešaného so zrnkami piesku ( obr. 9 : 1) .
2. Črep z tela čiernošedej nádoby z materiálu prenuesaného so zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou jemnej hlinky
a zdobený plytkými vodorovnými líniami (obr. 9 : 2).
P etrovský-Šic hman A. J. ŠZ AÚSAV 7, 1961.
42.

88. SKLABINÁ, okr. Lučenec
P ri prieskume roku 1955 sa v polohe Nad lúkami v blíz·
kosti sútoku potoka Krtíš s Plachtinským potokom zistilo slovanské osídlenie.
l. Okrajový črep z čiernošedej hrncovitej nádoby s mierne
roztvoreným ústím a zaobleným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku a sľudy, pod naznače
ným hrdlom je zväzok vodorovných lín ií a vlnoviek (obr.
8: 12) .
2. Črep z tela sivohnedej nádoby z ma teriálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkom širších vlnoviek (obr.
8: 9) .
3. Okrajový črep z hnedošedej nádoby s lievikovite roz·
tvoreným ústím a šikmo zrezaným okra jom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, telo je zdobené zväz·
kami vlnoviek (obr. 8: 15).
4. Črep z tela šedohnedej nádoby z materiá lu premiešaného s pieskom, potiahnutý vrstvou jemnej hlinky a zdobený
zväzkom vlnoviek (obr. 8: 7) .
5. Črep z tela hnedosivej mí doby z ma teriá lu premieša·
ného so zrnkami p iesku , zdobený zväzkom širších vodorovných linií ( obr. 8 : 10).
6. Hnedosivý črep z tela nádoby z ma ter iálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zviizkom neprav ideln ých
vlno\'iek (obr. 8: 13).
Pe t rovský-Šichman A. j ., ŠZ AOSAV 7, 1961,
87.
89. SKLABIŇA, okr. Martin
Pri výkopových prácach pri dome č. 56, na svahu nad
pravým brehom potoka, narazil majiter domu V. Ku č ma
na depot že lezných predmetov z vefkomoravského obdobia.
H r u b e c I., Depot želemých nástrojov zo Sklabine, SlA
XIll-2, 1965, 4 15- 422.
90. SLAVNICA, okr. Považská Bysl r ka
V polohe Kusy A. J. Petrovský-Šichrnan a !'...
Huty rov á pri prieskume roku 1962 zis tili osíd lenie z X .XI. storočia.
Petrovský - šic hm a n A . ]. . Vlas tivedný sborník
Povazia VI, 196 4, 53, tab. II: 15, 17, 18.
V katastri tej istej obce v polohe Vaščanské zistil A. J.
Petrovský - šic hm a n v tom istom roku osídlenie. ktorého najstaršiu fázu možno podla črepového materiá lu predpok ladať už v IX. stor. Črepy boli zdobené prevažne zväzkami vlnoviek a hori zon tál nych lín ii.
Petrovs k ý - šic hm a n A. ]., Vlasti vedn ý sborník
Považia V I, 1964, 53, ta b. II: 4, 5, 8, 11, 12.
91. SLOVEN SKf: ĎARMOTY, okr. Lučenec
Na terasovitom výbežku zvanom Malý Jliašov zistil A. J.
P e 1 rov s k ý - š ic h ma n pr i p ri esk ume roku 1955 slovanské osidlenie. Roku 1964 tu urobila záchranný výskum
V. V end to v á.
l. Okrajový črep z čiernohnedej hrncovitej nádoby s mierne roztvoreným ústím a š ikmo zrczaným okrajom, vyrobenej
z jemnejš ieho materiá lu prem iešaného so zrnkami piesku, telo
je zdobené zväzkami vodorovných lín ií a vlnoviek (obr. 9: 7).
2 . Okrajový črep z hnedej hrncov itej nádoby s liev ikov ite
roztvoreným ústím a zvisle zrezaným okrajom, vyrobenej
z materiálu premiešaného so zrnkam i piesku, zdobenej pod
nízkym hrdlom zviizkom vlnov iek (obr. 9 : 5).
3. Okrajový črep z vyššej hnedosivcj brncovitej nádoby
s roztvoreným ústím a š ikmo zrezaným okrajom, vyrobenej
z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, te lo je zdobené
zväzkami v lnoviek (obr. 9: 6) .
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4. O'.<rajový črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby so zvisle
zrezaným okrajom, telo je zdobené zväzkami volne ťahaných
vlnoviek (obr. 9: 15).
5. Črep z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vodorovných línií a
vlnoviek, ktoré sa navzájom striedajú (obr. 9: 10).
6. Okrajový črep zo sivej hrncovitej nádoby s roztvoreným
ústím a zaobleným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, telo je zdobené zväzkami vlnoviek
(obr. 9: 3l.
7. Okrajový črep z vyššej hnedosivej hrncovitej nádoby
s roztvoreným ústím a šikmo zrezaným okrajom, vyrobenej
z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, telo je zdobené
zväzkami vodorovných línií (obr. 9: 13).
8. Okrajový črep zo sivohnedej hrncovitej nádoby s roztvoreným ústím a čiastočne profilovaným okrajom, vyrobenej
z jemnozrnného materiálu, zdobenej na max. vydutí zväzkom
vlnoviek (obr. 9: 9) .
9. Okrajový črep z hnedosivej hrncovitej nádoby s lievikovitým ústím a šikmo zrezaným okrajom, zdobenej pod hrdlom jednoduchou vlnovkou a širšími vodorovnými liniami
(obr. 9: 14).
10. Okrajový črep z hnedosivej hrncovitej nádoby s lievikovite vytiahnutým ústím a šikmo zrezaným okrajom, vyrobenej z jemnozrnného materiálu, zdobenej pod hrdlom širšími
vlnovkami (obr. 9: 12).
11. Okrajový črep z hnedosivej hrncovitej nádoby s lievikovite roztvoreným ústím a šikmo zrezaným okrajom, vyrobenej z jemnozrnného materiálu, telo je zdobené jednoduchými
vlnovkami a vodorovnými líniami (obr. 9: 8).
12. Okrajový črep z hnedosivej hrncovitej nádoby s roztvoreným ústím a šikmo zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami p iesku, telo je zdobené zväzkami vlnoviek (obr. 9: 4).
13. časť rovného dna sivohnedej nádoby z materiálu premiešaného so zrnka mipiesku piesku (obr. 9: 11).
Petrovský-Šichman A. J. , ŠZ AÚSAV 7, 1961,
67-80, tab. XXV: 1-15, XXVI: 1- 11, XXVII: 1- 10;
Vendtová V., AR XVI, 1964, 347-369; Točík A .,
AR XV, 1963, 591 - 624.
92. SLOVENSKÉ PRAVNO, okr. Martin
V. B u d i n s k ý - Krič k a zistil v polohe Šiance zvyšky stredovekého hrádku opevneného valom a priekopami. Výsledky záchranného výskumu, ktoré tu roku 1963 uskutočnilo
Považské múzeum v Žiline, ho datujú do XII.- XIII. storočia.

Budaváry V., šMSS XXVII-XXVIII, 1936-37,
Petrovský-Šichman A. J ., Vlastivedný
sborník Považia VI , 1964, 82, tab. X: 1- 9.
93. SMREČANY, okr. Liptovský Mikuláš
V katastri obce je bližšie nedatované hradisko s valom.
E i sne r J ., Slovenské dejiny I, Bratislava 1947, 144
94. SOKOLČE, okr. Liptovský Mikuláš
Pri prieskume roku 1963 zistilo sa na terase Váhu na
brehu potoka Dúbrava osídlenie z povelkomoravského obdobia. črepy pochádzajú z vyvinutých stredovekých nádob.
Budinský-Krička V, ŠZ AÚSAV 15, 1965, 184,
185, obr. 2: 23, 24, 26.
95. STREČNO, okr. Žilina
A. J . Petrovský-Šichman tu zistil roku 1947
na hradnej vyvýšenine črepový materiál, ktorý považuje za
stredohradištný. Starobylý črepový materiál zo Strečna uvádza aj V. Budinský-Krička.

11 - 17;

Budinský - Krič k a V., Výskumy Štátneho archeolo·
gického ústavu v Turč. Sv. Marti11e r. 1946 a 1947, HS VlVII, 1948-1949, 277; Eisner J„ Devínska Nová Ves,
Bratislava 1952, 222, pozn. 64; P e t rov s ký - š ich man
A . J„ Vlastivedný sborník Považia VI, 1964, 79.
96. SUČANY, okr. Martin
V polohe Skala zistil A. J. P e t rov s ký - š ich ma n
osídlenie zo strednej a mladšej doby hradištnej. Hradištné
črepy odtialto uvádza aj š . Jan šá k. I . Hrubec tu
roku 1954 zistil osídlenie z povelkomoravského obdobia.
Janšák Š., SMSS XX I V, 1930, 38; Petrovský·
Šic hm a n A. J., Vlastivedný sborník Považia VI, 1964,
84; Hrubec I„ SIA lX, 1961, 217, tab . l: 6.
97. SUDINCE, okr. Zvolen
V katastri obce sú zvyšky valového opevnenia hradiska.
Jan šá k š., Staré osídlenie Slovenska - Dolný Hron
a Ipe! v praveku, Turčiansky Sv. Martin 1938, 96; Dekan
J „ HS Vl-VII , 1948 - 49, 194.
98. SÚDOVCE, okr. Zvolen
V katastri obce sú na bližšie nedatovanom slovanskom
hradisku zvyšky valu.
Jan šá k š., Staré osídlenie Slovenska - Dolný Hron
a I pel v praveku, Turčh:rnsky Sv. Martin 1938, 96; E i s n e r
J ., Slovenské dejiny 1, Bratislava 1947, 144; De k a n J „
HS Vl - VII, 1948-49, 194.
99. ŠÁVOľ., okr. Lučenec
A. T o č í k zistil pri povrchovom prieskume v polohe
Borszeg na terase riečky Suchá osídlenie z IX. storočia .
Nálezová správa č. 1361/ 50 v archíve Aú SAV; Ch r o·
po v s.ký B„ Hč X, 1962, 235.
100. ŠÚTOVO, okr. Martin
Na svahu východne od obce v záreze cesty k tunelom sa
roku 1953 našli črepy keramiky z povelkomoravského obdobia.
Petrovský· šic hm a n A. J. , Vlastivedný sborník
Považia VI, 1964, 84.
101. TEPLIČKA NAD VÁHOM, okr 2ilina
V katastri obce sa našli črepy slovanskej keramiky staro·
bylého charakteru.
Budinský-Krička
V., HS Vl - VII, 1948 - 49;
277; E i sne r J ., Devínska Nová Ves, Bratislava 1952, 222,
pozn. 64.
102. TERANY, okr. Zvolen
1. H r u b e c zistil pri prieskume v polohe Porošin osídlenie z povelkomoravského obdobia.
Nálezová správa č . 3875/ 54 v archíve Aú SAV; Ch r op o v s ký B., Hč X, 1962, 235.
103. TUCHYŇA, okr. Považská Bystrica
Pri prieskume roku 1961 pri východnom brehu potoka
medzi Tuchyňou a Mikušovcami - v polohe Strážeéné zistili A. J. Petrovský - Šic hm a n a E. Po 1 ia k
rozorané mladohradištné kultúrne jamy.
Petrovský · Šic hm a n A. J. , Vlastivedný sborník
Považia VI, 1964, 56.
104. TURČIANSKE Kl'..AČANY , okr. Martin
Roku 1953 sa v polohe Hrádok zistil mladohradištný čre·
pový materiál a zvyšky priekopy.
Petrovský· šic hm a n A. J., Vlastivedný sborník
Považia VI, 1964, 84.
105. TURIE, okr. Žilina
V polohe Hrádok je črepmi z povrchového zberu doložené
osídlenie z XI.- XII. stor.
Budins k ý-Krička
V„ HS III-IV, 1945-46,
266; E i sne r J„ Slovenské dejiny I, Bratislava 1947, 157.
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106. UDIČA, okr. Považská Bystrica
Záchranným výskumom na južnom úpätl návršia Háj,
ktorý sa uskutočnil počas stavby Pr:ehrady mládež~ roku
1950, odkry l V. še mm e r časí porušených objekte·;.
Okrem iného sa tu zistilo aj osidlenie z predveľkomoravského
a veľkomoravského ob::lobia.
1. Črep z tela hnedos ivej hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou jemnej
hlinky a zdobený zviizkom vlnoviek (obr. 10: 5) .
2. Črep z tela hnedej hrnco;dtej nádoby zo zrnitého materiálu, potiahnutý vrstvou jemnej hliny a z::lobený zväzkom
vodorovných línií a vlnoviek (obr. 10: 8).
3. Okrajový črep z hrncovitej nádoby s mierne rozt vor~
ným ústím a zaobleným okrajom, vyrobenej z materiá lu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnut ý vrs tvou jemnej hlinky (obr. 10: 4)
4. Črep z tela sivohnt!dej hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného s hrubšími zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou
jemnej hlinky a zdobený jednoduchou šikmou vlnovkou (obr.
10: 3)
Nálezová správa č. 642/ 51 v a rchíve AÚ SAV; Bud i ns ký - Krič k a V„ AR IV, 1952, 31.
Roku 1960 sa našli pri povrchovom prieskume v katastri
Udičc v po lohe Klape mladohradištné črepy.
Pe t rovs k ý - šic hm a n A. J„ Vlast ivedný sborník
Povaiia Vl , 1964, 66.
107. UŇATI N, okr. Zvolen
V katastri obce sa našli na pu~tatine Vysoké pole črepy
slovanskej keramiky.
E i s n e r J., Slo11ensko v pravéku, 276; D ek a n J.. HS
Vl - VII , 1948- 49, 82.
108. VEtKA ČALOMIJA, okr. Lučenec
Pri prieskume roku 1955 sa na rôznych miestach intrav ilánu obce zis tili črepy keramiky z predveľkomoravského a
veľkomoravského obdobia.
1. črep z tela sivej hrncovitej nádoby z materiál u premiešaného so zrnkam i piesku, zdobený zväzkom vlnoviek (obr.

2. Črep z tela bledohnedej hrncovitej nádoby z materiálu
premie'íaného so zrnkami p iesku. potiahnut ý vrstvou jemnej
hlinky a zdobený na vydutí širšou je:lnoduchou vlnov kou
(obr. 10: 7).
3. Čr~p z dolnej časti bledohnedej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý vrst vou jemnej
hlinky a zdobený zväzkam i vodorovných l ínií (obr 10: 6).
Li ch a r dus J. - Lipták o v á Z., AR XIV, 1962,
787.
110. VEI:KÝ BLH. okr. Rimavská Sobota
A. Toč í k uvádza sídliskový mater iá l, ktor ý sa našiel
pri rigolovaní pôdy a je uložený v zbierkach múzea v Rimavskej Sobote. Niektoré črepy zaraďuje do predveľkomoravského,
väčši u časť do veľkomoravského a poveľkomoravského obdob ia.
Nálezová správa č. 702/70 v archíve Aú SAV.
111. VEl'..KÝ KOLAČIN , okr. Považská Bys tr ica
Roku 1953 sa zistilo v polohe Pod Húštikom sídlis ko z po·
veľkomoravského obdobia.
Petrovský-Š i chman A. j ., Vlast ivedný sborník
Považia V l , 1964, 50, 51.
112. VLACHY, okr. Liptovský Mikuláš
Pr i prieskume roku 1963 sa na svahu terasy východne od
Malatínskeho potoka našli črepy keramiky z konca veľko
moravského a zač iatku povcľkomoravského obdobia.
Budinský-Krička V„ ŠZ AÚSAV 15, 1965, 186.
113. VRBOVKA, okr. Lučenec
Na južnom úpätí kóty 2 11 v polohe Homokok és hegyrevég
sa pr i prieskume roku 1955 zisti lo osíd lenie z velkomoravského obdobia.
1. Črep z tela ble:lohnedej nádoby z materiál u premiešaného so zrnkami piesku, potiahnut ý tenkou vrstvou jemnej
hlinky a zdobený zviizkami vlnoviek (ob r. 10: 2).
2. Bledohnedý črep z nádoby so zvis le zrezaným okrajom,
vnútorná strana ústia je zdobená zviizkom vlnoviek (obr.
10: 1 ).
Petrovský-Š i chman A. J„ ŠZ AÚSAV 7, 1961,

10: 12).

98 - 100.

2. Črep z tela sivej hrncovitej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, potia hnutý vrstvou jemnej hlinky
a zdobený zväzkom vodorovných línii a v lnoviek (obr. 10:
10)
3. Črep z tela sivej nádoby z jemnozrnného materiálu,
zdobený zväzkami vlnovky (obr. 10: 9).
4. Črep z tela b ledohnedej nádoby z ma teriálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 11:
14)
5. Črep z te la sivej nádoby z ma teriálu premiešaného so
zrnkami p ies ku, potiahnutý vrstvou jemnej hlinky a zdobený
zväzkom vlnov iek ( obr. 11: 11) .
6. Črep z te la bledohnedej nádoby z jemnozrnného materiál u, zdobený zväzkom vodorovných línií (obr. l l: 8).
7 . Črep z tela bledohned ej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkam i piesk u, zdobený zv äzkom vodorovných línií
a vlnoviek (obr. 11: 9).
Petrovský - Š i chman A. J., ŠZ AÚSAV 7, 196 1.
49, 50.
109 VEtKA VES NAD IPtOM, okr. Lučenec
Pri pr ieskume tras y r opovodu sa zistilo v polohe Kenderfóld osidlenie z vefkomoravského obdob:a.
l. Črep z tela sivohnedej hrncovitej nádoby z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou jemnej
hlinky a zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 10: 11) .

114. VRŠATSKÉ PODHRAD I E, okr. Považská Bystrica
Pri kopaní kanalizačných rýh rekreačného st red iska roku
1965 bol objavený depot železných nástrojov z veľkomorav
ského obdobia.
Ná lezová správa č. 510/"i5 v archíve AÚ SAV.
11 5. ZÁHORCE, okr. Lučen·~c
P ri prieskume roku 1955 v záhrade domu č. 42 bol zozbieraný črepový ma teriál pravdepodobne z 1X. - X . s toroč ia.
Petro vs ký-Šichman A. J. , ŠZ AÚSAV 7, 1961,
84.
116 . ZÁSTRANIE, okr. Žilina
Na temene vrchu Straník našli sa roku 1946 črepy keramiky pravdepodobne z IX. stor.
P e t rov s ký - Sic hm a n A. J„ Vlastivedný sbornik
Po važ:a Vl , J9S4. 73.
117. ZE M IANSKY VRBOVOK, okr. Zvolen
V po lohe Mat usovská sa pri zemných prácach roku 1937
našiel strieborný byzantský poklad zo VI I. s toročia (s mincami).
Ná lezová správa č . 89 2/ 50 v archíve AÚ SAV; S v o b od a B , PA XLIV , 1953, 33 - 93; Radomérský P„ P A
XLIV, 1953, 109- 122.
118. ZVOLEN (okresné mesto)
Pri s tavbe rodinných domkov v polohe K rivá púť bolo
roku 1948 č iastočne porušené sídlisko z Vll l. -X. storočia.
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Obr. 12. 1, :J-!i, 7, 1()- 1:!, 15- 17 -
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Zvolen (Kr ivá púť); 2, ti, 8, 9, I~ -

Zvolen (býv. gymnúzium).
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\. Sivý okrajový črep z hrncovitej nádoby s profilovaným
1íst( m a šikmo zrezaným okraj om, vyrobenej z jemnozrnného
materiá lu, zdobenej pod hrd lom horizontá lnym pásom šikmých zárezov (obr. II: 7) .
2 . Okrajový črep z hnedosivej hrncovitej nádoby s v yhnutým ústlm a zvisle zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku (obr. 11: 3 ).
3. Fragment okraja nádoby so šikmo zrezaným okra jom,
na vnútornej strane zdobený m zväzkom vlnoviek, materiál
zrn itý (obr. 11: 5) .
4. Crep z čiernošedej mídoby so zaobleným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku (obr.

11 : 4).
5. Okrajový črep z bledohnedej hrncovitej nádoby s von
vyhnutým a zvisle zrezaným okrajom, telo je zdobené zväzkami vlnoviek (obr. 11 : 13) .
6. C rep z hnedosivej nádoby so zvisle zrezaným okrajom,
vyrobenej z jemnozrnného materiálu (obr. 11: 15).
7. Crep zo sivej nádoby s von vyhnutým zaobleným okrajom. vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku
(obr. 11 : 12).
8. Crep z tela sivohnedej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku , zdobený dvoma horizontálnymi pásmi hrebe ňových vpichov ( obr. 11 : 6).
9. Crep z bledohnedej hrncovitej nádoby s von vyhnutým
okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku. telo je zdobené zväzkami vlnoviek (obr. 11 : 2).
10. C rep z hnedosivej hrncovitej nádoby s von vyhnutým
ústlm a zvisle zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku , telo je zdobené zväzkami vlnoviek ( obr. 11: l).
11 . Črep z bledohnedej nádoby so s iv ými !lak mi, vyrob~nej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, potiahnu!~ vrstvou jemnej hlinky; ústie nádoby je von vyhnuté, okraj
stenčený, v hornej časti zaoblený, telo zdobené zväzkami širš ích vlnoviek (obr. 11 : 10).
12. Hnedosivý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami pies ku , potiahnutý vrstvou jemnej hlinky
a zdobený zväzkami vlnoviek (obr. 12: 3).
13. Črep zo žltej nádoby z materiálu premiešaného so
zrn ka mi piesku, potiahnutý vrstvičkou jemnej hlinky a zdobený zväzkam i vlnoviek (obr. 12: 13).
14. Crep z hnedej nádoby z materiálu premiešaného so
zrnkami piesku, zdobený zväzkom vlnoviek a vodorovných
l!n ií ( obr. 12: 12).
15. Cicrnohnedý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku. potiahnutý tenkou vrstvou jemnej
hli nky a zdobený zviizkom ši ršej vlnovky (obr. 12: 11).
16. Fragment ústia čiernosivej nádoby so zvisle zrezaným
okrajom. ktorá bola vyrobená z jemnozrnného materiálu (obr.
12: 16).
17. Sivohnedý črep z nádoby z materiálu premie.š aného
s drobnejším pieskom, zdobený dvojitými vyššlmi vlnovkami
(obr. 12: 17).
18. Polovica rovného dna s časťou stien sivej nádoby
z materiálu premiešaného s pieskom, povrch je potiahnutý
vrstvou jemnej hlinky (obr. 12: 15).
19. Tehlovočervený črep zo zrnitého materiá lu, na povrchu vyhladený vrstvou jemnej hlinky a zdobený zväzkami
vlnoviek (obr. 12: 5).
20. Crep z hrncovitej nádoby s von vyhnutým ústlm a
ši kmo zrezaným okrajom, vyrobenej z jemnozrnného materiálu; pod nlzkym hrdlom sú šikmé zárezy (obr. 13: 13).
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21. Okrajový črep z hrncovitej nádoby s von vyhnutým
ústlm a šikmo zrezaným okraj om, vyrobenej z materiá lu premiešaného so zrnkami piesku, povrch je potiahnut ý vrstvou
jemnej hlinky , vydutie zdobené zväzkom vlnoviek (obr. 12:
4 ).

22. Sivý črep z nádoby s von vyhnutým ústlm a zvisle
zreurným okrajom, vyrobenej z jemnozrnného materiálu, zdo·
benej na vydutí zväzkom vlnoviek a vodorovných linii (obr.

12: l'O).
23. Tehlovočervený črep zo zrnitého materiá lu, potiahnutý
vrs tvou jemnej hlink y a zdobený nevýrazným zväzkom vlno·
viek (obr. 12: 7).
24. Okrajový črep zo šedočiernej nádoby s von vyhnutým
ú stlm a zvisle zrezaným okrajom, vyrobenej z jemnozrnného
materiálu, zdobený nepravidelne rytými jednoduchými vlnovkami, medzi ktorými je pás šikmých zárezov (obr. 12: 1) .
Bu dinský- Kri čka V„ CMSS XXXIX, 1948, 61;
nálezové správy č. 528/48 a 561 / 48 v archíve Aú SAV.
Roku 1948 pri kopaní vodovodnej ryhy na dvore bývalého
gymnázia (teraz Vysoká škola lesnlcka a drevárska ) bolo po·
rušené sidlisko, ktoré roku 1952 čiastočne preskúmal G. Bal a ša. Crepový materiál z kultúrnej vrstvy datuje sídlisko
do IX.- XI. stor.
l. Crep z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného so
zrnkami piesku, potiahnutý vrstvou jemnej hlinky a zdobený
dvoma zväzkami vlnoviek ( obr. 13: l).
2 . Crep z tela sivoh nedej nádoby z materiá lu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkami vodorovných línii
a vlnoviek ( obr. 13: 3 ).
3. Crep z hrdla a vydutia sivohnedej nádoby z jemnozrnného materiálu, zdobený zväzkom vodorovných llnil a vlnoviek (obr. 12: 6) .
4. Crep z vydutia hnedosivej nádoby z mater iá lu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený zväzkom vodorovných
línii a vlnoviek (obr. 13: 10 ).
5. Crep z hnedej hmcovitej nádoby z materi á lu premiešaného so zrnkami piesku, okraj má zdobený vpichmi , pod hrdlom je zväzok vodorovných llnil a vlnoviek (obr. 14: 3) .
6. Crep z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 13: 11 ).
7. Okraj ový črep sivohnedej nádoby so zvisle zrezaným
ok rajom, vyrobenej z ma teriálu premiešaného so zrnkami
piesku ( obr. 13: 4 ) .
8. Crep z tela hnedej nádoby zo zrnitého materiálu, zdobený zväzkami vlnoviek (obr. 12: 9).
9. Okrajový črep z hneJej hrncovitej nádoby s roztvoreným ústim a šikmo zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku, pod nízkym hrdlom je pás
sikmých zárezov a pod nim štyri jednoduché, volne ťahané
vlnovky (obr. 13: 12 ).
10. Crep z tela hnedosivej nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami pie.s ku, zdobený zväzkom vodorovn ých línii
a zväzkom vlnoviek (obr. 12: 8).
J 1. Crep z hnedej nádoby so šikmo zrezaným okra jom,
vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, telo
je zdobené zväzkom vlnoviek (obr. 13: 5).
12. Crep z väčšej hnedosivej nádoby s lievikovite roztvoreným ústlm a šikmo zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu
premiešaného so zrnkami piesku ( obr. 13: 2 ).
13. Crep z hnedej hrncovitej nádoby s mierne prehnutým
ústlm a zvisle zrezaným okrajom s plytkým žliabkom, vyrobenej z jemnozrnného materiálu, pod hrdlom je jednoduchá
širšia vlnovka (obr. 14: 16) .
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14. Hnedosivý črep z jemnozrnného materiálu, zdobený
zväzkami dvoch širšlch, volne ťahaných vlnoviek (obr. 13: 7).
15. Hnedý črep z jemnozrnného materiálu, zdobený zväzkom širšich vodorovných línií a vlnoviek (obr. 13: 9).
16. Sivý črep z nádoby so zvisle zrezaným okrajom, vyrobenej z jemnozrnného materiálu, pod nizkym hrdlom je
jednoduchšia širšia vlnovka ( obr. 14: 5).
17. Crep zo sivohnedej nádoby so zvisle zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného so zrnkami piesku
(obr. 12: 14).
18. Neúplné dno hnedej nádoby z drobnozrnného materiálu, uprostred dna je plastická značka v podobe štvorca
rozdeleného priečkami (obr. 14: 7).
19. Sivý črep z te!a nádoby z jemnozrnného materiálu,
zdobený horizontálnymi liniami štvorčekov vtláčaných kolkom (obr. 14: 1 ).
20. Crep z hnedosivej hrncovitej nádoby s lievikovite roztvoreným ústím a šikmo zrezaným okrajom, vyrobenej z materiálu premiešaného s drobnejšim pieskom, pod nizkym hrdlom je širšia vlnovka (obr. 13: 14).
21. Crep zo sivej nádoby so zvisle zrezaným okrajom,
vyrobenej z jemnozrnného materiálu, zdobený horizontálnymi
pásmi štvorčekov vtláčaných kolkom (obr. 13: 8).
22. Sivý črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so
1.rnkami piesku, zdobený zväzkom vlnoviek (obr. 13: 6).
23. Crep z tela hnedosivej nádoby zo zrnitého materiálu,
zdobený zviizkom vodorovných líní! (obr. 14: 6) .
24. Hnedosivý črep z tela nádoby z jemnozrnného materiálu, zdobený zväzkom vodrovných linil a zväzkom vlnoviek.
25. Črep z tela nádoby z materiálu premiešaného so zrnkami piesku, zdobený jednoduchou vlnovkou (obr. 14: 4).
26. Črep z tela hnedej nádoby z materiálu premiešaného
so zrnkami piesku, zdobený dvoma jednoduchými, volne ťa
hanými vlnovkami medzi zväzkami vodorovných llníl (obr.
12: 2) .
27. Zlomok masívneho rovného dna z väčšej sivej nádoby
z materiálu premiešaného so zrnkami piesku a sludy (obr.
14: 2) .
Ba 1 a ša G„ AR VII. 1955, 751; Ku k a P„ šZ
AÚSAV 6, 1961, 286, 287; Toč:ik A„ AR XV, 1963,

591-629.
119. 2ELOVCE, okr. Lučenec
Pri prieskume roku l ()55 sa zistilo v polohe Isten hegy
osldlenie z povelkomoravského obdobia.
Petrovský-Šichman A. J„ Sz AúSAV 7, 1961,
85, 86.

Záver
Súpisom slovanských loka lit sídliskového charakteru v Stredoslovenskom kraji chceme predovšetkým poukázať na rozsah a - pokia! je to možné - aj na časové zaradenie slovanských sídlisk,
a tým podať čo najucelenejší obraz osídlenia tohto
kraja v slovanskom období. Hoci sa výskum začiat
kov slovanského osídlenia na Slovensku v posledných rokoch zintenzívnil, strednému Slovensku sme
v tomto ohľade zostali ešte veľa dlžní. Nedostatok
a istá medzerovitosť poznatkov už v minulosti
viedli bádateľov, najmä historikov, k mylným záve-

rom o začiatkoch slovanského osídlenia stredného
Slovenska. 31 Stredoslovenský kraj je z archeologickej slránky vefmi roztrieštená oblasť a vývoj v jeho
jednotlivých častiach bol odlišný.
Doteraz známe slovanské sídliská v povo::lí Ipľa
(na pravom brehu) a jeho prit·okov svedčia o pomerne hustom osídlení riečnych terás v Poiplí. Nálezy získané archeologickým prieskumom a lebo výskumom dokazujú, že táto oblasť bola osídlená počas
celého slovanského obdobia. Najstaršie slovanské
osídlenie treba datovať už do predveľkomoravského
obdobia, ked Poiplie tvorilo časť severnej periférie
tzv. avarskej ríše. Osídlenie tejto oblasti sa č rtá už
v Vl. stor. (dokazujú ho nálezy z pohrebísk), zrete ľnejšie však v V II. a VIII . s'.or„ ked povodie
Ipľa s matranskou oblasťou tvorilo uzavretú sí::lliskovú a kultúrnu oblasť, 32 obývanú Slovanmi. Pomerne veľká hus~ota osídlenia Poplia bezpochyby
súvisí s významnou obchodnou a strategicky dôležitou cestou vedúcou zo Sedmohradska cez Potisie
a matranskú oblasť do stredoslovenských banských
miest a dalej na sever do Poľska. 33 Ojedinelé nálezy
keramiky zo strednej a mladšej doby hradištnej
v povodí riek Rimavy, Blhu a Slanej sú tu zatiaJ
prvými stopami slovanského osídlenia, kto rého intenzitu ukážu až budúce výskumy a prieskumy.
Najstaršie stopy slovanského osídlenia povodia
Štiavnice a Krupinice siahajú do Vl. stor. Potvrdzuje to nález strieborného byzantského pokladu v Zemianskom Vrbovku (okr. Zvolen), ktorý je zat iaľ
sice iba sporadickým dokladom •O slovanskom osídlení horného Poiplia a oblasti prítokov I pľa v VII .
s:or., no o to cennejším, že svedčí o vysokej kultúre
s~ovanského obyvatefstva v tejto o blasti. 34 ] . Dek a n v tomto náleze vidí svedectvo, že táto oblasť
má takú silnú slovanskú sídelnú tradíciu, ako historicky známejšie západné Slovensko, a kusé vedomosti o jej osídlení sú, podobne ako v prípade východného Slovenska, skôr dôsledkom neprebádania
než neosídlenia. 35 Nálezy z uzavretých sídliskových
celkov da tovaných do IX. stor. (Du::lince) potvrdzujú, že slovanské osídlenie tu má staré korene
a trvá už od predvefkomoravského obdobia.
Stredoslovenská kotlina nestála bokom od osídiovacieho procesu v slovanskom období. Črepy keramiky z uzavretých sídliskových celkov vo Zvolene
( Krivá púť a dvor bývalého gymnázia, teraz Vysoká
škola lesnícka a drevárska) datujú najstaršiu fázu
slovanského osídlenia na koniec VIII. a začiatok
I X . stor. Oblasť Zvolena bola teda dôležitou križovatkou obchodných ciest spájajúcich Poiplie so severným Slovenskom a Poľskom. Dokazujú to aj
ojedinelé nálezy mečov (Detva, Kozelník).
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Slovanské osídlenie hornej Nitry sa sústreďuje
v povodí Nitry a jej prí'. oku N itrice a je doložené
prevažne pohrebiskovými nálezmi. Nálezy z výskumu slovanskej výrobnej osady s príbytkami a dechtárskymi jamami v Bojniciach datujú najstaršiu fázu
osídlenia do IX. stor.
Pozoruhodná koncentrácia slovanských sídlisk s:t
črtá v povodí Turca. Okrem už dávnejšie známych
pohrebiskových nálezov datovaných do začiatku IX.
stor. (B latnica, Ma lý Č:ep č in a i.) sídlisková keramika z I va nčinej dokazuje, že t určianska k·otlina
bola intenzívne osíd lená už od IX. sto r„ Svedčí
o tom aj dep:>t železných nástrojov zo Sklabine
(.okr. Martin) , ktorý je dokladom vyspelého kováč
skeho remes la v spomenutom storoči.
Najno.všie získaná sídlisková keramika z povodia
rieky Váhu (z liptovskej kotliny), stavia túto oblasť
v súvise so slovanským osídlením do úplne nového
svetla. Dôleži tý materiál z uzavretých sídliskových
celkov z Lip!ovskej Mary a Liptovského Michala
poukazuje na to, že Liptov bol už vo veľkomorav
skom obdo.bí pomerne intenzívne osídlený. Hoci
z ostatných lokalít poznáme črepy keramiky iba
z povrchového zberu (z prieskumu ), môžeme p rávom predpokladať, že budúci výskum rozmnoží počet lokalít so starším slovanským osídlením v tejto
oblasti.
Nápadná je koncentrácia slovanských sídlisk
v povodí Váhu a jeho prítokov v žilinskej kotline.
Známe mohylníky v tejt·o ·oblasti (Bitamvá, Bánová, Krasňany a tď .) dovo ľujú predpok ladať slovanské osídlenie už v p redveľkomoravskom období a
kompaktné slovanské osídlenie v IX. stor. a v nasledujúcich storočiach. Dôležitý sídliskový materiál
z uzavretých o bjektov odkrytých pri záchrannom výskume v Považskej Bystrici na Dedovci (výsledky
výskumu neboli eš te súb orne spracované a publikované) umožiíuje predpok ladať najstaršiu fázu osídlenia koncom VIII. stor„ s pretrvávaním v IX. X. stor. Nemenej dôležitý je aj depot železných nástrojov z Vršatského Podhradia (okr. Považská Bystrica), ktorý je - podobne ako nález zo Sklabine datovaný do IX. stor. P revažnú časť zistených sídlisk datuje nájdený materiál do povefkomoravského
obdobia.
Z uvedeného vyplýva, že naši p redkovia si svoje,
pravdepodobne rozlohou nevelké osady budovali
nielen na úrodných terasách riek, a le aj vo vyšších
hornatejších polohách. O spôsobe stavby a usporiadaní chát v rámci osady sme nedostatočne informovaní, p retože - hoci sa na niekoľkých lokalitách
uskutočnil záchranný výskum - výsledky posky tujú
v tomto oh ľa de iba torzovitý obraz. V Poiplí bude
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možné pravdepodobne hovoriť o niekoľkých typoch
obydlí. Chata z predvefkomoravského obdobia
v P rší (v polohe P apfold) bola polozemnicová, mala
obdlžnikový tvar (510 X 490 cm) a mierne zošikmené steny. V jej juhovýchodnom rohu boli zrútené
klenby niekoľkých ohnísk. Kolové jamy s:t nezistili,
preto možno predpok ladať, že ide o zrubovú stavbu. 36 Objekty odkryté v S lovens'.<ých Ďarmotách
v polohe M alý I liašov, ktorým V. V e nd to v á
pripisuje výrobný alebo hospodársky charakter ,37
boli pravdepodobne tiež obytné. V . Budinský K r i č k a sa zmieňuj e o ni eko ľkých typoch slovanských príbytkov r-ozšírených na celom S lovanmi
osídlenom teritóriu.38 V Prešove na Pavlovičovom
námestí odkryl menovaný bádate ľ okrem štvorcových a obdlžnikových p::ilozemn!c aj o bjekty oblič
kovitého a oválneho tvaru, ktoré pokladá za obytné. 39Pretože s lovanské osídlenie postupovalo z juhu
na sever, 40 nie je vylúčené budovanie n aposledy
spomenutých dvoch ty p:>v obydlí v južnej časti
stredného Slovenska - v P oiplí. Podobné slovanské
príbytky odkryla aj r.. K ra s k o v s k á v Devínskom Jazere. 41
Vo Zvolene v polohe Kri vá púť sa nezistili ani
kolové jamy, ani zahlbenie objektov do podložia.
Nevylučujeme možnosť, že Iu ide o zrubové stavby
na úrovni vtedajšieho terénu. S podobným prípadom sa stretávame aj v Považskej Bystrici na Dedovci, kde A. J . P e t r o v s k ý - š i c h m a n odkryl chaty, kt<>ré - podobne ako vo Zvolene - neboli zahlbené a n ezistili sa v nich ani kolové jamy.
O stavbe zrubových chát na úrovni terénu uvažuje
aj A. ]. P etrovský - š i ch ma n. 42
K otázke sociálnej š truktúry obyvateľstva nemožno vera poveda(, pretože chýbajú výs ledky systematických sídliskových výsku mov. Ak berieme do úvahy prírodné danosti, je pravdepodobné, že v Poiplí
a na strednom Pohroní boli prevažne rofnícko-remeselné osady a v liptovskej a žilinskej kotline osady
obývané rofnícko-pastierskou zložkou slovanskéh<1
obyvateľstva.

V súvise s otázkou slovanských hradísk bude
treba venovať osobitnú pozornosť i topografickej
n omenklatúre; upozornil na to V. Bud inský Kr ič k a. 43 Ide najmä o pomenovania Hrádok,
H radisko, Zámčis ko a pod. Spomenutý autor poukazu je na možnosť, že u vyvýšenín s podobným
názvom nemusí vždy ísť o hradisko, ale iba o strážne body na strategicky dôležitých miestach alebo
cestách. 44 Do úvahy prichádzajú loka lity, na ktorých sa podľa konfigurácie terénu predpokladá hradisko, ale zatiaľ sa na nich nezis ti l datovate ľný archeologický materiál.
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Hradiská s nesporným slovanským osídlením sú
v Hradci (okr. Prievidza), na Hrádku v Môťovej
(okr. Zvo len), v P siaroch v polohe Kri vín (okr.
Žiar nad Hronom), na Zámčisku v Novej Bani
(okr. Žiar nad Hronom), na Sitne v Banskej Štiavnici (okr. Žiar nad Hronom), na Veľkom vrchu
v Divinke (.okr. Žilina) a na Šiancoch v Slovenskom Pravne (·okr. Martin). Na spomenutých lokalitách sa uskutočnili záchranné alebo a.spoň zisťo
vacie výskumy. Črepmi keramiky zo zberu je doložené slovanské osídlenie na hradisku Hrádok v Bystričke (okr. Martin), v polohe Kószegó v Radzovciach (okr. Rimavská Sobota), v Gemeri (okr. Rimavská Sobota), na Hrádku v Hornej Lehote (okr.
Banská Bystrica), na Hradisku v Jasenovom (okr.
Žilina) a na Hrádku v obci Turie (okr. Žilina).
Na ostatných hradiskách sa slovanské osídlenie podľa zvyškov opevnenia iba predpokladá.
Všetky zistené a v súpise uvedené hradiská, nevynímajúc ani tie, na ktorých je slovanské osídlenie doložené dobre datovateiným materiálom, boli
v slovanskom období druhotne, resp. nanovo osídlené. Zbudovainé boli v dobe halštatskej, )aténskej,
rímskej, prípadne v období púchovskej kultúry.
Preto tieto hradiská, hoci ich evidujeme ako slovanské, budeme môcť presnejšie datovať až neskôr, po
uskutočnení výskumov, keď získame dostatočné
množstvo datovateľného materiálu.
Archeologický materiál, o horý sa opiera datovanie jednotlivých sídlisk, p::>chádza - okrem niekoľkých výnimiek - zo zberu. Ide prevažne o črepy
takmer výlučne z hrnoovitých nádob. Iné formy keramiky, ako miskovité a vakovité nádoby, poznáme
len z chaty v Prši. 45
Keramika sa vyrábala z plavenéh::> materiálu premiešaného s drobnozrnným pieskom a sľudou. V žilinskej kotline sa pomerne často stretáme s primiešavaním hrubšieho piesku. Keramika sa vyrábala
na hrnčiarskom kruhu vytáčaním alebo aspoň obtáčaním. Na povrch nádob sa nanášala vrs'.vička jemnej hlinky a až potom sa robila výzdoba. Ústia
nádob sú viac alebo menej roztvorené, výnimku tvoria vyššie nádoby z Dedovca v Považskej Bystrici,
ktoré majú ústia podobné ako nádoby „pražského"
typu. Okraje ústí sú zvisle alebo šikmo zrezané,
prípadne zaoblené. V črepovom materiáli z Poiplia
a stredoslovenskej kotliny sa pomerne často vyskytuje výzdoba okrajov a vnútornej strany ústia nádob zväzkom vlnovky, skupinami krátkych rýh
alebo zárezmi (Vrbovka, Slovenské Ďarmoty,
Ipeľské Predmostie, Dudince, Zvolen-Krivá púť) .
Zdobenie okrajov a vnútornej strany ústí nádob sa
pomerne často vyskytuje aj na keramike zo slovan-

sko-avarských pohrebísk na juhozápadnom Slovensku (Žitavská Tôň, Prša, Nové Zámky) .46 So zdobením vnútornej strany ústia nádob sa stretáme aj
na sídliskovej keramike z Nitry-Lupky, datovanej
do druhej polovice I X. stor. 47
Vo výzdobe keramiky z predvefkomoravského a
veľkomoravského obdobia sa upl atňova l i najmä
zväzky vlnoviek a vodorovných línií, často v kombinácii oboch týchto výzdobných prvkov. Zriedkavejšie sú horizontálne pásy zvislých alebo šikmých
zárezov ( H radec, Bojnice, Zvolen-Krivá púť, Zvolen - býv. gymnázium), 48 prípadne pásy hrebeňo
vých vpichov (Prša, Zvolen-Krivá púť). 49 V keramike z poveľkomoravského obdobia sa najčastejšie
\·yskytujú jednoduché vlnovky alebo línie, zriedkavejšie horizontálne pásy štvorček·::>v vtláčaných kolkom (Zvolen - býv. gymnázium).
Sv·ojrázna je výzdoba pripomínajúca vodorovné
fazetovanie, použitá na keramike z Dedovca v Považskej Bystrici. Výrazné oddelenie pliec nádoby od
hrdla, vyskytujúce sa na časti keramického materiálu z Dedovca, má analógie v keramike z mohylníka v Krasňanoch, 50 ale aj na Morave. 51
Nálezový materiál je pomerne chudobný na dná
nádob,. ktoré sú zvyčajne rovné, alebo mierne klenu ~é. olemované plastickým prs!encom. Plastické
značky na dnách v podobe štvorca rozdelenéh·o
priečkami sa zistili v Bojniciach52 a vo Zvolene
(býv. gymnázium), reliéfna svastika bola na dne
nádoby z Bojníc. 53 Obidve zmčky sa vyskytujú na
dnách nádob podunajského typu zo slovansko-avarských pohrebísk na juhozápadnom Slovensku (Dvory nad Žitavou, Nové Zámky). 54
Keramika bola dobre vypálená. V širokej škále
farieb prevládajú odtiene hedej a sivej farby. Keramika z Poiplia a stredos!ovenskej ko'.liny patrí podla triedenia J. E i sne r a 55 k podunajskému
typu. Keramika zo žilinskej kotliny je formou príbuzná pomoravskej keramike, ktorej územné rozšírenie predpokladá ]. Po u 1 í k od Iavého brehu
rieky Moravy až k rieke Nitre. 56
Z preskúmaných sídlisk sa získalo málo bvových výrobkov. Nález deltoidnej železnej strelky
s tŕňom z hradiska v Hradci (-okr. Prievidza) 57
poukazuje na to, že výskyt streliek tohto typu treba
predpokladať už v prvej polovici IX. s'.or., nie ako
doteraz v X. - XI. s:or., a ako datovací prostriedok
ich nemožno použiť. 58 Z kovových ozdôb nájdených
na sídliskách treba eš'.e spomenúť bronzové pozlátené kovanie pása z H radca, ktoré má vzťah k okruhu včasnokarolínskych výrobkov. 59
Rozborom predmetov z hromadných nálezov sa
nebudeme zaoberať, pretože už boli (Zemiansky Vr-
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Obr. 15. Mapka osídlenia Stredoslovenského kraja v slovanskom období. Císla lokalít zodpovedajú
v katalógu nálezísk (str. 101-126).

bovok, 60 Sklabiňa 61 ), resp. budú spracované samostatne (Vršatské Podhradie). 62
Hoci výskum slovanského osidlenia Stredoslovenského kraja je viac-menej v začiatočnom štádiu a
poskytol doteraz prevažne iba zberový materiál,
možno konšlatovať, že toto osídlenie postupovalo
dvoma prúdmi. Prvý viedol z juhu z matranskej oblasti Poiplím, kde začia tky slovanského osídlenia

číslovaniu

môžeme datovať už do Vl. stor. Poiplie bolo akousi
spojnicou medzi východným a západným Slovenskom, o čom svedči príbuznosť nálewvého materiálu
z tejto oblasti s materiálom z východného63 a západného Slovenska. 64 Pribuznosť badať aj medzi materiálom z Poiplia a z údolia rieky Zagyvy, 65 čo dokazuje, že južná časť stredného Slovenska tvorila
spolu s matranskou oblasťou uzavretý kultúrny ce-
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lok. 66 Druhý prúd prenikal z južného Slovenska severozápadným smerom. Dokazujú to mnohé spoloč
né znaky v materiáli zo severozápadného Slovenska
a zo susednej Moravy. 67 Hrncovité nádoby z Dedovca v Považskej Bystrici umožňujú predpokladať
začiatky slovanského osídlenia na konci VIII. a na
začiatku IX. stor. O prenikani oboch prúdov
(z matranskej oblasti a južného Slovenska) do stredoslovenskej kotliny koncom V II 1. stor. svedčia nálezy a sídliskové objekty zo Zvolena-Krivej púti.
Ako vyplýva z načrtnutého, Stredoslovenský kraj
bol postupne osídfovaný už na začiatku slovanského
obdobia, a to nielen v južnej časti, ale aj v hornatejšich oblastiach, kde sa v minulosti staršie predveľkomoravské a veľkomoravské slovanské
osidlenie nepredpokladalo.68

Za terajšieho stavu výskumu ťažko hovoriť o spoločenskom zriadení Slovanov na spomenutom území. Chýbajú výsledky systematického výskumu sídlisk, najmä tých, ktoré boli dôležité z administratívneho a politického hladiska. Zatiaľ možno iba
konštatovať existenciu rozlohou neveľkých rodových
usadlostí rolnícko-pastierskeho a roľnícko-remesel
ného charakteru s chovom dobytka a remeselnou výrobou, ktorej najhlavnejšie odvetvia boli hrnčiarstvo
a kováčs tvo.
Tento príspevok k riešeniu otázok slovanského
osídlenia Stredoslovenského kraja zachycuje doteraz
zistené slovanské osídlenie, ktoré je doložené archeologickým materiálom, a súčasne poukazuje na
naliehavosť archeologického výskumu tohto kraja
a najmä oblastí s riedkym osidlenim v slovanskom
období.
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Slawische Besiedlung des Mittelslowakischen Landkreises
Mária R ejholcová

Mit dem Verzeichnis slawischer Siedlungsfundstellen im Mittelslowakischen Landkreis will die
Autorin ein moglichst geschlossenes Bild iiber die
Besiedlung in der slawischen PeriQde bieten, zugleich auch auf ihren Umfang und - soweit es
moglich ist - auch auf ihre zeitliche Zuweisung
in diesem Landesteil hinweisen. Alle bisher festgestellten Siedlungen dieser Epoche sind im Fundkatalog angefiihrt und ihre Numerierung stimmt
mit jener auf der Karte tiberein ( Abb. 15).
Das Gebiet des Mittelslowakischen Landkreises
ist in archäologischer Hinsicht nicht einheitlich, die
ť'inzelnen geographischen Landschaftsgebiete hatten
ihre selbständige Entwicklung. Obwohl d ie Erforschung der slawischen Besiedlung<Sanfänge in der
Slowakei in den letzten Jahren intensiviert wurde,

ist diesbeziiglich die Mittelslowakei vernachlässigt
worden. Der Mange! und eine gewisse Liickenhaftigkeit der Erkenntnisse schon in friiher Zeit fiihrte
die Forscher, namentlich die Historiker, zu falschen
Folgerungen iiber d ie slawischen Besiedlungsanfänge in diesem Landesteil. So vertrat V. C ha 1oup e c ký aufgrund historischer Quellen die Ansicht,
daB man die Anfänge der slawischen Bevolkerung
in der Mittelslowakei friihestens nur zum XII I. Jh.
ansetzen konne. H ingegen setzte sie hier D . Rap a n t (wenn auch nur in lockerer Streuung)
schon vor dem XIII. Jh. voraus. D ie Ergebnisse der
Bodenforschung haben heute bereits die Ansichten
der H istoriker vollig umgesttirzt. Das archäologische Material belegt hier relativ intensive slawische
Besie<llung bereits Ende des V II I. Jh. Die Autorin
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befaBt sich im Aufsatz nicht mit Grabfunden, doch
hat sie sie der kartierten Gesamtbesiedlung halber
ebenfalls eingezeichnet.
Der ausgedehnte mittelslowakische Landesteil besteht aus drei geographischen Einheiten: 1. aus dem
Eipelgebiet, 2. dem mittelslowakischen Becken und
3. aus der Nordslowakei.
l. Das Eipelgebiet umfaBt das Tal der Eipel samt
ihren Zufliissen, die Täler der Fliisse Krupinica
und Štiavnica, Rimava, Blh und Slaná. Slawisches
Leben in diesem Raum zeigt sich bereits im Vl. jh.
(Želovce). Die Entdeckung des Silberhortes in Zemiansky Vrbovok (Bez. Zvolen) ist bisher zwar nur
ein sporadischer Beleg uber slawische Besiedlung
des oberen Tales der Eipel und ihrer Zufliisse im
VII. Jh., doch darum umso wertvoller, weil er von
hoher Kultur der slawischen Bevôlkerung genannten Raumes zeugt. Deutlichere Besiedlungsreste
verblieben aus dem VII. und VIII. Jh. (slawischawarisches Gräberfeld in Želovce, Prša, Malá ča
lomija und eine Siedlung in Prša), wann das Eipelund Mátra-Gebiet einen geschlossenen slawischen
Siedlungs- und Kulturbereich gebildet hat. Die ver·hältnismäBig groBe Besiedlungsdichte im Eipeltal
hängt zweifellos mit ~er bedeutenden Handels- und
strategisch wichtigen StraBe zusammen, die durch
das Eipeltal und das Mátra-Gebiet in die mittelslowakischen Bergbaustädte und weiter nach Polen
f iihrte. Die Ergebnisse der bisherigen archäologischen Grabungen und Geländebegehung bestätigen,
daB hier slawisches Leben seit vorgroBmährischer
Zeit pulsiert hat.
2. Das mittelslowakische Becken nimmt im wesentlichen das Grantal sami ihren Zufliissen ein.
Besiedlungsmoglichkeit boten nur die FluBtäler. In
archäologischer Hinsicht ist dieses Gebiet am wenigsten erforscht, daher ist der Mange! an Fundgut
auf diesen Umstand zuriickzufiihren, nicht etwa auf
eine schwächere Besiedlung. Keramikscherben aus
geschlossenen Siedlungsverbänden in Zvolen ( Flur
Krivá púť und der Hof des ehemaligen Gymnasiums, jetzt der Hochschule fiir Forst- und Holzwesen) datieren die älteste slawische Besiedlungsphase an das Ende des VIII. und den Beginn des
IX. Jh. Das Zvolener Gebiet bildete also ein bedeutendes Durchzugsgebiet von HandelsstraBen, die
das Eipeltal mit der Nordslowakei und mit Polen
verbanden. Belegt ist dies durch vereinzelte Schwertfunde ( Detva, Kozelník).
3. Die Nordslowakei umfaBt das Tal der Waag
und deren Zufliisse wie auch einen Teil des oberen
Nitratales. Sie ist dicht bewaldet und die besten
Bedingungen fiir Besiedlung boten nur das Liptov-,

Turiec-, Žilina- und Orava-Becken, ferner ein Teil
des oberen Nitra-Talbeckens. Slawische Besiedlung
des oberen Nitratales ist iiberwiegend durch Gräberfeldfunde belegt. Die Funde aus einer abgedeckten Produktionssiedlung in Bojnice und eines untersuchten Burgwalles in Hradec datieren die älteste
Besiedlung in das IX. Jh. Eine beachtenswerte
Konzentration slawischer Siedlungen skizziert sich
im Turiectal. AuBer den schon seit langem bekannten Gräberfeldfunden aus dem Beginn des IX. Jh.
( Blatnica, Malý Čepčín u. a.) spricht die Siedlungskeramik aus Ivančiná (Bez. Martin) dafiir,
daB das Turiectal bereits seit dem IX. jh. intensiv
besiedelt war. Die jiingstens gewonnene Siedlungskeramik aus dem Liptov-Becken gibt diesem Gebiet
beziiglich der slawischen Besiedlung eine vollig
neue Beleuchtung und weist darauf hin, daB es in
groBmährischer Zeit mit slawischen Stämmen besiedelt war (Liptovská Mara, Liptovský Michal ).
Auffallend ist die Häufung slawischer Siedlungen
im Žilina-Becken. Nach den bekannten Hiigelgräberfeldern dieses Raumes (Bitarová, Krasňany,
Bánová usw.) läBt sich hier slawische Besiedlung
schon in vorgroBmährischer Zeit voraussetzen und
eine kompakte im IX. und in den nachfolgenden
jahrhunderten (Dedovec in Považská Bystrica
usw.).
Im Zusammenhang mil der Frage der slawischen,
im gesamten Raurn des Mittelslowakischen Landkreises verstreuten Burgwälle bemerkt die Autorin,
daB es sich in den meisten Fällen nur um die Feststellung ihres Vorhandenseins aufgrund der sichtbaren Burgwälle und Gräben handelt. Lediglich auf
manchen wurden sachgemäBe Grabungen durchgefiihrt (Hradec, Nová Baňa , Divinka, Slovenské
Pravno), manche datierte man in die slawische Zeit
nach Scherben aus kleineren Rettungsgrabungen
(Môťová, Banská Štiavnica, Psiare) oder nach Lesefunden ( Bystrička, Radzovce, Gemer, Horná Lehota, Jasenové, Turie). Alle festgestellten und im
Verzeichnis angefiihrten Burgwälle, samt jenen, auf
denen slawische Besiedlung durch gut datierbares
Material belegt ist, sind in slawischer Zeit sekundär, bzw. neubesiedelt worden. Errichtet hatte man
sie in der Hallstatt-, Latene- und romischen Zeit,
bzw. während der Púchover Kultur. Deswegen wird
man diese Burgwälle, obwohl sie als slawische evidiert sind, erst später, nach verwirklichten Grabungen und dabei gewonnenem, zeitlich aussagefähigem Material genauer datieren kônnen.
Obwohl die Erforschung der slawischen Besiedlung des Mittelslowakischen Landeskreises sich
mehr oder weniger im Anfangsstadium befindet und
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bisher iiberwiegend bloB Lesefundmaterial geboten
hat, kann doch gesagt werden, daB sich diese Besiedlung in zwei Wellen vollzogen hat. Die erste
fíihrte von Siiden aus dem Mátra-Gebiet durch das
Eipeltal, das eine Art Briicke zwischen der Ostund Westslowakei gebildet hat, wovon die Verwandtscha ft des Materials von hier sowohl mit ostslowakischem als auch westslowakischem Fundgut
zeugt. Die zweite Welle drang aus der Siidslowakei
in nordwestlicher Richtung vor. Das belegen viele
gemeinsame Ziige im Material der Nordwestslowakei und des benachbarten Mähren.
Der Mittelslowakische Landkreis wurde allmählich bereits seit der beginnenden slawischen Epoche
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besiedelt, und zwar nicht nur im siidlichen Teil,
sondern auch in den gebirgigeren Lagen, wo man
friiher ältere - vorgroBmährische und groBmährische - slawische Besiedlung nicht vorausgesetzt
hat.
In diesem Beitrag zur Losung von Fragen der
slawischen Besiedlung des Mittelslowakischen
Landkreises ist die bisher festgestellte, durch archäologisches Material belegte slawische Besiedlung
erfaBt und die Autorin weist zugleich auf die Dringlichkeit archäologischer Grabungen, namentlich in
Gebieten mit diinner Besiedlung in slawischer Zeit
hin.
Vbersetzt von B . Nieburová
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F LACH GR Ä BER FE L DER AU S D E M 1 X . UN D X.
JAHRHUND E RT IN DER SVDWESTSLOWAKEI
(1)

ANTON TOC t K

In vorliegender Arbeit publiziere ich Gräberfelder aus dem IX. und X. ]h„ die ich im Rahmen
des Staatlichen archäologischen l nstitutes, später
des Archäologischen Institutes der Slowakischen
Akademie der Wissenschaften nach dem ]. 1950 in
folgenden Fundorten abgedeckt habe: Trnovec nad
Váhom-Horný Jatov (Bez. Galanta), Hurbanovo
(Bez. Komárno), Michal nad Žitavou, Ondrochov 1
und II ( Gemeinde Lipová) und Tvrdošovce ( die
letzten drei Fundor·te Bez. Nové Zámky). Die Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten - auf
den nachfolgenden Seiten - ist ein Katalog der von
mir untersuchten, oben genannten Gräberfelder. l m
zweiten Teil, der voraussichtlich im j ahre 1972 erscheinen wird, will ich die Auswertung zusammen
mit einem kritischen Verzeichnis der Flachgräberfelder aus dem IX. - X. jh. darbieten.
Oie Situation in der Slowakei während des IX.X. Jh. ist recht kompliziert, deswegen erachte ich
es fiir nätig, gleich einleitend manche grundlegenden Begriffe zu erläutern. Vor allem handelt es sich
um die Umgrenzung des geographischen Begriffes
Siidwestslowakei im Rahmen der Westhälfte der
Slowakei. Den bisherigen Forschungen nach inklinierte das Grenzgebiet zwischen Mähren und Slowakei im IX. und X. Jh. politisch und kulturell zu
Mähren, ähnlich wie auch das Gebiet zwischen dem
Dudváh-Flu.B, den Kleinen und Wei.Ben Karpaten.
Aus diesem Grunde umgrenze ich geographisch die
Siidwestslowakei fiir das IX. - X. Jh. im Westen
mit dem Fu.B der Kleinen Karpaten, im Norden
mit der Línie Nové Mesto nad Váhom - Topoľča
ny - Hronský Beňadik, im Osten mit der Gran,
eventuell mit dem Unterlauf der Eipel, im Siiden
mit dem Donaulauf. Es ist interessant, da.B sich
diese geographische Umgrenzung im wesentlichen
mit der Kulturentwicklung und der Umgrenzung
der Kulturgruppen vom Neolithikum an durch die
ganze Urzeit hindurch deckt, wenn freilich auch in
bestimm'.en Epochen, eventuell bei bestimmten Kul-

turgruppen diese Grenzen nicht genau respektierl
worden sind.
Komplizierter ist die Situation hinsichtlich der
kulturellen und zeitlichen Definierung des Begriffes
Flachgräberfelder aus dem I X. und X. jh. Der
iiberwiegende Teil der ungarischen, aber auch ein
Teil der tschechoslowakischen Forscher datiert den
Abbruch der sla wisch-a warischen Gräberfelder im
besprochenen Gebiet in die erste Hälfte des IX. Jh„
doch fehlt es, namentlich bei ungarischen Autoren,
nicht an Ansichten, daB diese Gräberfelder bis zur
Ankunft der Altmagyaren bestanden haben, d. h.
bis zum X . ]h. Das nachfolgende Verzeichnis sind
jene Gräberfelder, die in der Siidwestslowakei nach
dem Auflas·sen der slawisch-awarischen entstanden
sind und sich im wesentlichen im IX. und zu Beginn des X. Jh. mit <lem Begriff grof3mährische
Gräberfelder decken, wenn auch der Beginn ihrer
Belegung nicht mit der historischen U mgrenzung
dieses Zeirta'bschnittes iibereinzustimmen braucht.
Der Abbruch der Belegung auf den gro.Bmährischen Gräberfeldern bleibt vorderhand eine offene
Frage, weil wir bislang nicht wissen, ob sie auf dem
gesamten Gebiet der Siidwestslowakei im Zusammenhang mit seiner Okkupation durch die altmagyarischen Kriegergefolgschaften im ersten Viertel
des X. Jh. aufgelassen wurden oder erst mit der
massenhaften Ankunft des magyarischen gemeinen
Volkes ungefähr im zweiten Viertel des X. Jh. Eine
ausgeprägte Äu.Berung des neuen Ethnikums ist die
sog. Belo-Brdo-Kultur.
l m erwähnten zweiten Teil werde ich mich auch
mit den sog. altmagyarischen Gro.Bfamilien-Gräberfeldern befassen, deren Katalog ich vor kurzem veräffentlicht habe. Zu den Flachgräberfeldern aus
dem X. Jh. der Siidwestslowakei reihe ich auch jene
mit Fundgut der sog. Belo-Brdo-Kultur, und zwar
ohne Riicksicht auf das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein von Reitergräbern auf ihnen. Bei der
Datierung der Flachgräberfelder aus dem X. Jh.
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Kaľte der Slowakei mit eingetragenen, im Text des Aufsatzes eľwähnten mittelalterlichen Gräberfeldern. l - Trnovec nad Váhom; 2 - Hurbanovo; 3 - Michal nad 2itavou; 4 - Ondrochov I und II
(Gemeinde Lipová); 5 - Tvrdošovce.

Abb. 1.

gehen meine Ansichten mit denen mancher ungarischer Forscher auseinander, die z. B. das Nitraer
Gräberfeld unter dem Zoborberg in das XI. Jh. weisen. Meiner Auffassung nach hort die Belegung der
klassischen sog. Belo-Brdo-Gräberfelder zu Beginn
des XI. Jh. auf, d. h. in jener Zeit, als in die Gräber
Obolusse zu geben begonnen werden. Diese meine
Folgerungen stutzen sich, wie ich im zweiten Teil
zeigen werde, auf die horizontale und vertikale
S tratigraphie auf den Gräberfeldern in Trnovec nad
Váhom, Nové Zámky, Nitra-Zobor und Nitra-Mlynárce.
Eine offene Frage bleibt in der Siidwestslowakei
die Bestattungsweise unter Hiigelschiittungen im
IX. ]h., die aufgrund der bisherigen Erkenntnisse
aus Siidmähren und dem Záhorie-Gebiet auch in
der Siidwestslowakei siidlicher, insbesondere in das
bewaldete Hiigelland reichcn sollte. Einstweilen
sind im Waagtal die siidlichsten Hiigelgräber wahrscheinlich die vereinzelten im Trenčíner Gebiet
(Trenčianske Biskupice, Trenčín-Soblahovská cesta), im Nitratal das Hiigelgräberfeld von VeJké
Hoste und in der Umgebung von Bánovce nad Bebravou. Meiner Ansicht nach diirfte dieses geringe
Vorkommen von Hiigelgräberfeldcrn in der Siidwes:slowakei vor allem auf eine Forschungsliicke
zuriickzufi.ihren sein und voraussichtlich sind sie

auch im Nitraer Gebiet, im Oberlauf der Žitava,
eventuell auch im Grantal zu erwarten.
Ganz kurz moch!e ich auch den gegenwärtigen
Forschungsstand beziigli::h der Flachgräberfelder
aus dem IX. und X. Jh. streifen. Zum Unterschied
vom benachbarten Mähren, wo die Abdeckung solcher Gräberfelder, oftmals auch nur von Laien, bereits seit der zwei:en Hälfte des XIX. ]h. systematisch erfolgte, wurde in der Slowakei diesbeziiglich
nichts und seit der Ankunft ]. E i s n e r s in den
zwanziger Jahren sehr wenig getan. Aus der Zeit
vor dem zweiten Weltkrieg ist kein ausreichendes
Material fiir das Kennen der materiellen und geistigen Kultur unserer Vorfahren im IX. und X. Jh.
vorhanden, auBer jenem aus den vereinzelten Retlungsgrabungen J. E i sne r s und t. Kr a sk o v s ká s. Die erste groBerc Rettungsgrabung auf
einem Gräberfeld des X. Jh. wurde während des
zweiten Weltkrieges in B ešeňov bei Nové Zámky
durchgefiihrt, doch fiel das Material den Frontereignissen zum Opfer. Eine groBere Grabungstäligkeit entfaltete sich erst nach dem J. 1948 in Zusammenarbeit mit der Philosophischen Fakultät der
Komenský-Universität und des Slowakischen Nationalmuseums zu Bratislava, bci der die Griiberfelder in Veľký Grob und Beše11ov abgedeckt und
verhältnismäBig bald danach auch ausgewertet und
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zugleich ebenfalls ältere Grabungen veroffentlicht
wurden. Trotz des rclativ wenigen Fundgutes erkannten die Autoren das teilwe ise Eigengepräge der
Siidwes~slowakei, und zwar nicht nur hinsichtlich
der Grabsitte, sondern auch der materiellen Kultur.
Dies wurde später auch durch die in Nitra k·onzentrierten Grabungen bestätigt, wo es bisher zwar
nicht gelungen isl, ein Gräberfeld der Oberschicht
aus dem IX. Jh. abzudecken, doch z. B. eines von
Nitraer Topfern am FuBe des Hiigels Lupka, dem
ungewohnliche Bedeutung zuzumessen ist. Die auf
ihm gefundene hochstehende Keramík und der
eigenständige Schmuck brachten vollig neue Ansichten bezi.ig lich der Datierung und Kulturentwicklung des Nitraer Fiirstentums und dadurch auch
der ganzen Si.idwestslowakei. Von nicht geringer Bedeutung fiir das X. Jh. war wieder die Abdeckung
eines Gräberfeldabschnittes in Nitra am Fu13e des
Zobor.
Aul3er den angefiihrten Grabungen erfolgte im
Auftrage des Al der SA W zu Nitra nach dem ].
1948 eine ganze Reihe von Abdeckungen a uf Gräberfeldern des IX. - X. Jh„ wobei die Erkenntnisse
teilweise in Vorberichten veroffentlicht wurden, allerdings das Material bisher nicht aufgearbeitet
war. Aus diesem Grunde halte ich es fiir eine
Pflicht, diese Gräberfelder komplett zu publizieren
und eine Analyse durchzufiihren, die jedoch durch
den bisherigen Forschungsstand beschränkt ist.
Ich deutete bereits an, daB bisher kein Gräberfeld der Herrscherschicht erschlossen wurde und
deshalb keine Stellung zur Frage der Genesis des
sog. Blatnica-Fundes und dessen Beziehung zu
Nitra und wieder die Beziehung Nitras zu den mährischen Zentren eingenommen werden kann. Genauso schwer läBt sich, wie ich bereits bemerkt
habe, eine Stellung zu der Frage des Verhältnisses
der Hi.igelgräber zu den Flachgräberfeldern im I X.
Jh. einnehmen. Als groBten Mange( betrachte ich
jed:>ch die ungeniigende Erforschung von groBmährischen Gräberfeldern in der Siidwestslowakei, wobei ganze Landschaftsgebiete vernachlässigt worden
sind. So kennen wir bis jetzt keine grol3mährischen
Fundstellen von der gesamten Schiittinsel und abgesehen von vereinzelten Gräbern auch nicht aus
dem Grantal, obwohl bekanntlich dieses Gebiet in
groBmährischer Zeit eine bedeutendc Rolle gespielt
hat. Ähnlich verhält es sich auch im linken Ufergebiet der Donau, wo die bisher bekannten und eng
benachbarten Gräberfelder von Hurbanovo und
Dolný Peter darauf deuten, dal3 auch dieses, im
VII. und VIII. jh. stark besiedelte Gebiet dringlich
eine systematische Erforschung erheischt.
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Mil den angefi.ihrten Bemerkungen ist insbesondere die Notwendigkeit einer regionalen Erforschung g rol3mährischer Gräberfelder gemeint. Nicht
minder wichtig ist jedoch auch die Notwendigkeit
von thematischen Untersuchungen hinsichtlich der
kulturellen und wirtschaftlichen Stellung Nitras,
die vor allem durch Abdeckungen von Gräberfeldern in seiner nächsten Umgebung belegbar ist. Zu
diesem Fragenkreis gehoren ebenfalls Probleme der
ethnischen Beziehungen im VIII. - IX. Jh„ die
ebenfalls hauptsächlich an Hand von Gräberfeldern
losbar sind. Fi.ir eine erstrangige Aufgabe halte ich
jedoch die Veroffentlichung und Auswertung der
bisherigen Ausgrabungen.
Trnovec nad Váhom-Horný Jatov
(Bezirk Galanta)
Das Gräberfeld entdeckte man im J. 1941, als
man beim Stral3enbau auf die ersten Gräber stieB.
Die Funde aus diesen Gräbern rettete B. S z ó k e,
Kustos des Museums zu Nové Zámky, und wurden
in den Sammlungen des Ungarischen Nationalmuseums zu Budapest untergebracht. I m ]. 1960 gelangten sie im Rahmen eines Obereinkommens mil
der Ungarischen Volksrepublik zuriick in die ČSSR
und zur Zeit befinden sie sich in den Museumssammlungen von Bojnice.
Da kurz nach dem zweiten W eltkrieg an dieser
Stelle intensiver Sandabbau einsetzte, mach le das
Al der SA W unter der Leitung von A. T o č í k
mit mehreren Mitarbeitern des Instituts und auch
externen Mitarbeitern eine ReHungsgrabung (O.
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Abb. 2. Trnovec nad Váhom. Situationsplan.
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Krupica, A. Raj nič, J. Rajček, J. Žuk 0 1 s z ev s k i, J. D u 1 k a - V a 1 e c und in deu
Ferien auch Horer der Archäologie der Philosophischen Fakultät der Komenský-Universität zu Bratislava).
Die Fundstellc líegt siidlích vom Meierhof Horný
Jatov in der Flur Remíza, auf einer Sanddiinc,
dicht rechtsseits der StraBe Tvrdošovce - Trnovec,
zwischen der Bahnstrecke an der Westseite und dem
Wasserkanal Cergát im Osten ( Abb. 2). Insgesamt
wurden 566 Gräber ergraben, davon 37 latenezeitliche, 1 hallstattzeitlíches und die restlíchen aus
dem IX. - XI. jh. Der nordwestliche Teil des Gräberfeldes befindet sich noch unter dem Geholz, wobei es den Anschein hat, daB die altmagyarischen
Reitergräber unter dem Holzbestand eine selbstän dige Gruppe von unerforschten Gräbern bilden
( Taf. l : 1- 6).
Die latenezeitlichen Gräber veroffentlichte B.
B e 11 ad í k in einer eigenen Arbeit ( B e nad í k
B. - V l č ek E. - Am br o s C., Keltské pohrebiská na juhozápadnom Slovensku, Keltischc
Gräberfelder der Siidwestslowakei, Archaeologica
Slovaca Fontes, Tomus 1, Br-atislava 1957), das
Material der iibrigen Zeitepochen veroffentlichten
teilweise A. To čí k in seinen Arbeiten (Nové
výskumy na pohrebiskách z X. a XI. stor. na Slovensku, AR VII, 1955; Súčasný stav archeologického bádania najstarších dejín slovenského národa ,
AR XV, 1963), B. Do stá 1 ( Das Vordringen
der groBmährischen materiellen Kultur in die Nachbarländer, Magna Mora via, Praha 1965), B. S z ók e ( A honfoglaló és kora Árpád-kori magyarság
régeszeti emlékei, Régészeti Tanulmányok 1, Budapest 1962) und wurde ferner von B. Chropovs ký in einer Arbeit beniitzt ( Kandidatenarbeit ).
Beschreibtmg der Gräber und Funde
Gr a b 1
T iefe 70 cm, gestortes Skelett in gestreckter Lage mil der
Orientierung SW - NO, bei ihm ein GeläB (1).
1. Kleines graues GefäB aus leinkornigem Material mil
leinem Toniiberzug. mit ausladender Miindung und gerundetem Rand ; obere GeläBhälfte mil dichten waagrechten
Linien verziert, aul der Standfläche plastischer gitterformiger
S tempel ( Kreuz im Quadrat - Fadenkreuz); H. 8,8 cm,
Mtlm. 6,8 cm, Bdm. 7,8 cm, Stll. 5,8 cm (Tal. XX: 1).
Gr a b 2
ľiele 30 cm, gestortes Skelett in ges treckter Lage mil
0 - W-Orientierung, ohne Beigaben.
G rab 3
Tiele 70 cm, F rauenskelett in gest reckter Lage, 0 -W
orientiert, zwischen den Oberschenkeln ein Spinnwirtel ( l )
und unter dem Schädcl Bronzekugeln (2) .

1. Grauer Spinnwirtel von gedri.icktkugcliger Form, mil
waagrechten Linien verziert ; H. 1,9 cm , 0111. 2,7 cm (Tal.
X X: 3l.
2. Zwei hohle K ugelchen aus Bronzeblcch; Dm. 0.9 cm
<Tal. XX: 2 ).
G rab 4
Tiel.! 50 cm, Kinderskelett in gcstrccktcr Lagc, 0-W
orientiert, ohne Begleitfundc.
Gr a b S
Tiele 100 cm, Fraucns kelett in gcs trcc ktcr l.age, O - W
oricntierl, bei ihm ci11 Gefä g ( 1) und drci Glasperlen (2) .
1. Dunkelgraues GeliiB aus feinkornigem Material, mit
leinem Toni.iberzug, ausladender Mi.indu ng und gerundetem
Rand; der Korper mil spi ralformig umlaulenden Linien verziert, Standlläche gerade; H. 14,2 cm, Mdm. 8,9 cm, Bdm.
12 cm, Stfl. 6.6 cm (Tal. XX: 7 ).
2. Drei Gla sperlen: cí ne blaue zwe irnal gcglicderte, zwei
b laue von gedri.icktkugeliger Ges1al1 und mit plastisch geglie·
derter Oberflächc ( Tal. XX: 4).
Gr a b 6
Tiele 50 cm. das Skelctt in gestrccklcr Lagc mit 0 - W ·
Orientierung, bci ihm cin bcschädigtcs GefitB ( 1 ).
1. Graues beschiidigles Geliil) aus {cinkornigcrn Ma tcrial,
mil trichterlormig aus ladender Miindung und schräg ab·
gestrichenem Rand ; der Korper mil W clle11biindel n und
waagrechten Linien verz ierl ; H. 13,2 cm, Md m. 11 cm, Bdm.
12,6 cm, Stli. 7,9 cm (Tal. XX: 22).
Gr a b 7
Tiele 150 cm, das Skelett in gestreckter Lage, W - 0
orientiert ; Funde: ein Feuerstahl ( 1) sami Ziindslein.
1. Unvollständiger Feuerstahl mil Zi.indstein; L. 9,5 cm
(Ta l. XX: 5, 6).
Gr a b 8
Tiele 60 cm, Miin nerskelett in gestreckter Lage und W -0·
O rientierung ; bei den Beinen Messerbruchsti.icke (l ).
1. Eisenmesser in Bruchstiicken , der Ri.icken gerade, die
Schneide konvex; L. 7.6 cm, Br. 1,2 cm ( Tal. XX: 8).
G rab 9
Tie le 140 cm, das Skelet! in gcstreckl cr Lagc, W - 0
orientiert ; zu Fiil3en c in Gef.'i B (l).
1. Dunkelgraues Ge läB aus Materia l mil G limmerzusatz.
mi l ausladender M i.indung, verlikal abgestrichenem Rand und
'.lerader Standfläche; d er Korper mit spiralformig umlaufender
Línie verziert; H . 13,4 cm, Mdm. 11.2 cm, Bdm. 12,6 cm,
Stll. 6,6 cm (Tal. XX: 10 ).
G rab 10
T iele 45 cm, sta rk gcstä rt es Kinderskelctt , Oricnticrung
nichl leststellbar, ohne Beglcitfundc.
G ra b 11 ( latenczei tlich )
Gr a b 12
Tiele 220 cm, Männers kelett in geslrecktcr Lage mil W -0·
O r ienlierung; beim rech ten Schienbein Fragmen t eines Messers
(1 ), bei den FuBenden ein GeläBlragmenl (2) und Hiihnerskelett.
1. Messerfragment.
2. Graubrauncr. unverzierter GcfäBun lcrlci l aus kornigem
Ma teria l, der Boden mil Standring und in der Mitte mil
plastischem Ring und Dclle versehen; Stll. 7,9 cm (Tal.
XX: 9) .
Gr a b 13
Tiele 150 cm, Männerskelett in gestreckter Lage, W-0
orientiert ; oberhalb des Schiidels ein Hahnskclett , beim linkcn
Oberschenkel cin Mes ser ( l ).
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1. Eiscnmcsser in Bruchstiicken, mit gcradem Riicken und
leicht konvcxcr Schneide. L. 16, l cm, Br. 1,9 cm (Taf. XX:
lll).
Gr a b 14
ľicíc 170 cm, Fraucnskelett in gestrecktcr Lage, W-0
oricnlicr t; zn bcidcn Seiten des Schädels íc ein Schläfenring
(!) .

1. Zwci krcis formigc Schlä fenringe aus Bronzcdra ht , die
Enden des eincn beieinander , des anderen auleinander; Dm.
1.'J cm, Dickc 0.04 cm (Tal. XX: ľi. l b).
Grab ľi
Tiele 100 cm, gestreckles Skelett mit W - 0-0 ricntierung.
ohne Beglcit fundc.
Gr ;1 b Ih
Tiefc 90 cm, Reste eines Kindergrabes, durch einen Gra·
ben aus dcm zweiten W eltkrieg gestori , das Skelett W-0
orientiert. ohne Begleitfunde.
Gr a b 17
ľie fe 2'i cm, durcheinandergeworfenes J::rwachsenenskelett,
zwischcn dcn Knochen GefäBscherben ( 1 ) .
1. GefiiBuntcrtcil von gra ubrauner Farbe aus kornigem
Materin! und mit gerader Standflächc; Stfl. 7.8 cm ( Tal.
XX: II).
Gr a b 18 (latenezeillich)
Gr a b 19
Tiefe hO cm, erwachsener seitlicher Hocker mil nach unten
gekehrtem Gcsicht, mil W -O·Orientierung , ohne Begleit·
funde.
G rab 20
Ticfe 80 cm, zwei schlecht erhaltene Skelette in gestreckter
Riickenlage nebeneinander, das Frauenskelett línks vom
Mann; der rcchte Arm der Frau und der linke des Mannes
im Ellbogen gewinkelt und gekreuzt. die Schädel beinahe
vermodert, W - 0 orientiert; beim Schädel der Frau zwei
Ohrringe ( 1 ) .
1. Zwei korbchenformige Silberohrringc in Bruchstiicken.
mil Filígran, an dem feine Einkerbungen crkennbar s ind Tordierung imiticrend , in der Mitte des se itlichen Ringbogens
cín einfacher Knotcn (Taf. XX: 13).
Gr a b 21
Tiefe 60 cm, gestortes Skelett in gestrecktcr Lage mit
W - O·Orienticrung. ohne Begleitfunde.
Gr a b 22
Vom Skelett nur geringfiigige Knochenreste erhalten, zwi·
schen ihnen einc Pasteperle ( 1 ) .
1. Schwarze zylind rische Pasteperle mit zwei einander
schneidendcn plastischen Wellenlinien und gelben Augen;
L. 0.8 cm (Tal. XX: 19).
Gr a b 23
Tiefe 'iO cm. schlecht erhaltenes Skelett eines Erwachsenen
in gestrcckt er Lage, mil W -O·Orientierung, ohne Begleil·
lun de.
Gr a b 24
Tiefe 30 cm, vom Skelet! eincs Erwachsenen nur Bruchstucke der GliedmaBen erhalten, wahrscheinlich durch Ober·
pfliigung gestori , Orientierung nicht feststcllbar, ohne Be·
gleitfundc.
Gr a b 2'i
Rechtcckige Grabgruppe, L. 120 cm, Br. 9 5 cm, T. 120 cm,
auf der Grubensohle ein Erwachsenenskelett in gestreckter
Lage, mit Armen lä ngs des Korpers, in schlechtem Erhal·
lu ngszustand, mit W - O·Orientierung, beim linken FuB ein
Geliifl ( 1).

139

1. Brauncs GefäB aus Materia l mil Sand· und Glimmer·
zusatz. mit trichterformiger Mii ndung und gerundetem Rand ;
der Gefäflkorper mit spiralformig umlaufenden Doppellinien
vt:rziert, die Standfläche leicht erhaben und ihr Rand mil
schwach ausgeprägtem Standring versehen; H . 12,3 cm, Mdm.
14,5 cm, Bdm. 14,8 cm, Stfl. 8,2 cm (Taf. XX: 21 ).
Gr a b 26
Tiefe 60 cm, Res te eines Kinderskelettcs, Oricnticrung
nicht fests tellbar; aus der Grubenfiillung cinc a typische
Scherbc.
Gr a b '1.7
Tiele 80 cm, Frauenskelett in gestrccktcr 1.age, stark
gestori. di e Fingerglieder wurden bei und untcr dem Schädel
vorgefu ndcn, das Schambein wicder aul dem linken Schul·
tt:rblatt, W - 0 orientiert; unter dem Schädel cin goldencr
Schläfenring ( 1) und Bruchstiicke eines weiteren aus Bronze

(2).
1. Offener Schlä fenring aus Goldraht; Dm. 2,4 cm, Dicke
des Drahtes 0,2 cm (Tal. XX: 12) .
2 . Ova ler Schläfenring aus rundem Bronzedraht, im seit·
lichen Ringbogen ein einlacher K noten; Om. 1,8 cm (Taf.
XX: 14) .
Grab 28
ľiefe 'iO cm. von dcm durch Oberpfliigung gesforten Ske·
l~tt Fragmente der GlicdmaBen erhalten. mil ihnen vermengt
Messerbruchstiicke ( 1 ) .
l. Eisenmesser mil geradem Riicken und ko nvcxer Schneide, an der Griffangel Holzresle des Grifles; L. 13,2 cm, Br.
der Klinge 1.3 cm (Taf. XX: 17).
Gr a b 29
Tiele 30 cm, Reste eines Kinderskelettes mít nicht feststell·
barer Orienti erung, ohne Beigaben.
Grab 30
Rechteckige Grabgrube, L. 180 cm, Br. 90 cm, T. 100 cm,
aul der Grubensohle ein schwach erhaltenes Erwachsenenskelett in gest rcckter Lage mit den Armen liings des Korpers,
der Schädel zicmlich zerdriickt, W - 0 orienticrt ohne Bc·
gleitfundc .
Gr a b 3 1
Rechteck ige Grabgrubc, L. 180 cm, Br. BU cm, T. 90 cm,
auf der Grubensohle ein Erwachsenenskelett in gestreckter
Lagc mit den Armen längs des Korpers, dem Schäd el nach
rechts geneigt, NW - SO orientierl; bei dem rcchten Unterarm
e in Messer ( 1) .
1. Bruchstiicke eines Eisenmessers m it lehlender Spitze,
der Riicken gcrade, die Schneide konvex; L. 11,3 cm, Br.
1,4 cm (Tal. XX: 20).
Gr a b 32 (Tal. II : l)
Rechteckige Grabgrube, L. 200 cm, Br. 130 cm, T. 200 cm,
auf d er Grubensohle ein Frauenskelett in gestreckter, leicht
nach rechts geneig ter Lage und mit nach links gewandtem
Schäde l, der linke Arm auf dem Becken, W - 0 orientiert ;
rcchts vom Schädel ein Ring ( l), zwischen den Knien eim
Sichel (2), bei den FuBenden in 160 cm Tiele in der rechten
Grubenecke Eimerbeschläge (3) .
l. Ovaler Schläfenring aus Bronzcdraht, in Bruchstiicken;
Dm. 2.2 und 1,8 cm (Tal. XXI: 2 ).
2 . Eisensichel in Bruchs1iicken; Spannweite der Klinge
25,8 cm, L. des Griffdorns 11,6 cm, ma x. Klingenbreite
2,3 cm (Tal. XXI: 1 ).
3. Eiserne Eimerreilen aus flachem Band, an den Enden
des rundstabigen Henkels trapez!Ormige Beschläge mil Nielen
( Taf. XXI : 13).
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Gr a b 33 (Taf. II: 2-4)
Tiefe 140 cm, Frauenskelett in gestreckter Lage mit den
Armen längs des Korpers, SW - N O orientiert; zwischen
rechter und linker Hand eine Sichel (1 ), beim linken Fu6
Eimerreifen (2) und ein Messer (3).
1. Unvollständige Eisensichel; Spannweite der Klinge
15.S cm, max. Klingenbr. 2,8 cm (Taf. XXI: 17).
2. Bandfärmige Eisenreifen eines Eimers; Br. 1,7 cm.
3. Eisenmesser mil geradem Riicken und konvexer Schneide, die Spitze fehlt; L. 16,9 cm, max. Br. 1,8 cm. (Taf.
XXI: 7).
Gr a b 34
Rechteckige Grabgrube, L. 210 cm, Br. 100 cm, T. 80 cm,
auf der Grubensohle ein Frauenskelett in geslreckler Lage.
mil nach rechts geneigtem Schädel und dem rechten Arm au[
dem Becken, W - 0 orientierl; beim rechten Unterarm ein
Armringbruchstiick ( 1), ein weiterer Teil von ihm in der Grubenfi.illung, am linken Un1erarm ein weiterer Armring in
Bruchstiicken (2) und neben dem Oberschenkel Messerbruchsliicke ( 3) .
1. OHener Armri ng aus drei geflochtenen Bronzedrähten,
in schlechlem Erhaltungszustand, ein Ende leicht zuriickgebogen; Dm. 5.9 cm, Dicke 0,3 cm (TaL XXI: 3).
2. Armring aus drei geflochlenen Bronzedrähten, eines der
Enden mit einem H äkchen abgeschlossen, das andere in eine
Schlinge auslaufend; Dm. 6,6 cm, Stärke 0,3 cm (Taf. XXI:

5).
3. Eisenmesser in Bruchstiicken, an der Griffangel Reste
des HolzgriHes; L. etwa 14,6 cm, Br. 1,5 cm.
Gr a b 35
Rechleckige Grabgrube, L. 220 cm, Br. 130 cm, T. 170 cm,
auf der Grubensohle ein Frauenskelett in gestreckter Lage,
vom Schädel blo6 der Unlerkiefer erhalten, W - 0 orientierl;
in der Schädelgegend Perlen (1), rechls von ihnen Ohrringe
(2, 3), vor der rechten H and ein Messer (4), bei den Fingem
ein Ringfragment (5) und zwischen den Perlen auch eine
aus Bronze (6).
1. Paslerperlen, nie-hl erhalten geblieben.
2. Ovaler Ohrring aus vierkantigem Bronzedraht, vergoldet, am seitlichen Ringbogen je ein granulierter Knoten, im
unteren Bogen ein einseitiger Traubenanhänger; H . 2,9 cm,
Br. 1,8 cm (Taf. XXI: 6).
3. Silberohrring in Bruchstiicken, der unlere Bogen aus
profiliertem Draht, an einer Seite granulierte Knoten , am
unteren Ringbogen ein doppelter Traubenanhänger; H . 2,1 cm,
Br. 1,2 cm (Taf. XXI: 4).
4. Eisenmesser, Riicken und Schneide gerade, mit Holzreslen von der Scheide; L. 13,2 cm, max. Br. 1,5 cm (Taf.
XXI: 11).
5. Bandfärmiger Bronzefingerring in Bruchstiicken, mit
Einstichen verziert .
6. Perle aus Bronzeblech, aus zwei ovalen Hälften zusammengeselzt und mit plastischen Rippen verziert, die
Locher sind halbkreisfärmig; L. 2,8 cm, Dm. 2 cm (Ta!.
XXI: 8).
Gr a b 36
Rechteckige Grabgrubc, L. 245 cm, Br. 160 cm, T. 150 cm,
auf der Grubensohle ein Frauenskelett mit dem SchädeI an
der linken Seite liegend, W-0 orientiert; auf dem rechten
Oberarm ein Fingerring (l). vor der rechten Hand ein
Messerfragment (2), beim linken Knie ein unbestimmbarer
Eisengegenstand (3), an den Fu6enden, 20 cm iiber der
Sohle ein Gefä6 ( 4) und nach der Bergung des Skelettes in

der rechten Schläfengegend ein Ring ( 5) sami Spinnwirtel
( 6) zutage gelrelen.
1. Bandfärmiger Bronzefingerring in Bruchstiicken, in
Treibarbeit verziert.
2. Eisenmesserfragment.
3. Fragment eines Eisengegenstandes, mil Holzreslen an
der lnnenseile (Taf. XXI: 10).
4. Ziegelrotes, dunkelgeflecktes Gefä6 aus Malerial mil
Sand- und Glimmerzusalz, mil ausladendcr Miindung und
schräg abgestrichcnem Rand, der Korper mil siebenfachen
cingeritzten Halbkre isen und waagrechtcn Linien verziert;
H. 19,7 cm, Mdm. 19,5 cm, Bdm. 21,9 cm, Stfl. 10,6 cm
(Ta!. XXI: 29).
5. Schläfenring aus rundem Bronzedrah1 mit iibereinandergreifenden Enden; Dm. 2 cm.
6. Hellgrauer, doppelkonischer Spinnwirlel mit rundem
Loch in der Mitte, ohne Verzierung; H . 1,9 cm, Dm. 2,7 cm
(Taf. XXI: 9).
Gr a b 37
Tiefe 60 cm. Frauenskelett in geslreckler Lage. mil fehlendem rechtem Fu6, wahrscheinlich bei Sandfärderung abgegraben, NO - SW orienliert; an der linken Schädelseite zwei
Schläfenringe (1, 2), an der rechlen Hand zwei F'ingerringe
(3. 4) und nach d er Bergung des Skclettes ein Schläfenring
zutage gelreten ( 5).
1. Ovaler Schläfenring aus Bronzedraht mil iibereinandergreifenden Enden; Dm. 2,2 cm (Ta!. XXI : 18).
2. Ovaler Schlä len ri ng aus Silberdraht mit iibereiuandergreifenden Enden; Dm. 2 cm (Taf. XXI : 24).
3. Offener baodfärmiger Bronzefingerring mil aufeinanderliegenden verjiingten Enden, ohne Verzierung; Dm. 2,1 cm,
Br. 0.5 cm (Taf. XXI: 27).
4. Offener bandformiger unverzierler Bronzefingerring mit
aufeinanderliegenden veríiingten Enden; Dm. 1,9 cm, Br.
0,4 cm (Taf. XXI : 25).
5. Offener Schlälenring aus rundem Bronzedraht mit
etwas iibereinanderliegenden Enden ; Dm. 2,5 cm (Tal. XXI:
28).
Gr a b 38
Rechteckige Grabgrube, L. 210 cm, Br. 100 cm, T. 55 cm,
aul der Grubensohle cín Erwachsenenskclett in gestreckter
Lage, mil nach rechls gewandtem Schädel , der rechten Hand
au f dem Brustkorb, der linken aul dem Becken, W - O orienlierl, ohne Begleitfunde.
Gr a b 39
Tiele 70 cm, erwachsener Linkshocker mil 0-W-Orientierung, ohne Begleitfunde.
Grab 40
Dicht neben dem Grab 39, 10 cm liefcr und rechts bei den
Fii6en ein sehr schlecht erhaltenes Kinderskelctt, wahrscheinlich in gestreckter Lage mit W-0-0rienlierung, ohne
Begleitlunde.
Gr a b 41
Rechteckige Grabgrube, L. 220 cm, Br. 9'i cm, T. 100 cm,
auf der Grubensohle cín Erwachsener in gestrcckler Lage.
mi l dem rechten Arm längs des Korpcrs , dem linken auf
dem Becken, W - O orientiert; bei der rechten Hand ein
Messer (1) und Fingerring (2), in der Fii llerde in der
F'u6gegend 80 cm von der Oberfläche eine Eisenpfeilspitze
(3).
l. Eisenmesser mit geradem Riicken und lcicht konvexer

Schneide und mít Holzspuren der Schneide; L. 9,9 cm, Br.
der Klinge 1 cm (Taf. XXI: 12).
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2. Offener bandformiger Bronzefingerring mit leicht gewolbter AuBenseile und iibereinandergreifenden Enden; Dm.
1,7 cm (Taf. XXI: 15).
3. Blatt!Ormige Eisenpieilspitze; L. 7,3 cm, max. Br. 1,8
cm (Taf. XXI: 16).
Gr a b 42
Es lag 30 cm tief in der Nähe des Grabes 41, mit Resten
eines Kinderske lettes in gestreckter Lage. mil 0 - W -Orientierung , ohne Begleitfunde.
Gr a b 43
Rechteck ige Grabgrube. L. 220 cm, Br. 100 cm, T. 170 cm,
das Skelett, wahrscheinlich ciner Frau, in gestreckter, W-0
ausgerichteter Lage, mit nach Osten gewandtem Gesicht, dem
linken Arm auf dem Becken und dem rechten längs des
Korpers; vor der rechten Hand ein Messer ( l) und längs
des rech ten Beines Topfscherben ( 2).
l . Eisenmesser mit konkavem Ri.icken und konvexer
Schneide; L. 9,9 cm, Br. 1 cm (Taf. XXI: 19) .
2. Hellbraunes, dunkclgrau geflecktes GefäB aus grobkornigem Material mil feinem Toni.iberzug, ausladender Mi.indung und schriig abgestrichenem Rand; der GefäBoberteil mit
achtzeiligem Wellenband und waagrechten Linienbändern
verziert, Standfläche gerade; H. 19,9 cm, Mdm. 14,2 cm,
Bdm. 15,8 cm, Stfl. 9 cm (Taf. XXI: 30).
Gr a b 44
Tiefe 90 cm, Erwachsenenskelett ( Frau) in gestreckter
Lage mil nach links geneigtem Schädel und W - 0-0rientierung; etwa 20 cm i.iber dem Skelet! Bruchsti.icke eines
Plättchens (l) und runder Beschlag ( 2), mit den Knochen
vermengt vier Perlen ( 3).
1. Bruchstiicke eines dreieckigen Bronzeplättchens rnit
rundem Loch in einem der Ecken; H. 1,9 cm (Taf. XX I : 14).
2. Kreisforrniger Silberbeschlag mil Pflanzenornament in
Durchbruchsarbeit; Dm. 2,3 cm (Taf. XXI: 26).
3. Vier Perlen: zwei schwarze zylindrische mit weiBer
spiralformiger Ril le, L. 1, 1 cm, Dm. 0,6 cm (Taf. XXI: 2::!,
23), eine braune, unregelmäBig kugelige; Dm. 0,6 cm (Taf.
XXI: 21), eine schwarze kugelige mit zwei einander schneidenden Wellenlinien, Dm. 0,7 cm (Ta f. XXI: 20).
Gr a b 45
Tiefe 60 cm, Kinderskelett in gestreckter Lage mit der
Orientierung 0 - W, der Schädel zerdriickt; bei den FuBenden
ein GefäB ( l), rechts von ihm ein zweites (2) und auf dem
Brustkorb Schellenbruchstiicke ( 3).
l. Dunkelgraues GefäB aus sandgemagertem Material mit
feinem Toniiberzug, kurzem Hals und ausladender Miindung;
unter dem Halse eine seichte Rille, darunter eine Reihe
schräger Einstiche, der Korper mit spiralformig umlaufender
Linie verziert, die Stand!läche mil verdicktem Rand und
durch plastische waagrechte Leisten gegliedert; H. 9,9 cm,
Mdm. 9,8 cm, Bdm. 10,6 cm, Stfl. 6,9 cm (Taf. XXII: 1).
2. Dunkelgraues vasenformiges diinnwandiges GefäB aus
feinkornigem Material, Hals und Miindung fehlen; der GefäBkorper mil dichten umlaufenden Linien verziert, Standfläche gerade und mit plastischer Leiste, erhaltene H. 12,2 cm,
Mdm. 11,8 cm, Stfl. 6,1 cm (Taf. XXII: 5) .
3. Eisenschelle in Bruchstiicken (Taf. XXII : 2-4).
G rab 46
Tiefe 40 cm, stark gestortes Skelet! eines Erwachsenen mit
NW-SO-Orientierung, der Schädel in Bruchstiicken, bloB
der Rumpf in urspriinglicher Lage, der rechte Arm auf dem
Brustkorb, der linke leicht auf das Becken gebogen, ohne
Begleitfunde.
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Gr a b 47
Tiefe 80 cm, Kinderskelett in gestreckter Lage, in sehr
schlechtem Erhaltungszustand, der Schädel in Bruchstiicken,
Orientierung NNW- SSO; vor der rechten Hand eine
Schelle ( 1).
l. Kugelige Eisenschelle mit angerosteten Geweberesten;
Dm. 2,5 cm (Taf. XXII: 6) .
Gr a b 48
Tiefe 80 cm, Frauenskelett in gestreckter Lage mil der
Orientierung NW - SO, etwas nach links geneigt und gestor!;
an der rechten Hand zwei Ringe (1, 2) und in der Grubenfiillung drei Perlen (3).
1. Offener bandformiger Bronzefingerring mit iibereinanderliegenden Enden; Dm. 1,9 cm (Taf. XXII : 11).
2. Offener band!Ormiger Bronzefingerring mit auseinan dergezogenen Enden; Dm. 1,9 cm (Taf. XXII: 10).
3. Drei G lasperlen: eine kugelige mit zwei Wellenlinien
und Augen, Dm. 1,6 cm (Taf. XXII: 9), zwei gegliederte
mit Perlmutteriiberzug, L. l cm (Taf. XXI I: 7, 8).
Gr a b 49
Tiefe 80 cm, Männerskelett in gestreckter Lage mit hoher
gebettetem Schädel, mil W - 0-0rientierung; an der rechlen
Hand ein Fingerring (l) und vor ihr ein Messer (2).
l. Offener band!Ormiger Bronzefingerring mil halbkugeligem Quersc-hnitt; Dm. 2,4 cm (Taf. XXII: 12) .
2 . Drei Bruchstiicke eines Eisenmessers mit geradem
Riicken und slark gewolbler Schneide; L. 10,6 cm (Taf.
XXII: 18).
Grab 50
Tiefe 70 cm, das Skelet!, wahrscheinlich eines Mannes, in
ges treckter Lage mil W - 0-0rienlierung und nach rechls gewandtem Schädel, das Stirnbein trepanierl; in der Fiillerde
oberhalb der FiiBe eine Eisenschnalle (l) und daneben eine
Trensc (2).
1. GroBere rechleckige Eisenschnalle mil gerundeten Ecken;
L. 7,5 cm, Br. 5 cm (Taf. XXII: 13).
2. Zwei!eilige Eisenlrensc mit Ziigelringen an den Mundstiicken; L. der Mundstiicke 8,5 und 8,3 cm, Dm. der Ringe
6 und 6,1 cm (Taf. XXII: 16).
Gr a b 51
Tie[e 125 cm, Erwachsenenskelett in gestreckler Lage mit
W - 0-0rientierung und rechlem Arm auf dem Becken, in
schlechtem Erhaltungszustand; beim rechlen Oberarm Messerfragmente ( l).
1. Eisenmesserfragment mil leicht konkavem Riicken und
konvexer Schneidt:; L . 11,3 cm, Br. 1,6 cm (Taf. XXII: 23).
Gr a b 52
Tiefe 65 cm, Frauenskelett in gestreckler Lage mil W - 00rienlierung, leichl nach rechts geneiglem Schädel und dem
rechten Arm auf dem Brustkorb, der linke auf dem Becken,
die Seine 10-20 cm tiefer gesunken, unter dem Skelett die
Umrisse des Grabes 56 erkennbar; bei der rechten Schläfe
sieben Schlä fenringe (l-7) und eine Pfeilspilze (8).
1. S-!Ormiger Schlä fenring aus rundem Silberdrahl; Dm.
l,8 cm (Taf. XXII: 19).
2. Bronzering mil iibereinandergreifenden Enden; Dm.
1,9 cm (Taf. XXII: 14).
3. Offener Bronzering aus rundem Drahl, mit weggebrochenen Enden; Dm. 1,9 cm (Taf. XXII: 21).
4. S-formiger silberner Schläfenring; Dm. 1,8 cm (Taf.
XXII: 20).
5. Silberner Schläfenring mil abgeschnitlenen Enden; Dm.
1,7 cm (Taf. XXII: 15).
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6. Bronzering mil aufei11anderliegende11 Enden ; Dm. 1,8
cm (Taf. XXII: 22).
7. S-färmiger unvollstiindiger silbern er Schläfenring; Dm.
1.8 cm (Taf. XXII: 26).
8. Gegabelte Eisenpfeilspitze mit einer Spitze weggebrochen; L. 6,1 cm (Taf. XXII : 28 ).
Gr a b 53.
Tiefe 100 cm. das Skelett, wahrscheinlich eines Mannes.
in geslreckter Lage mil nach rechts gewandtem Schädel und
W - 0-0rienlierung, rcchter Arm auf dem Bccken; beim rechtcn K nie Bruchsti.icke ciner Schnalle (1 ).
1. Bruchstiicke einer Eisenschnalle (Taf. XXII: 35) .
Gr a b 'i4
Tiefe 130 cm, Männerskelett in gestreckter Lage mit der
Uricnlierung WNW - OSO und nach rechts gewandtem Schädel. die linke Hand auf dem Becken; beim línken Un1erarm
M,sserbruchsliicke (1 ), au den FuBende11 Fragmente zweier
Sporen (2, 3) .
1. S1ark oxydierte Bruchstiicke einer eisernen Messerklin gc; Br. 2,1 cm (ľaf. XXII: 33).
2. U-färmiger Eisensporn mit Stachel in Bruchstiicken;
L. 11 ,6 cm (Taf. XXII : 37).
3. Eisensporn, dem vorhergehenden ähnlich, in Bruchs tiicken (Taf. XXII: 2'i ).
Gr a b 'i'i
Tiefe 35 cm, das Kinderskelett infolge von Oberpfliigung
Jurcheinandcrgeworle11, zwischen ihnen Glasperlen ( l) .
1. Sed1s Glasperlen: gelblichweiBe kugel!ormige, Dm. O,'i
cm, dunkelgraue aus glasartiger Masse mit schwarzen Tupfen.
Dm. 1,3 cm, hellgriine Melonenkernperle, Dm. 1, 4 cm. hellgriine gedriicktkugelige mil Rillen und seich1en Griibchen,
H. 1 cm, Dm. 1,7 cm, hellgriine kugelige mit drei blauen
Tupfen. H. 1 cm, Dm. 1,7 cm, hellgrline zylindrische, L.
1 cm. Dm. 1,2 cm (Taf. XXI 1: 27 l.
Gr a b 'io
Tiefe 110 cm, seine Umrisse unter dem Grab 52 erkennbar, Frauenskelett in gestreckter Lage mil W-0-0rientierung
Jnd nach links gewandtem Schädel. der rechte Arm leich1
zum Oberschenkel gebogen; nach der Bergung des Skelettes
11nter dem Schädel ein Ohrring ( 1 ).
1. Ovaler Bronzeohrríng aus vierkantigem Draht, im seit·
lichen Ringboge11 je ein Knoten, im un1eren wieder ein ein focher Anhiinger aus granuliertem Ringchen von schlichten
cingefaBt und mil kleinem Kiigelchen abgeschlossen; L. 2,6
cm, Br. 1,4 cm (Ta f. XXII : 36).
Gr a b 57
Tiefe 100 cm, das Skelett in gestreckter Lage, W-0 orienti crt, die Schienbeine reichten in das Grab 54 hinein, der
rechte Oberschenkel in sekundärer Lage beim Unterarm; beim
rechten Knie ein Messer (1) und ein Feuerstahl (2).
1. Eisenmesser in Bruchstiicken mil leicht konkavem Riicken
und konvexer Schneide, die Spitze fehlt ; L. 14,2 cm, Br. der
Klinge 1,8 cm (Ta f. XXII: 17).
2. Lyra-formiger unvollständiger Feuerstahl mil fiinf
Ziindsleinen aus Quarz; L. 10,3 cm, max. Br. 1,2 cm (Taf.
XXII: 24, 29-· 32, 34).
G rab 58
fiefe 160 cm, da s Skelett, wahrscheinlich eines Mannes,
in gestreckter Lage mil W -0-0rientierung, die Hände a uf
d<:m Becken; beim rechten Oberarm ein Messer ( 1) und quer
au ( den Knien eine Axt ( 2 ).
1. Eisenmes~er mil konkavem Riicken und konvexer Schneidc; L. 12,7 cm, Br. 1.9 cm (Taf. XXIII: 6).

2 . Eisenaxt mil rundem Schaftloch und rnit Schaftlochlappcn, der Nacken vierkantig und dic Schneide konvex;
L. 11,7 cm, Dm. des Schaftloches 2.6 cm. Br. der Schneide
3.1 cm (Taf. XXIII : 2 ) .
Gr a b 59
Tiefe 70 cm, das Skelett eines Erwachsenen in gestreckter
Lage mil W - 0-0rientierung; in der linken Hand ein Feuerstahl und drei Ziindsteine (1 ) , oberhalb des linken Oberschenkels ein Messer (2).
1. Feuerstahlfragment.
2. Eisenmesserfragment.
G rab 60
Tiefe 'iO cm. sehr schlecht erhaltenes Kinderskelett in gestreckter Lage mil W - 0-0rientierung, der linke Arm in der
Giirtelgegend gewinkelt; iiber dem linken Knie ein zerscherb·
1es GefäB ( 1).
1. Dunkelgraues Gefä t~ aus Material mil Sand- und Glim·
merzusatz, mit schriiger Mi.indung und gerundetem Rand; der
K.órper mil Wellenlini e und waagrechten Linien verziert, die
Standfläche gerade; H. 11 ,9 cm. Mdm. 11 ,3 cm, Bdm. 11 ,8
cm, Stfl. 7.2 (Taf. XXII I: 1).
Gr a b 61
ľiefe 60 cm, Kindcrskelett in gestreckter Lage mil W -0·
Orientierung und leicht nach links gewandtem Schädel, rechter Arm gestori; oberhalb des lin ken Unt erarms ein GefäB
( 1), um dem Unterkiefer herum und auf den Schliisselbeinen
Perlen (2), am rechten Schliisselbein zerfallcne Teile einer
Mi.inze (3). in der rechtc>n Grubenecke ein Ring (4), zwi>Chen den Perlen ein Knopf ( 5) und Muscheln (6).
1. Dunkelgraues GefäB aus feinkornigem, mit Glimmer
gemagertem Material, mit ausladender Miindung und gera der Standfläche; der ganze Korper mit Biindern unregelmiifliger Wellenlinien und umlaufenden Linicnbändern verziert;
H . 14,7 cm, Mdm. 12,h ť'm, Bdm. 13,8 cm, Stfl. <l,<) cm (Taf.
XXIII : 3).
2. llalsbandperlen aus g!asartiger Masse: kugelige mil ein ander schneidenden Wellenlinien und plastischen Punkten.
lerner gegliederte von gelber und blauer Farbe (Ta!. XXI II :
4 ).
3. Miinze (?) au s Silber, in sehr sc11lechtem Erhaltungszustand.
4. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht ; Dm.
1,8 cm (Ta!. XXIII : 5 ) .
'i. Bronzeknopf mil gedriicktkugeligem Kopf, mit strahlenformig angeordneten Rillen verziert und mit runder Č>se ohne
Hals; H . 1.2 cm, Dm. des Kop[es l cm (Taf. XXIII: 4 ).
6. Fiinf Kaurimuscheln des Halsbandes (Tal. XXIII: 4) .
Gr a b 62
Ticfe 70 cm, das Skelet!. wahrsche inlích eincr Frau, in
gestreckler Lage; 0 - W orien1iert, der Schädel beinahe vollig
zerfallen; ohne Begleitfunde.
Gr a b 63
Rechleckige Grabgrube, L. 220 cm, Br. 160 cm, T. 210 cm,
au[ der Grubensohle ein Männerskelett in gestreckter Lage
mit W - 0 -0rientierung und nach links gewandtem Schädel;
rech ts auf dem Nasenbein Bronzeblechrestc (] ), beim rechten Unterarm cín Messer (2), beim rechtcn Schienbein einc
Axt ( 3), bei der Bergung des Schädels Ing dort ein Bronzering ( 4).
1. Bronzeblech in Bruchstiicken.
2. Eisenmesser ín Bruchstiicken mil konkavem Riicken und
konvexer Schneide; L. l 'i,4 cm, Br. der Klínge 1,6 cm (Taf
XXIII: 7).
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3. Eisenaxt mit ovalem Schaflloch. kleinen Lappen, schma·
lem und vierkantigem Nacken und verbreiterter Schneide;
L. 14,5 cm. Br der Schneide 4,6 cm (Taí. XXII 1: 12).
4. Schlichter Schliifenring aus rundem Bronzedraht. die
Enden weggcbrochcn; Dm. 2,3 cm (Taf. XXI II: 8).
G rab 64
Rechteckige Grabgrube, L. 180 cm, Br. 160 cm, T. 210 cm.
auf der Grubensohlc ein Männerskelett in gestreckter Lage
mil W - 0-0rientierung und leicht nach links geneigtem Schädel, sehr schlecht crha ltcn; ctwa 20 cm uber dem Skelett ein
Streifen verkohlten Holzcs, beim lin ken Oberarm ein schlecht
erhaltener Feuerstahl rnit Ziindsteinen (1 ).
1. Fc11crstah l in Brud1st iicken mi t vier Ziindsteinen (Ta f.
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1. Bandfärmiger Bronzc fingerring mit zusammensto6enden
Enden; Dm. 2,2 cm (Taí. XXIII: 13).
2. Eisenmesser mil zwei durch Eiscnniete belestigten Knochenplättchen an der Gri((angel. die Plä ttchen mil eingerit z·
ten konzentrischen Kreisen ver ziert. der Riicken gerade. dic
Schneide beschädigt; L. 16.7 cm, Br. der Klinge 1.3 cm
(Ta!. XXIII: 17. 19. 21 ).
3. Rhomboide Eisenpfeilspitze; L. 5.6 cm, Br. 2,2 cm (Ta!.

XXIII: 18).

XX III : <J - 11. ľi , I h).
Gr a h t.'i
Tiefe 80 cm. teil webc ges téirt es Erwachsenenskelett mit
W -· 0-0 ri cn ti crung 11111.l nach rechts gebettetem Schädel, in
urspriinglicher Lage Schridcl, Sc hliissclbcine. linker Oberarm
und rechtes Bcin; ohne Bcg lci tfunde.
Gr a b 66
Rechteckige Grabgrubc. L. 160 cm, Br. 60 cm, T . 85 cm,
aul der Grubensohlc ein Kinderskelett in gestreckter Lage
mil WNW -OSO·Orient ierung und nach links gewandtem.
zerdriicktem Schädel. der linke Arm vollig vergangen; 1'i cm
iiber dem Skelett bei den FuBenden ein Gelä6 ( 1 ).
1. Graubraunes vasenfórmiges GefiiB mit Trichterrnii ndung
und schriig abgestrid1enem Rand ; der Hals mit ein facher
Wel!eniinie verziert. daruntl'r eine spiralform ig umlaufende
Rille. StanJ!liichc mit Standring und in der Mitte mit pla stisci1em Bodenzeichcn; H. 13.b cm. Mdm. 10.7 cm. Bdm. 12 cm.
Stfl. '>.I cm ( Ta!. XXI II : 22l.
G r ab 67 (Ta!. II : '>. f>)
Rechteckige Grabgrube. L. 1(1() rm, Br. 60 cm, T. 8'i cm.
Männers kelett in gestrccktcr l.age, rnit W -0-0rientierung
und nach rechts geucigtcm Schiidel, die Knie ebenfalls leicht
nach rechts gebogcn; be irn línkl'n Unterarm Messerreste (1).
bei der rechten FuGsoh le ei n GefäB (2), daneben Gelliigelknochen.
1. Eisenmesscr ín Bruchs tíicken, der Riicken etwas konkav ,
die Schneidc konvcx; L. 17,8 cm, Br. 2,2 cm (Taí. XXIII :

Abb. 3. Trnovec nad Vúhom. Grab 71.

14).
2. Tonnenformigcs GefiiB nus korn igem. mit Glimmer gemagertem Ma tcria l. mil ausladendcr Miindung und konisch
abgestrichenem Rand; der GeläBkorper mit dreimal spiralfor·
mig umlaulenden Linicnbii ndern vcrziert, die manchmal ge·
wellt sind, die Standfläche geradc mit kleiner Delle in der
Mitte; H. 17,2 cm, Bdrn. 14,8 cm, S tli. 9. 1 cm ( Ta!. XXIIL

20).
Grab b8
Grabgrube, L. 23'i cm. Br. CJ() cm. T . 100 cm, das Skelet!,
wahrscheinlich ciner Frau. in gcstrcckter Lage mit WSW ONO-Orientierung und nach rechts gewandtem Schädel . der
linke Arm au( dem Becken. das rechte Bein au( dem linken;
ohne Begleit!undc.
Gr a b 6')
Durch Sandforderung gestortes Erwachsenenskelett, nur die
Schienbeine erhaltcn. ohne Bcigabeu.
Gr a b 70
ľicfe 100 cm. da~ S kclctt, wahrschein lich einer Frau, in
gestreck ter Lage rnit W - 0-0r icntierung. die Arme au( der
Brust gekreuzt; an der linkcn H and cín Fingerring (1) , in
der Grubcn!iillung c ín Mcsser ( 2) und eine Eisenpfeilspitze
(3).

G rab 71 (Abb. 3)
Tie(e 110 cm, stark vermodertes gestrecktes Skelett mit
W - 0 -0rien tier ung; Funde: Fingerring ( 1 ), zwei Steigbiigel
(2, 3). vier Pieilspit7.en (4 - 7), Schläfenring (8), drei Beschliige ( 9 -11 ). wcitcrer Beschlag (12), Messerfragment
( 13). Feuerstahl ( 14 ). Bruch stiickc zweier Schnallen (1 5,
J h) und zwei Ringe (17, l~l .
1. Bandformiger oHener Bronzefingerring mil gewolbter
Au6enseite; Dm. 2,5 cm (Taí. XX IV: 3).
2. Eiserner Steigbiigel in Bruchstiicken, mit rechteckiger
Riemenose ohne Hals; H . 17 cm , max . Br. 13,2 cm ( Ta!.

XXIV: 5).
3. Dreicckiger Steigbiigel aus Eisen. mil rechteckiger Rie·
meniise ohne Hals, verbreitertem Trittsteg, der mil plastischer
Rippe verstä rkt is t; H . 17 cm, Br. 12.6 cm ( Ta!. XXIV: 6).
4. Rhomboide Eisenpfeilspit zc; L. 8,4 cm (Ta!. XXIV:

IO )
5 . Rhomboide Eisenpfeilspitze; L. 6,9 cm (Ta!. XXIV:

14 )
6. D eltoide Eisenpleilspitzc; L. 7,6 cm (Tal. XXIV: 8) .
7. Deltoide Eiscnpfeilspitzc; L. 7,9 cm (Ta!. XXIV: 11 ).
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8. Schliifenring aus rundem Silberdraht; Dm. 2,3 cm (Taf.
XX IV: 4).

9- 11. Drei zungenformige Beschläge aus Bronzeblech, das
un tere Ende gerundet, das andere mit dreieckigem Ausschnitt,
mit Pflanzenornament verzierl; L. 3 cm (Taf. XXIV: 1820).
12. HerzfOrmigcr BeschJag aus Bronzeblech mil gezacktem
Rand, in der Mittc des Oberteiles durchlocht; H. 1,9 cm, Br.
2,1 cm (Taf. XX IV: 17).
13. F.isenmcsserfragment; L. 12 cm, Br. 2,2 cm (Taf.
XX I V: 7).
14. Lyra·féirmiges Feuerstahlfragment; L. 7,3 cm, max.
Br. 1,9 cm (Tal. XX I V: 12) .
l '). Ru nde Eisenschnalle in Bruchstucken (Tal. XXIV:

13).
16. Ovale Eisenschnalle in Bruchstucken (Tal. XXIV:
15)
17. Offener Bronzcring aus rundem Draht, die Enden aul·
einander; Dm. 3, 1 cm (Tal. XXIV: 2).
18. Bronzering aus rundem Draht; Dm. 3,1 cm (Tal.
XXIV: 1).
Grab 72
Gänzlich gestärtes Skelett; Funde: GefäB (1) und Eisen·
lrense, diese nicht erhalten geblieben.
1. Braunes Gefäl3 mit T richtermundung und gerundetem
Rand; die Verzierung schwach ausgeprägt, auf dem Hals und
unter dem Umbruch eine horizonta le Rille, dazwischen Halb·
kreise, Stand!l;iche mit Standring und plastischem Boden·
zeichen; H . 10,2 cm, Mdm. 12,2 cm, Bdm. 11,4 cm, Stli.
6,6 cm (Tal. XXIV: 16).
Gr a b 73 ( latenezeitlich)
Gr a b 74
ľiele 135 cm, die Skelettreste in sckundärer Lage, ur·
sprunglich etwa SW - NO orientiert und durch das Grab 87
ges ti.irt ; ohne Beglei tlunde.
Gr a b 75
Tiefe 75 cm, ein Rechlshocker, die Knochen sehr fragmen·
tarisch und vollständig kalziniert, Orientierung NO-SW;
ohne Funde.
Gr a b 76
Grabgrube, L . 65 cm, Br. 65 cm, T. 53 cm, W -O orien·
tiertes Kinderskelett, der Schädel inlolge der Bodenbestellung
zerdriickt; ohne Begleitfunde.
Gr a b 77
Rechteckige Grabgrube, L. 145 cm, Br. 73 cm, T. 100 cm,
auf der Grubensohle ein Kinderskelett in gestreckter Lage mil
NW - SO-Orientierung; Funde: Schelle (1), GefäB (2) und
Schläfenring ( 3).
1. Kugelige Eiscnschelle, in der Mitte mit plastischem Ring
verstärkt , in Bruchsllicken; Dm. 2,2 cm (Taf. XX IV: 21).
2. Dunkelgraues vasenléirmiges GeläB aus geschlämmtem
sandgemagerlem Malerial, mi! Trichlermiindung und schräg
abgestrichenem Rand; unter dem Halse und auf dem Um·
bruch mit Bändern unregelmäBiger W ellenlinien verziert,
Standfläche gernde; H. 15,2 cm, Mdm. 15 cm, Bdm. 16,4 cm,
Stli. 8,5 cm (Taf. XX IV: 22) .
3. Schläfcnring aus rundem Bronzedrahl; Dm. 2 cm (Tal.
XXIV: 9).
Gr a b 78
Tiefe 90 cm, Kinderskelett in gestreckter Lage mil NW SO·Orienlierung, schlecht erhalten; ohne Begleilfunde.
Gr a b 79
Tiefe 38 cm, das Erwachsenenskelett in gestreckler La ge

mil W-0-0rientierung, die Hiinde aul der Brust gekn:uzt,
Schädel und beide Unterschenkel waren weggcpfliigt; ohne
Beigaben.
G rab 80
Ticfe 86 cm, Erwachsencns kelctt in geslrcckter Lage mil
SO-NW-Orientierung, rcchtcr Oberam, cín Rumpfteil und
der Schädel ncuzeit lieh zerstärl; bcim rechten ()berschenkel
ein Messer (1).

1. Eisenmesser in Bruchsliicken; Br. der Klinge 2,2 cm
(Taf. XXV: 6).
Gr a b 81
Tiefe 35 cm. gestrcckles Skelett in ziemlich schlcchtem Er·
haltungszustand, mit W - 0-0rientierung und leich1 gewin·
kelten Knien; links vom Schädel ein Ohrring (1 ).
1. Ohrringfragmcnt aus Bronze, am unteren Bogen ein
duppelseitiger Anhiinger aus spiralformig gcwundenem Dop·
peldraht; L. des Anhii11gers 0,6 cm (Tal. XXV: 7) .
Gr a b 82
Rechteckige Grabgrube. L. 105 cm, Br. 35 cm, T. 65 cm,
aul der Grubensoh le ein stark neuzeitlich gcstärles Skelett
mil W-O·Orientierung; ohne Begleitfunde.
Gr a b 83
Tiele 40 cm, gestreckles Skclett mit W - O·Orie11tierung
und nach rechts blickendem Schädel, rechte Hand hinter dem
Schädel; ohne Beglci tlunde.
Gr a b 84
Rechleckige Grabgrube, L. 150 cm, Br. GO cm. T. 65 cm.
aul der Grubensohle ein stark vermodertes Kinderskelett mil
W-0-0rienlierung; rechls vom Schädel ein Schläfenring (1 ).
1. S·fórmigcr Schläfcnring aus rundem Bronzedrahl; Dm.
l, 'i cm (Ta!. XXV: 2) .
Gr a b 85
Rechleckige Grnbgrube, L. 198 cm, Br. 83 cm, T. 70 cm.
Erwachsener in geslrť'ck tcr Lage mil NW - SO·Orientierung,
der Schädel zum linken Oberarm geneigt; ohne Bcgleilfunde.
Gr a b 86
Rechteckige Grabgrube, L. 130 cm, Br. 60 cm, T. 140 cm,
aui der Grubensohle ein schlecht erhaltenes Frauenskelett in
gestreckter Lage mit W-0-0rientierung und der rechten
Hand au! dem Beckcn ; Funde: drei Sch liifenringe (1 -3),
ein weiterer ( '1), cin Bronzering ( 5) u11d zwci Fingerringe
(6, 7) .

1. Schlä!enriug aus massiverem Bronzcdraht mit einem
breitgehämmerten Ende; Dm. 2 cm (Taf. XXV: 1 ).
2. Bronzener Schläfcnring mit zusammenstoBenden Enden;
Dm. 1,3 cm (Tuf. XXV: l'i).
3. Bronzencs Schliilenringfragment; Dm. 1,3 cm.
4. S·färmigl'r Schliifcnring aus rundcm Silberdraht; Dm.
2 cm (Ta!. XXV: 4).
5. Ring aus Bronzedraht mit quadratischcm Querschnitt;
Dm. 2,1 cm (Ta!. XXV: 131.
6. Offener bandfOrmiger Bronzelingcrring mit leicht ge·
rundeter AuBenseite und zusammenstoBenden Enden; Dm.
2 cm (ľa!. XXV: 14 ).
7. Offener bandlôrmiger Bronzcfingerring mit gerundeter
Aul)enseite und zusammcnstoBenden Enden; Dm. 1,9 cm (Taf.
XXV: 3).
G rab 87 (latcnezcitlich)
Grab 88
Tiefe 106 cm. Frauenskelctt in gcstrecktor Lage mil W 0-0rientierung. dcn Hiinden aul dcm Bccken gekreuzt; an
der rcchlen Hand ein Fi11gerri11g (1) und bei m rechten FuBen·
de ein GefäB (2).
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1. Gesch lossener unverzierter bandfčirmiger Bronzefingerring; Dm. 2,1 cm (Taf. XXV: 11).
2. Dunkelgraue> vascnfčirmiges GefäB mil horizontal ausgezogener Miindung und schräg abgestrichenem Rand, aus
geschlämmtem Material mit Sand- und Glimmerzusatz; der
Gelä6oberteil mil seichtcn umlaufenden Rillen verziert, au~
der Standfläche plaslischer Halbkreis; H . 12,1 cm, Mdm.
12,2 cm, Bdm. 13,4 cm, Stfl. 7.3 cm (Taf. XXV: 39).
Gr a b 89
Ticfe 100 cm, gestreckres, W - 0 orientiertes, ziemlich vermodertes Skelett mil Blickrichtung nach rechls; bei der linken
Hand ein Messer ( 1 ), an der linken ein Fingerring (2).
1. Eisenmesser mil geradem Riicken und konvexer Schneide, mil Holzresten der Scheide; L. 9,7 cm, Br. der Klinge
1,8 cm (Taf. XXV: IO) .
2. Offener bandfčirmiger Bronzefingerring mil aufeinander·
liegenden Enden; Dm. 2.2 cm (Taf. XXV: 12).
Grab 90
Rech teckige Grabgrube, 1.. 185 cm, Br. 55 cm, T. 120 cm,
auf der Grubensohle ein Erwachsenenskelett in gestreckter
Lage mil NW-SO-Orien1ierung, die Arme aul dem Becken
liegcnd; ohne Begleitlundc.
Gr a b 91
Tiele 100 cm, das Skelett, wahrscheinlich eines Erwachsenen, in geslreckter Lage mil W-0-0rientierung; an der
linken Schädelseite ein Schlälenring (l ).
1. Bronzeschlälenring mil voneinandergezogenen Enden;
Dm. 2,3 cm ( Taf. XXV: 8).
G rab 92
Rechleckige Grabgrube, L. 240 cm, Br. 75 cm, T. 125 cm,
Skclett eines stark vermoderlen Erwachsenen in gestreckler
Lagc mil SW - NO-Oricnlierung; zu beiden Seiten des Bekkcns Messcrfragmentc (1 ) .
1. Eisenmesserbruchstiicke; erhaltene L. 12,3 cm, max. Br.
2 cm (Taf. XXV: 5).
Gr a b 93
Tiele 85 cm, Erwachsenenskelett in ges1reck1er Lage mil
W - 0-0rienlierung, der rechte Arm leicht gewinkelt; unter
der rechten Handfläche cin Messer (1).
l. Eisenmesser in Bruchsliicken mit Holzspuren der Scheide,
erhaltenc L. 8 cm, Br. 1,3 cm <Taf. X XV: 9).
Gr a b 94 (Abb. 4)
Rechteckige Grabgrube, L. 244 cm, Br. 110 cm, T. 149 cm,
aul der Grubensohle ein Frauenskelett in gestreckler Lage,
W - 0 orienlierl; Funde: GeläB (1), weiteres Gelä6 (2) zwei
Schlälenringe ( 3, 4 ) , ein Fingerring ( 5) und Perlen ( 6) .
1. Gestrccklcs hellbrauncs GeläB aus Malerial mit Sandund Glimmerzusatz und mít dachart ig abgestrichenem Rand;
der Korper mit vier Linienbiindern, zwischen ihnen dreifache
Halbkreise, Standlläche gerade; H. 18,4 cm, Mdm. 13,7 cm,
Bdm. 15,4 cm, Stli. 10,4 cm (Tal. XXV: 40) .
2. Fragment eines kleineren grauen GeläBes aus Material
mit Sand- und Glimmerzusatz, mil vierlachen Wellenbändem
verziert (Taf. XXV: 38).
3. Schläfenring aus rundem Bronzedraht mil olfenen Enden; Dm. 1,7 cm (Taf. XXV: 16).
4. Schlälenring aus rundem Bronzedraht, mil olfenen Enden; Dm. 1,4 cm (Tal. XXV: 17).
5. Fingerring aus drei gedrehten Bronzedrähten, mil ovalem Schild, der mit angelotelem Draht gesäumt isl. sein Feld
wcist Ringchen aus Draht und an den Verbindungsstellen
mit dem Ringbogen dreí Kiigelchen auf; Dm. 2,4 cm, Dm. des
Schildchens 1.3 cm (Tal. XXV: 2 1J.

G. Halsband aus 30 Perlen: 12 graue pastose von gedriicklkug el ig~r

Gestalt, vier gelbe zweimal gegliederte pastose, eine
b '.auc zweimal gegliedert e pastose, eine gelbe kugelige paslose,
z-.vei hellblaue kugelige aus Glas, drei pastose, eine davon
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Abb. 4. Trnovec nad Váhom. Grab. 94.
von blauer Farbe, längsgegliederte, eine gelbb raune, vierlach
gegliederte paslose, eine braune zylindrische mít plastischer
Spirale und fiinl bräunliche kugelige Pasteperlen (Taf.
XXV: 18).
Gr a b 95
Rechleckige Grabgrube, L. 150 cm, Br. 55 cm, T . 11 5 cm,
gestreckles Frauenskelett mil W-0-0rientierung und geslorten Beinen; Funde: 13 Schlälenringe (1 ), Armring (2),
weiterer Armring (3), zwei Fingerringe (4, 5) und Perlen
( 6).

l. Dreizehn S-fčirmige Schläfenringe aus Bronzedraht mit
rundem Querschnitt; Dm. 1,5- 1,7 cm (Tal. XXV: 23-35) .
2 . Rundstabiger ollener Bronzearmring mit verjiingten
Enden; Dm. 6,6 cm (Tal. XXV: 20).
3. Rundstab iger offener Bronzearmring mil iibereinandergreilenden verjiingten Enden; Dm. 6,5 cm (Taf. XXV: 19) .
4. Band[ärmiger Bronzefingerring mit iibereinandergreifen·
den Enden; Dm. 1,8 cm (Tal. XXV: 36) .
5. Bandfärmiger Bronzelingerring mit zwei Rillen an der
AuBenseite und iibereinandergreifenden Enden; Dm. 1,8 cm
(Taf. XXV: 37).
6. Fiinlzehn Halsbandperlen: 10 gelbe kugelige pastose,
fiinf aus glasart iger Masse, in Bruchstiicken (Taf. XXV: 22)
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G rab 96
Rechteckige Grabgrube, L. 180 cm, Br. 60 cm, T. 8 5 cm,
gestreckt liegender Erwachsener mil W -O·Orienlierung, mil
den Armen au[ der Brust gekreuzt; ohne Begleitfunde.
Gra b 97
Rechteckige Grabgrube. !.. 155 cm, Br. 60 cm, T. 93 cm,
stark vermodertes Skelet! in geslreckler Lage mil NW - SO·
Oricntierung; beim rechten K nie ein Mes ser (1).
1. Eisenmesser[ragmenl; max. Br. der Klinge 2,2 cm (Taf.
XXVI : l) .
G r ab 98
Tiefe 100 cm, Erwachsenenskelett in gestreckler Lage mil
W - 0-0rientierung, teilweise durch Grabräuber gestori, Schä·
dd, Bruslkorb, linker Arm und rechter Oberschenkel in se·
kundärer Lage; ohne Begleitfunde.
Grab 99
Tiefe 40 cm, schwach erhaltenes Skelett an der rechten
Sci te gebettet. mit angezogenen Beinen und W - O·Orientierung, der Schädel zerdriickt; ohne Begleitfunde.
Gr a b 100
Tiele 50 cm, schwach erhaltenes Kinderskelett in ge·
streck ler Lage mit W - O·Orientierung; ohne Begleitlunde.
G rab 101
Rechteckige Grabgrube. L. 110 cm, Br. 4'5 cm, T . 140 cm,
schwach erhaltenes Skelett in gestreckter Lage mit SW - NOOríent ierung; um deu Ha ls Perlen ( 1), an der rechten Hand
ein Fingerring (2), in der Schädelgegend ein Schlä[en ring
(3) und bei der Bergung des Skelettes kamen drei Pleilspitzen zum Vorschein, zwei davon in Bruchstiicken ( 4 ).
1. NeununddreiBig Halsbandperlen: eine griine pastose me·
lonenartig gcgliederte. vier graue zylindrische pastose, neun
griine zylindrische und gedriicktkugelige aus Glas, neun hellblaue, bzw. hellgriine troplenlormige und andere ( Ta l. XXVI:
4 ).

Abb. 5. Trnovec nad Váhom.

Gľab

102.

2. Bandformiger Bronzelingerring mil zwei umlau[enden
Furchen an der Au Benseite und iibereinandergreifenden En·
den ; Dm. 1,6 cm (Tal. XXVI : 5).
3. Ovaler Schlälenring aus rundem Bronzedrahl mil
spitzen Enden; Dm. 1,6 cm (Tal. XXVI : 6) .
4. Deltoide Eisenp[eilspilze; L. ll, l cm, max. Br. des Blat·
tes 2,7 cm (Tal. XXVI: 2 ); Eisen pfeilspitze mit unvollstän ·
digem, wahrscheinlich rhomboidcm Blatt ; L. 7,':J cm (Tal.
XXVI: 3); Bruchstiicke von wciterer Eisenpleilspitze, von
nicht bestimmbarer Form.
G rab 102 (Abb. 5)
Tiele 80 cm, gestrecktes Skelett, der Oberteil rump[au[·
wä rt s gestori, Orientierung 0 - W , mil einer Neigung von
2()0 nach SW - N O; ohne Fumlt'.
Gr a b 103
Tie[e 50 cm, stark gestorles Skclett in gestreáter Lagc mit
W - 0-0rienlierung, linkem Arm au l dem Oberschenkel u11d
d em rechten aul der Brust; ohne Funde.
Grab 104
Rech1eckige Grabgrube. l.. 175 cm. Br. 70 cm, T . 80 cm.
aul der Grubensohl e ein schwach erhaltenes Skeleu in ge·
streckler Lage mit NW - SO· Orientierun g; ohne Funde.
Grab 105
Grabgrube, !.. 18'> cm, Br. (i'i cm, T . 60 cm, schlecht er·
haltenes Skelett, wahrscheinlich eines Mannes, in geslreckter
Lage mil SO- NW·Orienlierung; bei der rechten Hand Mes·
s erfragment ( l ) u11d zwischen ihr und dem Korper ein
Feuerstahlbruchst iick ( 2 ).
l. Eisenmesserfragmente; L 11 ,3 cm, Br. 1,3 cm (Ta!.
XXV I: 7) .
2. F'ragment<> einc Fcuerstahlcs (Tal. XXV I: 8, 9).
G rab 106
Rechteckige Grabgrube, L. 180 c m. Br. 80 cm, T . 9'i cm.
Männerskeletl in gestrcckter Lage mit W -O·Orientierung
und der Blickrichtung etwas nach rechts, dieses G rab schnilt
das Skeleu des Grabes 108;.·zwischen linker Ha nd und Becken
ein Messer (l) und Stein (2).
1. Eisenmesserbruchsliicke; L. 16,3 cm, Br. 1.8 cm (Ta l.
XXVI : 12 ).
2. QuarzabspliB (Ta l. XXVI: 10) .
G r ab 107
Tiele 85 cm. schwach erhaltenes, gänzlich durcheinander·
geworlenes Skelett mit der Orientierung NW - SO, uber ihm
ein cingegrabenes Pferdeskelett; beim Schädel Blechstiicke ( 1).
1. Vergoldele Bronzeblechstiicke.
Gr a b 108
Tiele 65 cm, vom Grab 106 geschnitten, Orienlierung
N - S, nur die Knochen der Ober· und Unlerschenkel vorge·
funden; ohne Funde.
Gra b 109
Tiele 65 cm, beinahe gänzlich vermodertes Skelett mit der
Orienlierung NW - SO; ohne Beigaben.
Gr a b 110
Das Skelettgrab wahrscheinlich durch neu1.ci1liche Eingri[fe zerstort; ohne Funde.
G ra b 111 ( la1enezei1lich )
Grab 112
Grabgrube, L . 180 cm, Br. 70 cm, T. 11 ':J cm, stark ver·
gangenes Skelett in gestreckter Lage mil W - O·Ori enlierung,
erhalten nur die Schienbeine und Teile d es Schädels; ohne
Funde.
Grabll3
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 6'i cm, T . 124 cm, Männer·
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skelett in gestreckter Lage n1i t SW- NO-Orientierung, der
Schädel zerdriick t; beim rcchten Oberschenkel Messerbruchstiicke ( 1 ).
1. Eisenmcsserbruchs1i.ickc; L. 7.1 cm, Br. 1.4 cm (Taf.
XXVI: l l).
Grab H4
Tiefe bO cm, stark vermodertes breitgeworfenes Ske lett mil
W - 0-0rien tierung; ohne Funde.
Gra b 11 5
Rechtcckige Grabgrubc. L. 120 cm, Br. 50 cm, T. 60 cm,
auf der Grubensoh!e ein Kinderskelett an der r cchten Seite
gebettet , W - 0 orientiert, die H iinde unter dem Schädel, d ie
Unterschenke l fehlten; ohne Funde.
Grab 116
Tiefe 40 cm, bio l) cinigc klei n~rc Knochenteile und der
beschädigt e Schiidel in sekundärer Lage vorhanden; ohne Beigaben.
Grab 11 7
Tiefe 60 cm, neuzeitlich ges!Or tes, W-0 orient iertes Skelett, bloB die verkalk ten Schliisselbeine, der Schädel , einige
Ri.ickenwirb~l und ein Armkno~hen erhalten; ohne Begleitfunde.
G r ab 118
T 1efe 80 cm, schwach erhaltenes Männerskelett in gestreckter Lage n.it NW - SO-Orientierung und der Blickrichtung
nach links , der Rumpf sekund iir verlagert; links vom Schädel
E'lll Wetzstein ( 1 ).
1. Wetzstein aus Sandstcin.
Grab l it)
Tiefe 4'i cm, das Skelett bis au{ Schädelteile und einige
Knochenfragmente vcrmodert , seine urspri.ingliche Orientie·
rung war SW - NO ; ohne Begleitfunde.
G rab 120 (Abb . 6)
Rechtcckige Grabgrubc, L. 180 cm, Br. 65 cm, T. 7'.> cm,
auf der Grubensohle ein Frauenskelett in gestreckter Lage
mil NW -SO-O rient icrung, d ie rechte Hand auf dem Becken;
beim linken Fu13ende ein GefäB ( l).
l. Graubraunes vasenformiges GefäB mit weiter Mi.indung,
gerundetem Rand und gerader S tandlläche; der Korper mil
spiralformig umlaufender Rille verziert; H. 16,5 cm, Mdm .
12,2 cm, Bdm. 13,8 cm, Stli. 7,5 cm (Taf. XXV I : 16) .
Grab 12l
Grabgrube. L. 165 cm, Br. 65 cm, T. 125 cm, gest recktes
Skelett mil SW- NO-Orientierung. die Arme auf der Brust
gekreuzt, ohne Begleitfunde.
Gr a b 122
Grabgrube, L. 175 cm, Br. 70 cm, T. 110 cm, sch wach
erhaltenes Skelett in gest reckter Lage mil SW - N O-Orientierung, neben dem linken Knie ein weiterer sekundär unt ergebrachter Schädel; ohne Beigaben.
Grab 123
Grabgrube, L. 17:> cm, Br. 60 cm, T. 120 cm, Frauenskelett in gestreck ter Lage mit W -0-0rientierung und gekreuzten A rmen; an der rechten Hand Armring ( 1) und
Fingerring (2), weiterer Fingerring an der linken (3), um
dcn Ha ls Perlenhalsband ( 4) und nach der Bergung des
S kelettes drei Schläfenringe 7.utage gekommen ( 5) .
1. R t:ndstabiger Bronzearmring mit spitzen Enden; Dm.
6,6 cm (Taf. XXV I : 20).
2. BandfOrmiger offener Bronzefingerring in Bruchstlicken;
Dm. 2,1 cm (Taf. XXVI: 21 ).
3. Bandlärmiger offener Bronzefingerring in Bruchsti.icken;
Dm. 2,1 cm (Taf. XXVI: 18) .
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4. Fi.infunddreiBig Halsbandperlen: blaue vierfach gegliederte aus G las, dreifach gegliederte hellere aus Glas. zwei
schwar ze zylindr ische mit gelbbrauner Spirale aus G las,
schwarze zylind rische glasartige mit glänzender Oberfläche,
sieben glasartige schwarze kugelige mil plast ischen briiunlichgclben gekreuzten Wellen und Tupfen, sechs pas tose graue
mehrfach gegliederte, zehn kugelige aus Glas, sieben graue,
bzw. gelbe gedri.icktkugelige aus glasartiger Masse, drei Kaurimuscheln, zwei davon in Bruchsti.icken (Taf. XXVI: 22-

24) .
5. Drei Schläfenringe: zwei S-fOrmige aus rundem Bronzedraht; Dm. 1,4 cm (Taf. XXVI: 14), 19); der weitere ein fach aus rundem Bronzedraht; Dm. 1,4 cm (Ta!. XXVI: 17).
Gr a b 124
Tiefe 45 cm. das W-0 orientierte Skelet! b is auf das
rechte Bein vermodert; Funde: Messerfragment ( 1), Schnallenbruchsti.i ck (2), Eimerbeschlagres tc (3).
1. Eisenmesserfragment; L. 11 cm, Br. 1,3 cm.
2. Fragment einer ova len Eisenschnalle; Dm. etwa 3,8 cm.
3. Eimerreifenbeschläge in Bruchstilcken; max . Br. 0.8 cm
(Tai. XXVI: 13, 15, 25).
Grab 12~
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T. 70 cm, neuzeitlich
gesti>rtes Männer skelett, in gestreckter Lage mit NO - SWOrientierung; ohne Funde.
G rab 12() (Taf. I II : l, 2 )
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 60 cm, T. 70 cm, gestreckt gebcttetes Frnuenskele tt mit W - 0 -0rient ierung, die Arme auf
dem Becken, der Schädel nach rechts gewandt - zu einern
schwach erhaltenen Kinderskelett; Funde: drei Fingerringe
(1 - 3), ein Armring (4) und zwei Schläfenringe ('i, 6).
1. Offener bandformiger Bronzefingerring mit leicht gewiilbter AuBenseite; Dm. 1,9 cm (Ta!. XXVI 1: 6).

A bb. 6. Trnovec nad Váhom. Grab. 120.
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2 . Offcner bandféirmiger Bronzcfingerring mit leichl ge·
wéilbtcr AuBenseile; Dm. 1,9 cm (Ta f. XXVII: 7) .
3. Ma ssiver bandféirmiger Bronzefingerring; Dm. 2 cm
(Taf. XXVII: 8) .
4. Armring aus zwei zusammengcdrehten runden Bronzedrä htcn; Dm. 6,8 cm (Taf. XXVII: 5).

Abb. 7. Trn ovec nad Váho:n. Grab 128.
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Abb. 8. Trnovec nad Váhom. G r ab 135.

5. Ovaler Schläfenring aus grauem Material; Dm. 1,2 cm
(Ta!. XXVII: 9).
6. Schläfenringfragmenl aus grauem Ma terial; Dm. etwa
1,6 cm (Taf. XXVII: 10).
C rab 127
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 65 cm, T . 90 cm, gestrecktes,
W - 0 orient ieres Skelett mil rechter Ha nd auf dem Becken;
ohne Funde.
G r a b 128 ( Abb. 7)
Tiefc 100 cm, gestrecktes, W - 0 oricntiertes Skelet! beinahe véillig vermoder l, mil rechlem Bcin im Knie gebogen;
a uf d er Brust ein Knop( ( 1 ) .
l. Bronzeknopf mil gedriicklkugeligem Kop( und runder
t ise ohne Hals; H . 1,2 cm, Dm. des Kopfes 0,7 cm (Ta!.
XXVI I: 29 ).
Gr a b 129
Tiefe 50 cm, W- 0 orientierter Linkshocker mil den
Händen vor d em Gesicht, die Un terschcnkcl fehlten durch
neuzeitlíchen Eingri(f; Funde nach der Bcrgung des Skelettes:
GcfäBscherben (1). Trensenfragment (2) und vier N iete (3).
1. Atypische Scherben.
2 . Fragment etwa einer Knochentrcnse mit ovalem Loch
(Ta!. XXVII: 14).
3. Vier Bronzeniete mil halbkugeligem hohlem Kop( und
hakenféirmig gebogenem Ende; L. 1,7 cm, Dm. des Kopfes
1 cm (Ta!. XXVII: 17-1 9, 23).
Grab130
Seicht angelegtes, durch Oberpfliigung vern ichtetes Grab,
nur Knochenfragmente erhalten.
Gr a b 131
Seichtes, durch Oberpfliigung vernichtetcs Grab, nur Kno·
chenfragmente erhallen.
Gr a b 132
Seichles, durch Oberpfliigung vcrnichtclcs Grab, nur Knochenfragmente erhalten.
Gr a b 133
Seich1es, durch Oberpfliigung vernichteles Grab, nur Kno·
chenfragmente erhalten.
Gr a b 134
Tiefe 105 cm, Skelett in ges trecktcr Lagc mil SW- NO·
Oricn tierung, die Rippen oberhalb des Schiidels und unter
dem rechten Oberarm, die Riickenwírbcl cbcnfalls verlagert,
díe Untersdienkel fehlten durch neuzeit lichcn Eíngríff; in der
Náhc des Unterkiefers eine Scherbe (1).
1. Klcine, mit Wellenlinie verzicrte Scherbe.
G r ab 135 (Abb. 8 )
Gr:ibgrube, L. 190 cm, Br. 60 cm, T . 145 cm, gestrecktes,
W ·- O a usgerich tetes Skelett mil zerdriicktem Schädel; ohne
Beigaben.
G r a b 136
T icfe 133 cm, gestrecklcr Erwachsencr mil W - 0-0rien·
1ier ung, die linke Rumpfseite stark vermodcrt; ohne Begleit·
!unde.
G ra b 137 (iatenezeitlich)
Grab 138
Ticfc 70 cm, gestrecktes, W - 0 orientertcs Skelett mil der
Blickrichtung nach links, die Arme au( dcm Becken; F unde:
Messer (l ) . Feuerstahlfragmcnt (2 ) und zwei Ziindsteine (3 ).
l. Unvollständiges Eisenmcsser mit gcr:idem Riicken und
konkaver Schneide; erhaltene L. 13,8 cm, Br. 1,8 cm ( Taf.
XXVII: 1 ).
2. Fra gmen t ei nes Lyra-féirmigen Fcucrstahles; erhaltene
L. r;,7 cm (Taf. XXV II: 2 ) .
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3. Zwci Ziindsteine aus Quarz (Taf. XXVII: 3, 4).
Gr a b 139
t;rabgrube, L. 133 cm, Br. 60 cm, T. 60 cm, Kinderskelett
in gcs trccktcr, W - 0 orientierter Lagc mit gewinkeltem rechtem Arm, die linke Scite des Skeleltes vom Rumpf an hinunter durch Grabrii uber breitgeworlen; ohne Funde.
Grab 140
Grabgrubc, L. 160 cm, Br. 57 cm, T. 100 cm, Frauenskelctt in gestrcckler, NW -SO ausgerichleler Lage und auffallend kreisformig liegenden Beinen; zu beiden Seiten des
Schädels je zwei Ringe (1-4 ).
1. Runder Schliiíenring aus Bronzedrahl mil je einem
Knoten im scillichen Ringbogen ; Dm. 1,6 cm (Taf. XXVII:
13) .
2. Sd1!iifťnringfragment aus Bronzedraht mil je einem
Knolcn im seitlichen Ringbogen; Dm. 1,6 cm (Taf. XXV I 1:
11)
3. Ddorrniertcr Bronzeschläfcnring mi t c inem Knoten im
se itlichen Ringbogen; Dm. 1,8 cm (Taf. XXVll: 12).
4. Ovaler Schlä!enring aus Bronze; Dm. 2 cm (Taf.
XXVII: 16).
Grab 141
Reehteck igc Grabgrube, L. 145 cm, Br. 75 cm, T. 75 cm,
aul der Grubensohle ein geslrecktes, NW - SO orientiertes
Skelet! mil gekreuzten Beinen; in der Schädelgegend zwei
Ohrringe ( 1) und fiin[ Perlen ( 2).
1. Zwci Oh rringe aus Bronze. mit gcgliedertem hohlem
Kugclan hiinger; Dm. des Ringbogens 1,9 cm, L. des Anhängers 2,6 cm (Taf. XXVII: 20, 21).
2 Fiinl Perlen: blaue polygonale mit Pcrlmutterglanz aus
Glas, braune schcibenlärmige aus Ton, drei graue gedriicktkugclige aus Paste (Taf. XXVII : 15).
Gr a b 142
Tiefe 45 cm, ge.strccktes, W-0 orienti ertes, stark vermodertes Skclctt; ohne Funde.
Grabl43
Durch Oberp!liigung vernichtctes Grab, nur geringfiigige
Knochent cilc crha ltcn.
Grab 144
Grabgrube, L. 175 cm, Br. 70 cm, T. 70 cm, ges treckt
liegendes Fraucnskelett mil W -0-0rienlierung in schlechlem
Erhaltungszusland, die Knochen der GliedmaBen etwa von
Grabräubern verlagerl; unler dcm Schädel eine Nadel (1)
und cin Schlälcnring ( 2 ) .
1. Schalt eiuer Bronzenadel mil lcicht gebogenen1 Endc;
1.. 'i, 1 cm (Ta!. XXVII: 24).
2. S·lärmiger Bronzeschläfcnring; Dm. 1,11 1:111 (Ta!.
XXVII : 2'i).
Grab 14'i
Tiele 75 cm. Fraucnskelett in gcstrcckter, NW - SO ausgcrichtcter Lage, die Unterschenkcl feh ltcn in folgc neuzeitlichen Eingri!les: am rechten Arm ein Arm ring ( 1 ) und unter
dem Schiidcl cin Ring (2).
l. Rundstabiger Bronzearmring mit vcrjiingten Enden; Dm.
6,8 cm (Taf. XXVII: 30) .
2. Schlä fenring aus diinnem W eiBmctalldraht; Dm. 1,1 cm
(Taf. XXVII: 31).
Gr a b 146
Grabgrube, L. 165 cm, Br. 50 cm, T . 100 cm, Männerskelett in gestreckter Lage mit SW- NO-Orientierung; ohne
Funde.
Gr a b 147
Grabgrubc, L. 150 cm, Br. 65 cm, T. 116 cm, W-0

ausgerichlctcs gestrccktes Skelett bcinahe gfozlich vermodcrl;
ohne Begleitfunde.
G rab 148
Grabgrube, L. HiO cm, Br. 60 cm, T. 150 cm, nur der
S: h]dcl in sckundiirer Lage vorhanden; ohne Funde.
G rab 149
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 60 cm, T. 150 cm, Erwa1:h·
senenskelelt in gestreckter Lage mil W - O·Oricnticrung, 25
cm iibrr ihm das Grab 121; Fund:!: Eiscnmcss::r (1) und
Sichel (2) .
L Eisenmcsser in Bruchstiicken; L. 17,'i cm, Br. 2,3 cm
(Taf. XXVII: 34).
2 Bruchstiicke einer Eisensichel; Spannwcile 14 cm, Br.
<ler Schneide 2 cm (Taf. XXVII: 33).
Gr a b 150
Rechl cck ige Grabgrube, L. 170 cm, Br. bO cm, T. 45 cm,
auf der Grubensohlc cin gestrecktes, W - 0 oricn tierles Skektt; l 'i cm i.ibcr den FuBsohlen ein GeläB ( 1) und links vom
Sch~del cin Ring (2).
1. Grau<!s GcfäB aus feinkornigem Matcrial mil ausgcwgener Miindung und horiwntal abgestrkhenem Rand, auf
dem Korpcr mit spiralformig umlaufender Línie und dazwischen mil Wellenlinie verziert, Stand!läche mil Standring;
H. 11,9 cm, Mdm. 10,í cm, Bdm. 12,1 cm, Stll. 6,2 cm
(Tal. XXVII: 36).
2. S-lärmiger Bronzeschläfenring, die Schlcife abgebrochen;
Dm. 1,5 cm (Taf. XXV II : 22).
Grab 151
Durch llberp!liigung vernichtet, nur sekundiir liegend e
Knochcn erhalten.
G rab 152
Tiefe 65 cm. Erwachsenenskelett in gestrecktcr, W - 0
orientierter Lage und mit linker Hand auf dem Beeken;
beim linken Oberschenkel ein Messerlragment ( 1 ).
1. Eisenmesserlragment::.
G rab 153 (Abb. 9)
Tiefe 70 cm, Frauenskelett in gestreckter Lage mil NW SO-Oricntierung; Funde: drei Ohrringe (l -3).
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Abb. 9. Trnovec nad Váhom. úrab 153.
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1. Trommdformigcr deformicrler Bronzcohrring mit zwei
hohlc11 K iigclchcn im sei tl!chen Ringbogen und ein weileres
hohles Kiigclchen in der Funktion elwa des Anhängers; Dm.
clwa J.'i cm, Dm. d?s Kiigelchens 0.5 cm (Taf. XXVII: 27 ).
2. Ovalcr Bronzeohr r ing mil zwc i hoh len Kiigelchen im
sc' llichcn R in&l>ogen; H . l .7 cm (Taf. XXVII: 28).
'.l. Urspriinglich ovaler Bronzcohrring mil zwei Knolen im
scJt lichen R ingbogen; Dm. etwa 1,5 cm (Taf. XXVII: 26).
C rab 1>4
Ticfc 4'i cm. Linkshocker. NW - SO orienlierl, ohne Funde.
Crab l ií
Crabgrubc. L. 195 cm. Br. 90 cm, T . 125 cm. Frauen·
skclctt in gestre:ktcr, \V - 0 oricntierter Lage und mil der
Bl ickrich1ung nach links, die linke Hand au{ dem Becken;
am rcch te11 Arm cin Armring ( 1) . ein wei tcrcr in der F iillerdc (2). beim Sl'hädel cin Schlälc11ring (3).
1. S1abf0rmiger Bron zcarm ring mil iibcreinandergreifenden
vcrjiingten Enden; Dm. 5,6 cm (Ta[. XXV II: 35).
2. Stab!Ormiger Bronzearmring mil verj iingten zusammens 1olb1dcn Enden; Dm. 6.5 cm (Ta[. XXVI I: 37).
3. S-form <ger Bronzeschläfenring aus rundem Draht; Dm.
1.6 cm (Taf. XXVII: 38).
Gr a b l'.>b
Tiefc 57 cm, Männerskelett in ges treckter, NW - SO aus·
gcrichtctcr Lage mit linker Hand am Beckenrand ; ohne
Fundc.
Gr a b 157
Grabgrube, L. 125 cm, Br. 50 cm, T. 50 cm, Skelett eines
jugcndlichcn in ges1reck1er, W - 0 orien tierter Lage; ohne
Fundc.
Grab 158
Tiefe 45 cm. schlech t erhaltenes Hockerskelett mil W -0·
Oricnlicrung; ohne Beigaben.
Grab 159 (Ta!. III: 3)
T 1clc 8'i cm, M ännerskelett in ges1reck1er, W - 0 or ien·
liertcr l.agc; unler dem rechlen Oberarm ein Messer ( 1 ).
1. Eisenmesser mit geradem Riicken und konvexer Schnei·
de. mil lehlender G riffangel; L. 9.8 cm, Br. 1,2 cm (Ta(.
XXVII : 32l.
Gra b 160
T icic 70 cm. F ra uenskelett i11 ges1reck1er, W - O orientiertcr Lagc und leichl nach lin ks gc11cigtcm Schädel , der Ober·
kiirpcr clwas gestôr t; linke H and m il einem Fingerring (1) ,
um dcn Hals herum Perlen und M uscheln (2), r~hls vom
Schädel ein Ring (3). aul der Brusl cin Nadelbehälter (4),
nach Bergung des Skclettes Schcrben ( 'i), cin Knop! ( ó) und
M~sscr (7) zutage gelrelen.
1. Baudformiger Bronzd:ngcrring mil iibereinandergreileudcn Enden; Dm. 2 cm (Tal. XXV III : 4).
2 Dreiundachtzig Perlen und Kaurimuscheln: vier gelbe
g lasarligc zwcimal gegliedert, !iin! blaue dreHach gegliederte
p11stosc. vier blaue glasartige zwcimal gegliedert, el! griinc
gcd rlic ktkugel ig? pa s tose. zwa nzig gelbliche gedriicktkugelige
pastosc. zwanzig graue, bzw. weiBlichgelbe gedriicktkugelige
pastosc und zwanzig Kaurimuscheln (Ta f. XXVIII: 8).
3. S· formiger Bronzeschlä!enring aus rundem Draht; Dm
l ,h cm lTa!. XXVIII: 5).
4 . Kniicherner Nadelbehälter mil geglätteler Ober!läche;
L. t>.7 cm, Dm. 1.14 cm (Tal. XXVIII : 2) .
'i. Graue alypische Scherben aus geschlämmlem Malerial.
b. Gedriicktkugeliger Bronzeknop f mit runder óse am kur·
zen H als; 1.. 1,3 cm. Dm. des Kopfes 0,8 cm (Ta f. XXVI 1! :
~).

7. Eisenmesserbruchtiicke mil gcradem Riickcn und kon·
vexer Schneide, die Gri!!angel leh lt; L. 6,8 cm, Br. 1,3 cm
(Tal. XXV III: 1) .
Grab 161
Ticfc 36 cm, frauenske lctt in gcstreck1cr, SW - NO aus·
gerichtetcr Lage; Funde: Schläfcnring ( 1) und Silberohrring
(2) .

1. S·formiger Bronzeschliifenring aus rundcm Dra hl ; Dm.

1.4 cm (Tal. XXVIII: 6).
2. Silberohrring aus g!attem Drah1 mil granulicrtem Kno·
ten im seitlichen Ringbogcn. im untcrcn Bogen ein doppelseitigcr ľraubenanhänger. das unlcrc Endc häkchenarlig; L.
2,'J cm, Dm. 1,7 cm (Taf. XXVI 11 : 'H.
G r a b 162
Ticfe 100 cm, stark vcrmodertcr jiingcrcr j ugcnd licher in
geslreckter, NW-S O orienlicrlcr Lagc; ohne Beigaben.
Gr a b 16'.l
Tiefo ~O cm, zwci sch lcch l crhahcnc gcsl rcckte Kinder·
skelette, mil den Riicken gegeneinanderliegcnd, mil der Orien·
tierung NW - SO; an den Ful~en den cin GcfiiB ( 1 ).
1. Graucs vasen!ôrmiges GefiiB mil ausladendcr Miindung.
scl1räg abgeslrichenem Rand , aus gcscl1lämmtcm, mil Sand
und Glimmer gemagcrtem Malerial. in dťr Sland!läche cín
plasliscl1cs Kreuz und ein Slandring; H. 12.4 cm. Mdm .
R.<l cm. Bdm. 11.G cm, Stfl h cm (Tal. XXVIII: Hl).
Grab lb4
Tie[e lóO cm, Erwachsene11skelet1 in gestreckter Lage mil
W - O·Orienticrung; ohne Funde.
G ra b 165 (lalenezeitlich )
G rab 166
Grabgru be, L. 240 cm. Br. 120 cm. T . Vi'i cm, Skelett
von Mann und Frau mil W -0-0rienlicrung, leilweise
gestori, was au{ das unmittelbar dar(ibcrlicgcnde Grab ľi'>
zuriickzufiihren ist; ohne Funde.
G r a b 167
Tiefc 100 cm, Fraucnskelctt in gestrecklcr Lage mil W 0-0rient icrung und <len Händen auf d em Becken; an der
linken H and cin Fingerring ( 1) und nach der Bergung des
Skelettes ein Schläfcnring zulage getretcn (2) .
1. Geschlossener bandfiirm iger. zu cincm Sch ildchen verbreiterter Bronze!ingerring, der Schild mil zwei Vertikallinien
v~rzierl ; Dm. 2.1 cm, Br. des Sch ildchcns O.'i cm (Taf.
>..XVIII : 17).
2. Schläfenring aus rundem Bronzcdrahl, in zwei Häll1e11;
Dm. 1.b cm (Tal. XXVIII : 7).
Gr a b 168
Grabgrube, L. 125 cm, Br. 8'i cm. T . 50 cm. stark vermo·
dertes geslrccktcs Skelett mil W - 0-0rien tierung, e1111ge
Knochen in sekundärer Lage; um den Schädcl hcrum Scher·
hen ( 1J.
1. Un lerteil e incs hcllgrauen diinnwandigcn Ge!äBes mil
ein em Slandring an d er geraden S1andflächc; erhalten e H.
11,8 cm. Bdm. 17.6 cm. $ tfi. 8,4 cm (Tal. XXVIII: 19).
Gr a b 169
Tie Ie 'i) cm. Rechtshocker mil W - O·Orien1ierung; ohne
Beigabt>n.
Gr a b 170
Tiele 105 cm. Rechlshocker mit NW - SO·Orienlierung;
ohne Funde.
C rab 171
Grabgrube, L. 110 cm. Br. '>O cm. T . 30 cm, sehr schlechl
erhaltenes Kinderskelett mit NW - SO-Or ient ierung; Funde:
zwei GefäBe (1, 2 ) .
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1. Dunkelgraues vasenformiges GcfäB mil ausladender
Miindung aus sandgemagerlem Malerial mil !einem Toniiberzug; mil sc hriigen Einslichen verzierl. Standfläche mil
schwachem S1andring; H . 14,7 cm. Md m. 10,8 cm, Bdm.
12.4 cm. Sdl. 3.8 cm (Ta!. XXVIII: 21) .
2. Dunkelgraues Geläl3 mil ausladcnder Miindung und
gcrundetem Rand aus sa ndgemager tem Material, mit drei
Wellenbändern verzierl, S1and!läche gerade; H . 13,8 cm, Bdm.
11.ó cm, Mdm. 11 cm. Stli. 5.9 cm (Ta!. XXVII I: 20).
Grab 172
Grabgrubc. L. 70 cm. Br. 40 cm, T . 3b cm. das Kinderskelclt bis auf dcn Schädel vcrgangcn. Orienlierung elwa
W - 0; ohne Funde.
Gr a b 173
Grabgrubc. L. 180 cm. Br. óO cm. T. 40 cm, geslrecktes
Fraucnskelctt mil NW - SO-Orienlierung, dic Unlcrschenkel
von jiingercm Grab geschnitten; rechl s vom Schiidel ein Ge!iiB!ragmcnl ( 1).
1. Nicht rckonslruierbarc Ge!äBscherbcn.
Gr a b 174
Grabgrubc. L. SO cm. Br. 40 cm, T. 30 cm. Kinderskclett
in gcstreckter. W O ausgcrichlctcr L.agc, in schlechtem Erhaltungszustand; Fundc nach der Bergung des Skelcttcs: drci
Ringc ( 1 :!l . Pcrlcn (4) und Armring {'i) .
1. Schlii!cnring aus rundem Bronzcdrahl mil auleinander·
licgcndcn Endcn; Dm. 1,7 cm (Ta!. XXVIII : 10).
2. S-färmiger Bronzeschläfenring aus rundcm Drahl; Dm.
1,2 cm (Ta!. XXVlll: 12).
3. S-färmigcr Bronzeschlä[enring aus rundem Draht; Dm.
1,4 cm (Ta!. XXVIII: 14).
4. Vier Perlen: zylind rische paslose mit spiralfé:irmiger
Rille, dic mil gelber Paste ausge!iilll ist, unregelmäBige orangefarbene Gla spcrle. zwei hellblaue pastose von gedriicklkugeliger Form; eine Muschel (Ta!. XXVIII : 13 ).
5. Rundstabiger Bronzearmring mil verjiinglen Enden, das
einc abgcbrochen; Dm. 3.7 cm (Ta!. XXVIII : 11 ).
G rab lí'i
Tiefe í 'i cm, Erwachsenenskelett in gcstreckler, W-0
orienlierler Lage mil rechter Hand au! dem Becken und
der linken zum Schädcl gebogen; ohne Funde.
Grab17b
Grabgrube, L. 118 cm, Br. 45 cm, 'ľ. 50 cm, vermoderles
Kinderskelett rnil W - 0-0rienlicrung; ohne f'undc.
Grab 177
Grabgruhc. 1.. 'l'i cm. Br. :!'i cm, 'ľ. 70 cm, schr schlechl
crhaltencs W U orienticrles Skclett, sci11 Schädcl 2'i cm
hoher aufgcfunden ; ohne Funde.
Gr a b 178
Grabgrube, L. 88 cm, Br. 30 cm, T . 80 cm, das Skelett
urspriinglkh W - 0 orienliert, nun in sckundärer Lage; nach
seiner Bcrgu ng fond man Perlcn (!) und einen Ring ( 2).
1. Sicben Perlen: zwei weiBe siebcnfach gegliederte aus
Glasmasse, gelbc zweimal gegliederle aus Glasmasse, weiBgraue zweimal geglicderle aus Glas, drei weiBe kugelige aus
Glas; zwei Kaurimuscheln (Ta!. XXVIII: 16).
2. Schläíenring aus WeiBmetalldral11; Dm. l cm (Ta!.
XXVIII : l'iJ.
G rab 179
Tie!e 74 cm, Frauenskelelt in ges1reck1er Lage mil W-00rientierung; beim Schädel ein Ohrring ( 1) .
l . Ovalcr Bronzeohrring mil dreifachem Knolen im seitlichen Ringbogen und mit doppelseitigem gegliederlem Anhängcr; L. 2,6 cm, Dm. l .4 cm (Ta!. XXVIII: !)).
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Grab 180(Abb 10)
Grabgr ube, L. 240 cm, Br. 76 cm, T. 100 cm. Männer·
skelett mil W - 0-0rientierung; Funde: Messer ( 1) u11d
Pfeilspi lze (2) .
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Abb. 10. Trnovec nad Váhom. Grab 180.

1. Eisenmesser(ragmenle.
mil Widerhaken, dic abgebroche11
smd; L . 6.7 cm, max Br. Q,O cm.
Gr a b 181 (ialenezeitlich l
Gr a b 182
Grabgrubc, L. 150 cm, Br. 50 cm, T . 85 cm, SW-NO
orientierles Kinderskelett; ohne Funde.
G r a b 183 ( Abb. 11 )
Grabgrube, L . 200 cm, Br. 75 cm, T . 75 cm, Männerskelett in gestreckter Lage mil W -0-0rienlierung; Funde:
Säbel ( 1) rechts vom Becken. Messer (2) und Feuerstahl
( 3) in der Beckengegend.
1. Eisensäbel mit Knochengri!f, der mil zwei Eisennielen
befesligl und leicht gebogen ist, die obere Griffplatte mil
dem Herzmotiv verziert, die untere glatt, die Klinge leicht
verjiingl und in vier Bruchstiicken; L. der Klinge 40.5 cm,
ihre Br. 3,7 cm. L. des Gri!!es 13,4 cm (Ta!. XXIX: 1, la ).
2. Eisenmesser mit abgebrochener Griffangel; L. 11,8 cm,
Br. 1,4 cm (Ta!. XXIX: 2).
3. Feuerstahlfragment; L. 8,8 cm (Ta!. XX I X: 3).

2. Eisenpfeilspitze
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Abb. 11. Trnovec nad Váhom. Grab 183.

Gr a b 184
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 90 cm, T. 75 cm, gestärtes
gestrccktes Skelett mil W -0-0rientierung; ohne Funde.
Gr a b 185
Grabgrube, L. 185 cm, Br. 65 cm, T. 95 cm, gestreckt
liegcndes Kinderskelett mit NW - SO-Orientierung, der Schädcl gestärl; Funde: Fingerring (1) und Schlälenring (2).
1. Bandfärmiger Bronzefingerring mit ubereinandergreifendcn Enden und mit getriebener Verzierung; Dm. 1,9 cm (Taf.
XXIX: 4).
2. Schlälenring aus rundem Bronzedraht mil i.ibereinandergreifcnden Enden; Dm. 1,5 cm (Taf. XXIX: 5).
Gr a b 186
Ticfe 100 cm, Frauenskelett in gestreckter, W- 0 ausgcrichtcter Lage; Funde: Messer ( 1) und zwei Fingerringe
(2. 3) .
1. Eisenmesserlragment mil anhahenden Holzresten; L.
10,2 cm, Br. 1,2 cm (Taf. XXIX: 9).
2. Bandfärmiger Silberlingerring mit zusammenstoBenden
Enden; Dm. 2,1 cm, Br. 0,4 cm (Taf. XXIX: 8).
3. Gcschlossener Bronzelingerring; Dm. 2,2 cm, Br. 0,6 cm
(Tal. XXIX: 7).
Gr a b 187
Grabgrube, L. 175 cm, Br. 75 cm, T . 80 cm, Frauenskelett
in gestreckter Lage mit W -0-0 rientierung; nach der Berg:.ing des Skelettes ein Ring zutage getreten ( 1).
1. Deformierter Silberschlälenring aus rundem Draht; Dm.
1,2 cm (Taf. XXIX: 6).
Gr a b 188
T1efe 50 cm, vôllig zerstärtes Kinderskelett in sekundärer
Lage, etwa ursprlingli ch W - 0 orientiert; in der Fi.illerde
Schcrben (1 ) .

1. Dunkelgraue GeläBscherben aus kärnigem MateriaI mit
Lin ienverzierung (Tal. XXIX: 10).
G rab 189 (latenezeitlich)
Grab 190
Grabgrube, L. 140 cm, Br. 54 cm, T . 75 cm, Skelett
eines Jugendlichen in gestreckter, W - 0 orientierter Lage,
mit beschädigtem Schädcl; bcim linkcn Bcin ein GeläB (1 ).
l. Dunkelgraues verziertcs GeläB aus kärnigem Material
mit wcit ausladender Mlindu ng, konisch abgestrichenem Rand
und gerader Standfläche mit pl:istischem Standring; H . 15,8
cm, .Md m. 11,3 cm, Bdm. 11,8 cm, Stli. 7.8 cm (Tal. XXIX:
26).
Grab 191
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 40 cm, T. 50 cm, stark vermodcrtcs, W - 0 orientiertcs Skelett mit zerdri.icktem Schädel;
ohne funde.
Grab 191a
Tie fe 55 cm, ein bis aul <len Schiidel beinahe gänzlich
vermodertes Skclett eines Jugendlichen mit NW-SO-Orientierung: ohne Fundc.
Gr a b 192 (Taf. III: 4)
Grabgrube, L. 193 cm, Br. 73 cm, T . 70 cm, Frauenskelett
in gestrcckter, NNW-SSO orientierter Lage, die Hände aul
dem Becken, das rechte Bein im Knie gebogen: ohne Funde.
Gr a b 193
Grabgrube, L. 125 cm, Br. 65 cm, T. 40 cm, stark vermoderles gcstrecktes Skelett mil NW - SO·Orientierung, der
Sch:idel durch Oberpflligung zcrdri.ickt; Fundc: Knopl (1) .
1. Kugcliger Glasknopf mil rundcr Eiscnäse; H. 1,3 cm,
Dm. des Kopfes 1,15 cm (Taf. XXIX: 18).
Gr a b 194
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 65 cm, T . 100 cm, Männerskelctt in gestreckter, W-0 orientierter Lage, mit rechter
Ha nd aul dem Becken; zwischen linker Hand und Oberschen·
kel ein M?sser (1) und Feuerstahl (2).
1. Eisenmesserfragment.
2. Feuerstahlfragment.
Gr a b 195
Ticfc 50 cm, das Skelett bis auf geringfligige Fragmente
vermodcrt; Funde: fingerring ( 1 ).
l. !fandformiger Bronzefingerring mit ubereinandergreifenden Enden, die AuBenseite mit zwei umlaufenden Rillen; Dm.
1,7 cm (Ta l. XXIX: 11 ).
Grab 196
Grahgruhe, L. 230 cm, Br. 70 cm, T. 7'í cm, Skelettreste
in gestreckter, W - 0 ausgerichteter Lage, der Rumpl etwa
beim Ausschachten eines jliogeren Grabes uber den verbliebenen Skeletteil verlagert; ohne Funde.
Gr a b 197
Tielc 60 cm, von dcm gestrcckten, W - 0 orientierten
Skelett nur die Beine und geringli.igige Knochenteile erhalten;
ohne F·unde .
G ra b 198 (latenezcitlich )
Gr a b 199
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 65 cm, T. 105 cm, Frauenskelett in gestreckter, W-0 orientierter Lage und mit rechtem Arm auf dem Becken, der linken auf der Brust; ohne
Funde.
Grab200
Tiefe 33 cm, das Kinderskelett durch Oberpflligung bis
auf das linke Bein vernichtet: beim FuBende ein GefäB (1).
1. Braungraues GeläB aus Materia l mit Sand- und Glimmerzusatz, mit abgebrochener Mlindung und gerader Stand-
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flache; der Unterteil verziert; H . 11,7 cm, Bdm. 13,3 cm,
Stfl. 7,9 cm (Ta!. XXIX: 27).
Gr a b 201 (Ta!. lll: 5)
Tie[e 7 :) cm, Männerskelett in gestreckter Lage mit W - 00rienticrung und X -formig gebogenen Beinen; ohne Funde.
Grab 202
Grabgrube, L . 190 cm, Br. 80 cm, T. 135 cm, gestrecktes,
W - 0 orientiertes Skelet!, vom Becken hinunter nach rechts
r,cneigt; ohne Begleitfunde.
Gr a b 203
Grabgrubc, L. 125 cm, Br. 50 cm, T. 65 cm, das Kinderskelett gänzlich vermodert. ursprunglich W - O orientiert;
ohne Fundc.
G rab 204 (laténezeit lich)
Gr a b 205
Grabgrube, L. 105 cm, Br. 45 cm, T. 65 cm, gestrecktes,
W - 0 orientiertes Skelctt mit stark beschädigtem Schädel;
ohne Begleitfunde.
Grab 206
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 56 cm, T. 80 cm, gestrecktes,
NW -- SO orientiertes Skelett; h inter dem Schädel ein GefäB
(1).

1. Dunkelgraucs GefäB mit ausladender Mundung, die einc
flache Rille hat. der Rand gerundet, das Material feinkornig
und die StandHiiche gerade mit Standring; der Ge!äBkorper
verziert; H. 12,3 cm, Mdm. 13,9 cm, Bdm. 14,8 cm, Stfl.
8,8 cm (Ta!. XXIX: 25).
G ra b 207 ( latenezeitlich)
Grab 208
Tiefe 70 cm, das Skelett in gestreckter, SO - NW orientierter Lage, der Schädel teilwcise zerfallen; Funde: Messer
(1) und Scherbe (2).
1. Eisenmesserbruchstiickc, mil konkavem Rucken und
gerader Schneide, die Griffangel abgebrochen; L. 19 cm, Br.
der Klinge 2 cm (Ta!. XXIX: 24 ) .
2. Graubraune GefäBscherbe aus feinkornigem Material
mit feinem Tonuberz ug.
Grab 209
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 70 cm, T. 50 cm, Männerskelett
in gestreckter Lage, mit SW- NO-Orientierung, der Schädel
beschädigt; ohne Funde.
Grab 210
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 80 cm, T. 90 cm, das Männerskelett beinahe gänzlich vergangen, wahrscheinlich in gestreckter Lage mil W - 0-0rientierung; ohne Funde.
Grab 211
Grabgrube, L. 100 cm, Br. 53 cm, T. 70 cm, sch lecht erha ltenes Kinderskelett mit W - 0-0rientierung und nach links
gewandtem Schädel; ohne Funde.
Gra b 212
Grabgrube, L. 185 cm. Br. 70 cm, T. 95 cm, Frauenskelett
in gestreckter Lage mil W -0-0rientierung und mit auf der
Brust liegenden Händen; links vom Schädel zwei Ringe (1,
2), rcchts drei weitere (3 -5 l, an den Händen je ein Fingerring ( 6, 7) und in der F ullerde ein Ring ( 8).
1. S-formiger Schläfenr ing aus rundem Silberdraht; Dm.
1,6 cm (Ta!. XXIX: 14) .
2. S-!Ormiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm.
1,6 cm (Ta!. XXIX: 15).
3. S-!Ormiger Schlä!enring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,6 cm, (Ta!. XXIX: 22).
4. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1.5 cm (Ta!. XXIX: 16l.
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5. S· formiges Schläfenringfragment aus rundem Bronzedraht; Dm. 1,8 cm (Taf. XXIX: 17).
6 . Fragment eines o!fenen bandformigen Bronzefingerringes mit einer Längsrille; Dm. 2 cm (Ta!. XXIX: 19).
7. Offener bandformiger Fingcrring aus Bronze mit uberei nandergreifenden Enden; Dm. 2,2 cm (Ta!. XXIX: 12).
8. Offener Bronzering mit zusammenstoBenden Enden;
Dm. 2 cm (Taf. XXIX: 13).
Gr a b 213
Tiefe 90 cm, das Skelett bis au! die Rohrenknochen ver·
gangen, ursprunglich W-0 orientiert, das Grab war vom
Grab 212 geschnitten; ohne Funde.
Grab 214
Grabgrube, L. 165 cm, Br. 90 cm, T. 120 cm, vom Skelett
bloB ein einziger Knochen vorgefunden, wahrscheinlich au!
Grabräuber zuruckzu!Uhren, ursprunglich mit SW - NOOrientierung; aus der Gruben!Ullung zwei Ohrringe (1, 2)
und zwei GefäBe (3, 4).
1. Ovaler Bronzeohrring mit Knoten im seitlichen Ringbogen; Dm. 2,2 cm und 1,8 cm (Taf. XXIX: 20).
2. Ovaler Bronzeohrring mit je einem Knoten im seitlichen
Ringbogen; Dm. 2,2 cm und 1,8 cm (Taf. XXIX: 21).
3. Graubraunes GefäBfragment aus grobkornigem Material
rnit gerader Standfläche und ohne Verzierung; Bdm. 15 cm,
St!!. 10 cm.
4. Dunkelgraues GefäB mit abgebrochener Mundung und
geradcr Standfläche mit Standring; unterhalb des Halses eine
umlaufende seichte Rille; erhaltene H. 21,7 cm, Bdm. 22,9
cm, Stfl. 11,4 cm (Taf. XXIX: 23) .
Gr a b 215
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 90 cm, T. 95 cm, gestrecktes,
SW- NO orientiertes Skelet! mit nach rechts gewandtem Schädel; Funde: Messerfragment ( 1).
1. Eisenmesserfragment.
Gr a b 216
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 90 cm, T. 140 cm, stark vermodertes Kinderskelett in gestreckter, W-0 orientierter
Lage, die linke Hand au! dem Becken; ohne Funde.
Grab217
Grabgrube, L. 185 cm, Br. 95 cm, T. 90 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil NW - SO-Orientierung und dem Gesicht
nach unten; ohne Begleitfunde.
Grab 218
Grabgrube, L. 90 cm, Br. 70 cm, T. 75 cm, das Kinderskelett beinahe gänzlich vermodert, die Orientierung NO SW; ohne Funde.
Grab 21 9
Grabgrube, L. 60 cm, Br. 50 cm, 'ľ. 80 cm, das W - 0
orientierte Kinderskelett vermodert; ohne Funde.
Gr a b 220
Grabgrube, L. 110 cm, Br. 80 cm, T. 80 cm, ziemlich stark
vermodertes Kinderskelett in gestreckter, NW - SO orientierter Lage, teilweise gestort; ohne Funde.
Gr a b 221
Grabgrube, L. ] 70 cm, Br. 90 cm, T. 45 cm, stark vermodertes gestrecktes Skelet! mit SO - NW-Orientierung und
mil <len Händen auf dem Becken, die Beine fehlten; ohne
funde.
Gr a b 222
Grabgrube, L. 100 cm, Br. 50 cm, T. 35 cm, die Reste
eines stark vermoderten und breitgeworfenen Kinderskelettes
W - 0 orientiert, der Schädel zerdruckt, bei den Beinen ein
GefäB (1 ) .
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1. Dunkelgraucs, schusselfärmiges GefäB aus grobkornigem
Matcrial mil Glimmcrzusatz, mit trichterformiger Mundung,
gcrundetem Rand und gerader Standfläche; unter dem Um·
bruch verziert; H . 9,8 cm, Mdm. 14,l cm, Bdm. 14,5 cm,
Stli. 8.3 cm (Tal. XXX: 5).
Gr a b 223
Grabgrube, L. 90 cm, Br. 50 cm, T. 90 cm, stark ver·
modertes Skelett in gestreckter, W - 0 orientierter Lage; ohne
Funde.
Gr a b 224
Grabgrube, L. 63 cm, Br. 55 cm, T. 85 cm, das Kinders ke lctt bis aul geringfiigige Reste vermodert, ursprunglich mit
W - 0-0rientierung; Funde: GeläB (1).
l Graues GefäB aus kornigem Material mit Glimmer·
zusatz, mit Trichtermiindung und gerundetem Rand; der kor·
per mit Wellenlinie, umlaulenden Linien und Halbkreisen
verziert, die Standfläche gerade, in ihrer Mitte ei n vierzipleli·
ger Stern in plastischem Kreis; H . 13,3 cm, Mdm. 8,9 cm,
Bdm. 10,9 cm. Stll. 6,2 cm (Tal. XXX: 10).
Gr a b 225
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 90 cm, T. 135 cm, das Kinder·
s kelet! bis au{ Spurcn vergangen, mit NW -SO·Oricntierung;
ohne Beigaben.
G r a b 22h (Ta!. Il 1: l> 1
Grabgrubc. L. 200 cm, Br. 90 cm, T. 95 cm, Erwachsenenskclett in gestreckter Lagc, SO- NW orientiert; ohne f'undc.
Gr a b 227
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 60 cm, T. 180 cm, das W - 0
orientierte Skelett beinahe gänzlich vermodert; in der Schädelgegend drei Ohrringe (1- 3) und sechs Perlen ( 4).
1. Ovaler Ohrring aus rundem Bronzedraht mit je einem
Knoten im seitlichen Ringbogen; L. 1,8 cm, Br. 1,5 cm (Tal.
XXX: l).
2. Ovaler Ohrring aus rundem Bronzedraht mil je einem
Knoten im seitlichen Ringbogen; L. 1,8 cm, Br. 1,5 cm (Tal.
XXX: 2).
3. Ovaler Bronzeohrring mit je einem Knoten im seitlichen
Ringbogen, im unteren eine óse vom Aulhänger; L. 1,8 cm,
Br. 1,7 cm (Taf. XXX: 3).
4. Sechs Glasperlen: eine schwarze gedrucktkugelige, eine
schwarze zweimal gegliederte, eine silbrige zylindrische, eine
goldfarbene, tropfen!Ormige mit braunen plastischen gekreuzten W ellenlinien (Tal. XXX: 9).
G r a b 228
Grabgrubc, L. 105 cm, Br. 55 cm, T. 85 cm, gestrecktes,
NW - SO oricntiertes Skelett, die Seine in den Knien aus·
cinandergezogcn; ohne Fundc.
Gr a b 229
Grabgrube, L. 175 cm, Br. 65 cm, T. 130 cm, gestrccktes,
NW -SO orientiertes Skelet!; Funde: GefäB ( 1).
1. Graues, vasenformiges GefäB mit weit ausladender
Miindung, aus Material mit Sand- und Glimmerzusatz und
mit gerader Standfläche mil verdicktem Rand; unter dem
Hals mil umlaufender Línie und Wellen linie verziert; H.
21,7 cm, Mdm. l 1.7 cm, Bdm. 14,3 cm, Stli. 6,9 cm (Taf.
XXX: 12).
Gr a b 230
Grabgrube, L. 140 cm, Br. 50 cm, T. 90 cm, sehr schwach
erhaltenes breitgeworfenes Kinderskelett mit W -0-0rientierung; beim linken Oberschenkel ein GefäB ( 1) und in der
Beckengegend ein Knopl (2).
1. Ziegelrotes GefäB aus geschlämmtem Ton mit Sand· und
Glimmerzusatz mit horizontal ausgezogener Mundung und

gerader Standflächc; mit zwci Wcllenlinien vcrz iert; H. 11 .8
cm, Mdm. 10,9 cm, Bdm. 10,8 cm, Stfl. 7.6 cm (Tal. XXX:
11 \ .
2 . Bronzeknopl mit halbkugeligem hohlem Kop{ und häkchenartig gebogenem Stift; H. 1,6 cm, Dm. des Kopfes 1,6
cm (Tal. XXX: 4) .
Grab 231
Tiele 60 cm, vom Skelet! nur geringfiigigc Knochcnreste
vorhanden: ohne Funde.
G ra b 232 (iatenezeitlich \
G ra b 233 (iatenezeitlich)
G ra b 234 (latenezeitlich)
G rab 235 (Taf. IV: 1)
Grabgrube, L. 200 cm. Br. 103 cm. T. 110 cm, gcstrccktcs
Frauenskelett mil W -0-0rienticrung. der Schädcl gestori,
das rechte Bein im Knie leicht gewinkelt; Fundc: zwei Schliilenringe (1, 2) und Spinnwirtel (3).
1. Ovaler Schlälenring aus Bronzedraht; Dm. 2,2 cm und
1,7 cm (Tal. XXX: 7\.
2. Deformierter Schlälenring aus Bronzcdraht mil iiber·
cinandergreifenden Enden; Dm. 1,7 (Taf. XXX: tl).
3. Hellgrauer doppelkon ischcr Spi nn wirtcl ;rns [cingc·
schlämmtem Ton mit umlaufendcn Rill eu verzicrt; H. 1,4 cm.
Dm. 2,6 cm, Dm. des Loches 0,8 cm (Taf. XXX: l>).
Gr a b 236
Scichtes, durch Obcrpflugung vernichtetcs Grab, nur ver·
einzelte Knochenfragmcntc erhalten.
Gr a b 237
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 95 cm, T. 90 cm, Erwachsc·
nenskelet.t in gestreckter, NW - SO orientierter Lage; ohne
Funde.
Gr a b 238
Grabgrube, L. 2:JO cm. Br. 100 cm, T . 97 cm, Frauen·
skclett in gestrcckter Lage mil N W - SO·Oricntierung; hinter
dem Schädel e in GefäB (l) und drci Ohrringc (2- 4) .
1. Graues vasenformiges GefäB aus Mat erial mit Sandund Glimmer magerung, mit weit ausladender Mundung und
vertikal abgcst richenem Rand; der Korper verziert; H . 15,9
cm, Mdm. 20,l cm, Bdm. 20,l cm Stli. 10,3 cm (Taf. XXX:
16).
2. Kreisformiger Bronzeohrring, der untere Ringbogen mit
dunnem Bronzedraht umwickelt , in der Mittc ein gegossener
profilierter Anhänger; Dm. 1,8 cm, L. des Anhiingers 1,7 cm
(Tal. XXX: 13).
3. Verbogener ovalcr Bronzcohrring, iihn lich dcm vor igen,
der Anhänger fehh; Dm. 2,6 und 2,3 cm (Taf. XXX: 14 ).
4. Ovaler unvollständigcr Bronzeohrring, iihnlich dcn vori ·
gen , der Anhänger lehlt; Dm. 2,6 und 2,3 cm (Taf. XXX:
17 ).
Gr a b 239
Grabgrube, L. 90 cm, Br. 40 cm, T. 90 cm, Kinderskelett
mit W -- 0-0rientierung und leicht gebogenen Unterschenkeln;
bcim linken Oberarm ein Gefäf3 (l ).
1. Graubraunes Geläll aus kornigem Matcrial mil Glim·
merzusatz, mit trichterformiger Mundung und konisch abge·
s trichenem Rand ; der Kärper mil zwei Wellenbändern und
umlaufenden Linien verziert, die Standfläche gerade; H. 12,6
cm, Md m. 15,2 cm, Bdrn. 14.7 cm. Stfl. 7,4 cm (Tal. XXX:

19).
Gr a b 240
Grabgrube, L. 90 cm, Br. 60 cm, T. 70 cm, sehr schwach
erhaltenes Kinderskelett mit NW - SO-Orientierung, der
Schädel zerdruckt, die anderen Knochen gestori; ohne Funde.
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Gr a b :.!41
Grabgrubc. L. 19í cm, Br. 40 cm. T. 100 cm. Erwachsencnskelell in gcstrcck1cr, W - 0 orientierler Lage; Funde:
Messcr (1 ) und Schcrbc ( 2 ).
1. Eisenmesser in Bruchstiickcn : crhaltcne L. 8,4 cm, Br.
1,1 cm (Tal. XXX: 18) .
2. Graue Randschcrbc mit eincr Wellenlinie (Tal. XXX:
I '>).
Gr a b 2-12 (Abb. 12 )
Grabgrubc, L. 240 cm . Br. 100 cm, T . 150 cm, gestre<:ktes
Skelett mil NW - SO -()ricn tiťrung; Funde: Feuerstahl ( 1 )
und Eimerreifen (2).
l. Lyra -färmigcr Fcucrs la hl in Bruchsliicken; L. '..í,5 cm,
max. Br. 2,6 cm (Tal. XXX ! : 13).
2. Fragmente von ciscrncn Eimerreilen und des Henkels.
der runds1abig war (Tal. XXX!: 1- 10).
Gr a b 243
Grabgrubc, L. 210 cm, Br. 82 cm, T. 70 cm, Mä nner·
skelclt in gcstrccktcr W - 0 or icnlierler Lage und mil nach
rechts gewandtrm Schiidcl, dic linke Hand auf dem Becken ;
funde: Messcr ( 1).
1. Eisenmcsscrfragmc11t; ľrhaltcnc L. /l,'l rm, Br. d er
K li11gc 1, 1 cm .
Gr a b 244
Grabgrubc, 1.. 2ľi cm, Br. 70 cm, T. '.Vi cm, gestrccktes,
W - 0 orientierlcs Skclctl, der S<'hädel sch lecht erhalten, dic
Hände auf dem Bccken; ohne Fund~.
G rab 24'>
Grabgrubc, L. 4'i cm, Br. 30 cm, T . 60 cm, geringliigige
Reste eines W - 0 orientierten Kinderskelettes; Funde nach
der Bergung: Schliifenring ( 1).
1. Schlälenringfragment au s Bro11zc.
Gr a b 241>
Grabgrubc. L. I')() cm, Br. 1)1 cm. T. 70 cm. Frauenskclelt in geslreckt cr, W - 0 oriw1 icrter Lage und mit den
Händen au[ dem Becken; bci der linken Hand ein Ring (1)
und nach der Bcrgung des Skelet1cs trat ein Schlälenring
zutage (2 J.
l. Geschlosscner Sd1ildchenli ngerring aus Bronze, aul dem
Schild eingeritztc Vcrzicrung einer Adlerligur; Dm. 2,3 cm,
Br. des Ringes O,h cm, Br. des Sch ildchens 1.9 cm (Taf.
XXX! : 14 1.
2. S··färmigcr Schlii!c11ri11g aus rundcm Bronzcdraht; Dm.
1,5 cm (Tal. XXX! : 20) .
G r a b 247 ( Abb. l:l)
Grabgrubc, L. 200 cm, Br. hU cm, 'ľ. !Vi cm, gestrecktes
Frauenskclct1 mil W - 0-()rienlicrung und mit nach rechts
gewandlem Schädcl; Fundc: bcim Schädel zwci Schlälenringe
(1, 2>. ein Bronzering ( 3) und an der rechten Hand eín
Fingerringlragmenl ( 4 ).
1. Massiver Silbcrschlälenring mil iibereinandergreilenden
Enden; Dm. 1,Y cm (Tal. X:XXI : 11 ).
2. Ovaler Silbcrschlälcnring mil vier granuliertcn Knoten
an einem Ende; Dm. 2.6 cm (Taf. XXX: 12).
3. Kleiner Bronzering mil zusammenstoBenden Enden; Dm.

l,2 cm (TaL XXX!: l 'i).
4. Bandfärmiger Bronzefingerring in Bruchstiicken; Br.
0.4 cm (Tal. XXX!: lól.
Gr a b 248
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 65 cm. T. 53 cm, Skelett eines
Jugendlichen in gestreckter. W - O oríentierter Lage. der
Schädel beschädigl ; Funde: Ohrring (1 ). Perlen ( 2) . Spirale
(3) und GeläB (4).
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Abb. 12. Trnovec n"d VHhom. Grab 242.
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Abb. 13. Trnovec nad Váhom.
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l. S-féirmiger ovaler Schlä fenring aus rundem Bronzedraht;
Dm. 1,9 cm (Tal. XXX!: 24).
2 . Halsband aus 28 Paste-, Bronze- und Glasperlen: zwei
blaue zweimal gegliederte aus Glas, drei ebensolche von
gelber Farbe, vier ebensolche von weil3er Farbe, zwei kugelige
mit gekreuzten Wellenlinien aus Paste, eine tonnenféirmige
aus Bronze, vier weiBe kugelige aus Glas, femer kugelige Perlen aus Glas, bzw. aus Glaspaste (Taf. XXXI: 25).
3. Kleines Spiralrohrchen aus rundem Bronzedraht mit
zwolf Windungen.
4. Dunkelgraues GefäB aus Material mit Sand- und Glimmerzusatz, rnit horizontal ausgezogener Miindung und abgestrichenem Rand; Standfläche gerade und mit plastischem
Kreuz als Bodenzeichen, unter dem Hals vier umlaufende
Linien; H. 8,5 cm, Mdm. 9,9 cm, Bdm. 8,9 cm, Stfl. 5,5 cm
(Tal. XXX!: 27).
Gr a b 249
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 84 cm, T . 102 cm, das Skelet!
in gestreckter, SW - NO orientierter Lage und mit nach links
gebettetem Schädel, der Unterkiefer fehlt, die rechte Hand
auf <lem Becken; ohne Funde.
Gr a b 250
Grabgrube, L. 40 cm, Br. 40 cm, T . 50 cm, das Skelett bis
au! den Schädel vergangen und neuzeitlich vernichtet, urspriinglich mit W -0-0rientierung; Funde: zwei GefäBe (1,
2) und eine Perle (3).
1. Hellbraunes GefäB aus grobkornigem Material mit Glimmerzusatz, mit ausladender Miindung und abgestrichenem
Rand; auf dem Oberteil Wellen und umlaufende Linien, die

--N

Standfläche mit Standring; H . 11,4 cm, Mdm. 8,4 cm, Bdm.
10,2 cm, Stfl. 6,4 cm (Tal. XXXI: 29).
2. Hellgrauer GefäBunterteil aus grobkornigem Material,
mit einer seichten Delle in der Standfläche; H. 10,1 cm, Stfl.
8 cm (Ta! XXX!: 23).
3. BlaBgraue zylindrische Pasteperle mit we iBer plastischer
Spirale; L. 1,8 cm, Dm. 0,5 cm (Taf. XXX!: 26) .
Gr a b 251
Grabgrube, L. 80 cm, Br. 35 cm, T. 58 cm, stark vermodertes Kinderskelett in gestreckler Lage mil W - 0-0rienlie·
rung; ohne Funde.
Gr a b 252
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 60 cm, T. 60 cm, gest;ecktes,
W - 0 orientiertes Kinderskelett; ohne Funde.
Gr a b 253
Grabgrube, L. 136 cm, Br. 80 cm, T. 77 cm, slark vermodertes Skelett eines Jugendlichen in gestreckter, W - O
orienlierler Lage mil gut erhaltenem Schädel; ohne Funde.
Gr a b 254
Grabgrube, L. 250 cm, Br. 120 cm, T. 105 cm, ges1reck1es
Männerskelett mil W - 0-0rienlierung, durch Grabräuber ges tori, die Unterschen kel unler dem Becken; ohne Funde.
Gr a b 2 55 (Abb . .14)
Grabgrube, L. 196 cm, Br. 66 cm, T. 89 cm, gestrecktes
Männerskelett mit W - 0-0rientierung, der Schädel unler
dem Becken; ohne Begleitfunde.
Gr a b 2 56 (Tal. IV: 2)
Grabgrube, L. 205 cm, Br. 65 cm, T . 108 cm, gestreckles,
0 -W orienliertes Frauenskelett, der Schädel 8 cm hoher als
die restlichen Knochen; ohne Begleilfunde.
Gr a b 2 57
Grabgrube, L. 145 cm, Br. 65 cm, T. 75 cm, stark vermodertes Männerskelett mil W - 0-0rientierung; ohne Funde.
Gr a b 258 (Tal. IV: 3)
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T. 35 cm, gestrecktes,
W - 0 orienlierles Skelet! mit slark vermoderlem Schädel, die
linke Hand au! das Becken gelegt; ohne Funde.
Gr a b 259 (Taf. IV: 4)
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T. 57 cm, gestrecktes,
W-0 orienliertes Skelett; ohne Begleitfunde.
Gr a b 260
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 75 cm, T . 78 cm, gestrecktes,
W-0 orientiertes Frauenskelett; an der linken Schädelseite
eine Klam mer (l), beim Fu13ende zwei weitere Klammern
(2 , 3)

l. Klamm er aus rundem Eisenstäbche11; 1.. 11,I cm (Taf.
XXX!: 22).
2. Klammer aus rundem Eisenstäbchen, die Enden spitz;
L. 10,5 cm (Taf. XXX!: 21 ) .
3. Eisenklammerfragmente (Taf. XXX!: 17-19) .
Gr a b 261
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 65 cm, T. 45 cm, stark vermodertes, SW - NO orientierles Skelett eines mäBigen Rechtshockers, der Schädel beschädigl, aus der Gruben!iillung zwei

Abb. 14. Trnovec nad Váhom. Grab 255.

Schneckengehäuse.
Gr a b 262
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 80 cm, T. 95 cm, gestrecktes
Männerskelett mit W-0-0rientierung; Funde: Bruchstiicke
vom Eimerbeschlag (l) .
1. Halbkreisféirmiger Eimerhenkel mit rundem Q uerschnitt
und hakenartig gebogenen Enden, ein rech1eckiger Seitenbeschlag mit rundem Loch, femer Bruchstiicke der Eimerreifen
(Taf. XXXI: 28 ) .
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Gr a b 263
Grabgrube, L . 170 cm, Br. 70 cm, T. 95 cm, stark vermodertes Männerskelett mit W - 0-0rientierung und nach
links gewandtem Schädel; ohne Funde.
Gr a b 264
Grabgrube. L. 150 cm. Br. 80 cm, T. 100 cm, männlicher
Rechtshocker mil W - 0-0rientierung und den Armen zum
Gesicht gerichtet; ohne Funde.
Gr a b 265
Grabgrube, L. 70 cm, Br. 60 cm, T. 54 cm, stark vermodertes Frauenskelett in gestreckter. W - 0 orientierter Lage;
in der rechten oberen Grubenecke ein Schläfenring ( 1)
1. S-fórmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
l ,6 cm (Taf. XXX!! : 1).
Gr a b 266
Grabgrube, L. 132 cm, Br. 60 cm, T. 64 cm, gestrecktes
Mfonerskelett mit SW-NO-Orientierung, knieabwärts vom
10 cm dari.iber angelegten Grab 265 ges!Ort; ohne Funde.
Gr a b 267
Grabgrube, L. 110 cm, Br. 60 cm, T. 85 cm, ziemlich stark
vermodertes Skelett eines Jugendlichen in gestreckter Lage
mit W -0-0rientierung; beim linken FuB ein GefäB (1).
l . Dunkelgraues asymmetrisches GefäB aus Material mit
Sand-· und Glimmermagerung, mit trichterfôrmiger Mi.indung
und gerundetem Rand; der Korper mit fi.infzeiligem Wellenband verz iert, die unebene Standfläche mit Standring; H.
3,4 cm, Mdm. 8,6 cm, Bdm. 8.6 cm, Stfl. 5,6 cm (Taf.

XXX!!: 37).
Grab 268
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 80 cm, T. 72 cm, auf der Grubensohle ein Männerskelett in gestreckter Lage, mil NW SO-Orientierung, der Schiidel beschädigt, die Hände auf dem
Brustkorb; unter der linken Hand ein Messer (1).
1. Eisenmesser in zwei Bruchsti.icken und Holzresten . an
der Griffangel; L. 7,9 cm, Br. 1,4 cm (Taf. XXX!!: 11 ).
Gr a b 269
Grabgrube nicht festgestellt. in 40 cm Tiefe ein sekundär
gelagertes Kinderskelett mit W-0-0rientierung; ohne Funde.
Gr a b 270
Grabgrube, L. 197 cm, Br. 82 cm, T. 105 cm, stark vermoder tes Frauenskelett in gestreckter, W - 0 orientierter Lage;
an der linken Hand ein Fingerring ( 1).
1. Offener bandformiger Bronzefingerring ohne Verzierung,
mit zusammenstoBenden Enden; Dm. 2,1 cm, Br. des Bandes
0,6 cm (Taf. XXX!!: 5).
Gr a b 271
Grabgrube nicht festgestellt, in 74 cm Tiefe ein teilweise
vermoder tes Frauenskelett in gestreckter, W - 0 ausgerichteter
Lage und mit rechter Hand auf dem Becken; links vom Schädel zwei Schläfenringe (1, 2), an beiden Händen ein Bronzefingerring ( 3, 4) und in der Fiillerde ein Eisenmesserfragment (5 ) .
l. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,4 cm (Taf. XXXII: 8).
2. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,4 cm (Taf. XXXII: 9).
3. Offener bandformiger Bron zefingerring mil zwei seichten Rillen am Rande; Dm. 2,1 cm, Br. des Bandes 0,6 cm
(Taf. XXX!!: 2).
4. Offener bandformiger Bronzefingerring mit zwei Rillen
an der AuBenseile; Dm. 1,8 cm (Taf. XXXll: 4).
5. Eisenmesserfragment mit Holzresten an der Griffangel;
L. 7,6 cm, Br. 1,8 cm (Taf. XXXII: 24).
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Gr a b 272
Grabgrube, L. 126 cm, Br. 90 cm, T. 121 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NW - SO-Orientierung, der Schädel teilweise vergangen, der Unterkiefer auf dem Schli.isselbein, der
linke Arm auf dem Becken; Funde: an den Händen vier Ringe
(1-4).

1. Offener bandformiger Bronzefingerring mit leicht konvexer AuBenseite; Dm. 2,1 cm (Taf. XXXII: 17).
2. Offener bandformiger Bronzefingerring mil leicht konvexer AuBenseite und gerundeten zusammenstoBenden Enden;
Dm. 1,9 cm (Taf. XXX!!: 16).
3. Offener bandformiger Bronzefingerring mit zwei seichten Rillen an der AuBenseile; Dm. 2 cm (Taf. XXXII: 10).
4. Offener bandformiger Bronzefingerring mit zwei seichten Rillen an der AuBenseite; Dm. 2,1 cm (Taf. XXX!!: 6).
Gr a b 273
Grabgrube, L. 182 cm, Br. 65 cm, T. 63 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil W - 0-0rientierung und nach rechts gewandtem Schädel, die Hände auf der Brust gekreuzt; ohne
Funde.
Gr a b 274
Rechteckige Grabgrube, L. 135 cm, Br. 67 cm, T. 84 cm,
auf der Grubensohle ein stark vermodertes gestrecktes, W - 0
orientiertes Kinderskelett; ohne Funde.
Gr a b 275
Grabgrube nicht festgestellt, in 134 cm Tiefe ein teilweise
vermodertes Frauenskelett in gestreckter, W - 0 ausgerichteter Lage und nach links gebettetem Schädel; ohne Funde.
Gr a b 276
Grabgrube, L. 188 cm. Br. 112 cm, T. 82 cm, gestrecktes,
NW - SO orientiertes Skelet!; ohne Funde.
G ra b 277 (iatenezeitlich)
Gr a b 278
Grabgrube, L. 96 cm, Br. 68 cm, T . 46 cm, Skelet! eines
Jugendlichen in gestreckter, W-0 orientierter Lage, vom
Schädel nur der Unterkiefer vorhanden; beim Schädel drei
Ringe (1- 3), ein vergoldetes Blechstiick ( 4) und zwei
Knopfe (5, 6) .
1. Ovaler Ohrring aus rundem Bronzedraht, das eine
flache Ende vierfach spiralformig eingedreht; L. 3,3 cm, Dm.
1,1 cm (Taf. XXXII: 13).
2. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,2 cm (Taf. XXXII: 15).
3. Ovaler Schläfenring aus rundem Bronzedraht, das eine
flache Ende spiralformig; L. 3,2 cm, Dm. 1,1 cm (Taf.

XXXII: 12) .
4. Vergoldete Bronzeblechscheibe, am Rand mit je zwei
gegenständigen Lôchern; Dm. 1,6 cm (Taf. XXXII: 14).
5. Bronzeknopf mit gedriickkugeligem Kopf und runder
Ose am Hals; H. 0,9 cm, Dm. des Kopfes 0,9 cm (Taf.
XXXII: 18).
6. Bronzeknopf mit gedriicktkugeligem Kopf und runder
ôse am Hals; H. 0,9 cm, Dm. des Kopfes 0,9 cm (Taf.
XXXII: 19).
Gr a b 279
Grabgrube, L. 198 cm, Br. 99 cm, T. 96 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil W - 0-0rientierung und nach links gewandtem Schädel; bei der rechten Seite des Schädels ein
Schläfenring (1).
L S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,6 cm (Taf. XXXII: 7) .
Gr a b 280
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 105 cm, T. 110 cm, gestrecktes,
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W - 0 orientiertes Skelett . der Schädel stark vermodert; in
der linken Hand ein Nadelbehä lter ( 1).
1. Knôcherner Nadelbehälter mil glatter Oberfläche; L.
7,7 cm, Dm. 1,1 cm (Taf. XXXIJ : 20).
Gr a b 281
Grabgrube nicht festgestellt, gestrecktes , wahrscheinlich
M ännerskelett mil W -0-0rientierung und nach links gewandtem Schädel; unter der linken Hand EisenmesserbruchstUcke (1 ).
1. Bruchstiicke eines d ii nnen Eisenmessers; L. 10,4 cm, Br.
der Klinge l ,3 cm (Taf. XXX! 1: 21 ).
Gr a b 282
Grabgrube, L. 218 cm, Br. % cm. T. 86 cm. gestrecktes ,
SW - NO orientiertes Skelet!, das linke Bein im Knie gebrod1en; ohne Funde.
Gr a b 28'.l
Grabgrube, L. l 4fi cm, Br. 82 cm, T. 81 cm. gestrecktes .
W - 0 orientiertes Kinderskelett; ohne Funde.
Gr a b 284
Rechteckige Grabgrube, L. 124 cm, Br. 48 cm, T. 49 cm,
au{ der Grubensohle ein stark vermodertes Skelett eines Jugendlichen in gestreckter, W - 0 orientierter Lage und nach
links gewandtem Schädel. unter ihm einige Rippen und
Schulterknochen; ohne Fund c.
Grab 28'i
Grabgrube, L. 192 cm, Br. 6'i cm, T . 72 cm, gestrecktes,
W - 0 orienliertes M:innerskelett, die Hände au[ dem Becken
gek reuzt; in der linken Hand ein Messer O ) .
1. Eisenmesserfragmen t; I.. 12,7 cm. Br. der Klinge 1,3
cm (Tal. XXXII: 23).
Gr a b 286
Seichles. durch Oberpfliigung zerstorles Grab, nur Kno·
chenlragmente erhalten.
Gr a b 287
Grabgrube. L. 21 'i cm, Br. 92 c m, T . 118 cm, gestrecktes,
W - 0 orien1iertes Skelet! mil nach links gewandtem Schädel. die linken Handwurzelknochen [ehlen; bei der rechten
Hand ein Messer ( l ) .
1. Fragmente eines Eisenmessers; L. 10,7 cm, Br. der Klinge 1,9 cm (Taf. XXX!! : 34) .
G ra b 288 (latenezeitlich)
Gr a b 289
Rechteckige Grabgrube, I„ 69 c m, Br. 34 cm, T. 60 cm,
auf der Grubensohle ein s1ark vermodertes Kinderskelett , entfernt 12 cm vom Skelett des Grabes 285, das um 10 cm 1ieler
lag, Orientierung W - 0 ; ohn e Funde.
Gr a b 290
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 80 cm, T . 82 cm, gestrecktes,
W - 0 orientiertes Skelett mil 8 cm hoher gebettetem Schädel;
rechts vom Brustkorb ein Messer ( l), nach Bergung des
Skelettes Perlen und eine Muschel (2), vier Silberohrringe
( 3 - 6) und vier Schläfenringe zutage getreten (7- 10).
1. Eisenmesserfragmenle.
2. Sechs Perlen und eine Kaurimuschel: helle pastose melonenlOrmige und bläuliche (Taf. XXXII: 3).
3. Kreisformiger Ohrring aus Silberdraht; Dm. 1,9 cm
(Taf. XXX!!: 26j.
4 . Kreisformiger Ohrring aus rundem Silberdraht mit
stumplen Enden; Dm. 2 cm (Tal. XXX!! : 25).
5. Ohrringlragment aus Silber mit doppelseitigem Traubenanhänger; L. des Anhängers 1.1 cm (Taf. XXX! 1: 27) .
6. Ohrringfragment aus Silber mit e inseitigem Traubenanhänger; L. des Anhängers 0,7 cm (Taf. XXXII: 28 ).

7. S-formiger Schlälenring aus rundem Bronzedraht; D m.
1,') cm (Taf. XXX!!: 32 ).
8. S-formiger Schlälenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1.7 cm (Taf. XXXII : 30 ).
9 . S·lOrmiger Schlä fenri ng wie der obige; Dm. l ,'i cm
(Tal. XXXII: 29).
1O. S-formiges Schläfenringlragment aus rundem Bronze·
draht; Dm. 1,5 cm (Taf. XXX II : 3'i).
Gr a b 291
Grabgrube, L. 165 cm, Br. 65 cm, T . 76 cm, stark vermo·
dertes Skelett in geslreckter Lage an der rechten Seite liegend,
mil W - O·Orientierung, der rechlen Hand rechtwinkelig vorgeschoben und der linken zum K iefer gerich1et. das rechte
Bein in sekundärer Lage auBerhalb d ťs Grabes; ohne Funde
Gr a b 292 (la tenezeitlidal
Gr a b 2<l3
Gra bgrube, L. 158 cm. Br. 'i8 cm, T. !lh cm, ges trecktes,
W - 0 orientiertes Kinderskelett; ohne Funde.
Gr a b 294
Rechteckige Grabgrube, L. 102 cm. Br. 62 cm, T. 68 cm.
aul der Grubensohle ein Kinderskelett in gestreckter Lage
mit W - O·Orientierung; oh ne Funde.
Gr a b 295
Grabgrube, L. 200 cm. Br. 60 cm, T . 180 cm, stark vermodertes gestrecktes, NW - SO orientiertes Skelett; beim rech·
len Ful3 ein GeläB (1 ).
t. Dunkelgraues GeläJ3 aus Material mil Sand- und
Glimmerzusatz, mil dachartig abgestrichenem Rand und
ausladender Miindung; der Korper mit Wellenbändern und
Rielen verzierl; die Standlläche gerade mil einer seichlen
Delle in der Mitte; H . 13, 1 cm, Mdm . 13,3 cm. Bdm. 14,3 cm.
S1fl. 9,6 cm (Taf. XXX!!: 22 ).
Gr a b 296
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 100 cm. T. 140 cm. gestrecktes
Frauenskelett mil NW - SO·Orienlierung und zerdriicktem
Schädel; beim linken FuJ3 ein Geläl3 ( 1) und nach dem
Bergen des Skelettes zwei Ohrringe ( 2, 3) gelunden.
1. Diinnwandiges schmutziggraues GefäB aus sandgema·
gertem Material mit weiter Miindung und gerundetem Rand ;
der Korper mit Wellenlinie und Riefen verziert, die Stand·
fliiche uneben; H . 8.4 cm. Mdm. 10 cm, Bdm. 10,1 cm, Stli.
5,2 cm (Taf. XXXII: 31 ).
2. Ovaler Ohrring aus rundem Bron:it>draht mil Knoten im
seitlichen Bogen und im unleren eine Ose vom nicht erhaltenen Anhänger; Dm. 2 cm (Tal. XXXll : 36).
3. Ovaler Ohrring aus vierkantigem Bronzedraht mil einer
Ose des Anhängers; Dm. 2,8 cm ( Tal. XXX! !: 33).
Gr a b 297
Grabgrube, L. 180 cm. Br. 6'i cm, T . 40 cm, gestreckt liegendes, 0 -W orientiertes. teilweise geslorles Skelet! mil nach
links gewandtem Schädel 1111<1 der rechten Hand au! dem
Becken; ohne Funde.
Gr a b 298
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T . 20 cm, s tark vermodertes Skelet! in gestreckter, N - S orienlierter Lage. durch
O berplliigung gestori; ohne Funde.
Gr a b 299
Grabgrube, L. 90 cm, Br. 40 cm. T . 95 cm, gestrecktes
gestortes Kinderskelett mil SW - NO-Richtung; ohne Funde.
Grab300
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 130 cm, T . 205 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W - 0-0rientierung, das linke Bein leicht
gebogen; bei der rechten Hand zwoll Ringe (1-12).
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1. Ovaler Bronzeohrr:ng mit Filigranverzierung und doppelkonischem Anhänger; L. 1 cm. Br. 1.8 cm (Taf. XXXIII:
1 ).
2. Ovaler Bronzeohrring. iihnlich wie der voraogehende
(Taf. XXXIII: 2 ).
3. Ovaler Bronzeohrr ing aus vierkantigem Draht mit Knolen im seitlichen Ringbogen und hohlem, zur Hälfle erhalte·
nem Anhänger; L. 2,'i cm, Br. 1,9 cm (Taf. XXXIII: 11 ).
4. Ovaler Schlä lenring aus rundem Bronzedrahl; Dm.
2 cm und 1.4 cm (Tal. XXXlll : 9).
5. Ovaler Schlä!enring aus kantigem Bronzedraht mit
s lumpfen Enden; Dm. 1.8 cm und I.4 cm (Taf. XXXIII: 12).
6. Ovaler Sdiliifenring aus kanligem Bronzedraht; Dm.
1,8 ľm und 1,4 ľlll (Tal. XXXlll : l 'i ).
7. Schliifcnring aus ovulem Bro11zedra ht; Dm. 1,8 Clll und
1.4 t"lll (ľ:il. XXXlll : Ih) .
8. Schliife11ri11g aus ova lem Bro111.edrah1, Dm. 1,9 Clll unci
1,7 cm (Tal. XXXlll: 14) .
9. Schläfenring aus ovalern Bronzedraht; Dm. 1,9 cm und
1,7 cm (Tal. XXXlll : 18 ).
10. Schläfenringfragmcnl aus rundem Bronzedraht (Taf.
XXXlll: 32) .
11. Schläfenringfragment aus rundem Bronzedraht (Taf.
XXXlll: 13) .
12. Schlä[enring :ius cumlem Bronzcdr:iht in zwei Bruch·
s tiicken (Taf. XXXIll : 10 ).
Grab 10 1
Grabgrube. 1.. 11 0 ľm . Br. 80 cm. T . 100 cm. geslrecktes.
NW - SO orienlierles Ske le11. mit dem Gesicht nach unten.
die Knochen der linken Hand gestä rt . der linke Unlerschenkel
auf dem rechten; ohne Fundc.
Grab 302
Grabgrubc. L. 260 cm, Br. 100 cm, T . 125 cm, gestreckte3
Männerskclclt mil SW - NO·Orienlierung, der Schiidel nach
rechls gewandl; ohne Fundc.
G rab 303
Grabgrube, L. 130 cm, Br. 70 cm. T . 120 cm, slark ver·
moderlcs Frauenskelell mil W - 0-0rien tierung, teilweise in
sekundi1rer Lagc, der Schiidel beschädigl, Funde: Halsband
(1), Fingcrring (2) und fi.in{ Schläfenringc (3 - 7).
1. Halsband aus 198 Perlen: zwei blaue, zweimal gegliederle aus Glas, eine gelbe dreima l gegliederle, dre i gelbe
kugelige aus Glas. eine schwarze kugelige aus Glas, die restlichen aus Glas mil grauem Paslei.iberzug von kugeliger, bzw.
zylindrischer oder gedri.icktkugeliger Form (Tal. XXXIII:
22).
2. OHener Fingerring aus Bronzeblechband in zwei Bruchsli.icken. ohne Verzierung; Dm. 2 cm (Taf. XXX III: 3).
3 - 7. f'i.inf S-färmige Schläfenringe aus rundem Bronzedraht; Dm. 1.5 cm (Taf. XXXlll : 4 - 8 ).
Gr a b 304
Grabgrube, L. 140 cm. Br. 60 cm, T . 100 cm, Reste eines
beinahe gänzlich vergangenen Kinderskelelles in gestreckter
Lage mil W - 0-0rienlierung: ohne Funde.
G rab 30'i
Grabgrube. L. 100 cm, Br. 50 cm. T . 40 cm, stark vermoderles Kinderskelell in gestreck1er Lage mit W - 0-0rien·
tierung; Funde: ein Schliifenring ( 1), ferner eine Glasperle
(2).

l. Ovaler Schläfenring aus rundem Bronzedraht mit stump·
fen Enden; Dm. 2,1 cm (Taf. XXXIll: 17).
2. Gri.ine
melonenarlig gegliederte Glasperle (Taf.
XXXIll: 20) .

Grab 306 (Abb. 15, Taf. IV: 'i)
Grabgrube, L. 180 cm. Br. 60 cm. T. 110 cm, Frauen
skelelt in gestreckter, W - 0 orientierter Lage, die linke Hand
au[ dem Brustkorb; an der rechten Hand ein Fingerring ( l ),
zu beiden Seilen des Schädels je ein Schläfenring (2. 3 ), um
den Hals Glasperlen (4 ).
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Abb. 15. Trnovec nad Vúhom. Grab.
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1. OHener bandfärmiger Bronzefingerring. dic Enden ii ber·
einandergelegt; Dm. 2,1 cm (Taf. XXXIII: 30).
2. S-färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedrabl; Dm.
1,7 cm (Taf. XXXlll: 29 ).
3. S·färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,6 cm (ľaf. XXXlll: 3 1).
4. Halsband aus 68 Perlen: cíne gri.ine melonenarlig ge·
gliederle aus Glas, eine weitere goldgelbe aus Glas von konischer Form mit plastischer Rippe, weiBe, braune, konische
und tonnenfärmige, ferner kleinere, rährchenfärmige oder konische aus gri.inem Glas (Taf. XXXllI : 28) .
Grab 307
Grabgrube, L. 110 cm, Br. 40 cm, T . 50 cm, geslrecktes,
slark vermodertes Kinderskeleu mil W - O·Orienlierung:
ohne Funde.
Gr a b 308 (Taf. IV: 6>
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 70 cm, T . 70 cm, gestrecktes,
stark vermoderles Frauenskelelt mit W-0-0rientierung; aul
der Brust Perlen ( 1 ), neben dem Schädel zwei Schläfenringe
(2, 3) und ein Fingerring (4 ). Bei der Bergung des Skeleltes vier Schläfenringe zulage gelreten (5 - 8).
1. Halsbaod aus 76 Perlen: von grauer, brauner, blauer,
schwarzer Farbe, zweimal, dreimal, viermal, fi.infmal ge·
gliedert, aus Glas, Ton und Millefioriglas. (Taf. XXXIl I :
21).
2. S·färmiger Schläfenríng aus rundem Bronzedrahl; Dm.
1.5 cm (Taf. XXXIII: 33) .
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3. Kreisformiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht;
Dm. 1,8 cm (Taf. XXX!II: 35).
4. Offener bandformiger Bronzefingerring; Dm. 2 cm (Taf.
XXX!ll: 34).
5. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Taf. XXX!ll: 19).
6. S-fórmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,6 cm (Taf. XXXllI: 24).
7. S-fčirmiges Schläfenringfragment aus rundem Bronzedrah1, bloB der Tei l mit Schlinge erhalten.
8. S-fórmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht, in
zwei Bruchstl.icken; Dm. 1,5 cm (Taf. XXXIII: 23).
Grab 309
Grabgrube, L. 260 cm, Br. 90 cm, T. 100 cm, gestrecktes
W - 0 orientiertes Frauenskelett, der Schädel stark vermodert
die linke Hand auf dem Becken; bei der rechten Hand ein
Messer (1), and jeder Hand ein Fingerring (2, 3), Holzkohlereste an zwei Stellen in der F iillerde.
1. Eisenmesser mit geradem Riicken und konkaver Schneide, mit anhaftenden Holzresten; L . 8,1 cm, Br. der Schneide
0,9 cm (Taf. XXXIII: 25).
2. Offener bandfčirmiger Bronzefingerring; Dm. 2,1 cm
(Taf. XXXIII: 26) .
3. Offener Fingerring wie der vorige; Dm. 1,9 cm (Taf.
XXXlll: 27).
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Abb. 16. Trnovec nad Váhom. Grab 311.

Gr a b 310
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 6 1 cm, T. 130 cm, auf der
schrägen Sohle ein gestrecktes, W - 0 orientiertes Skelett mit
fehlendem Schädel und Armen, die Fingerglieder beim Becken;
ohne Funde.
Gr a b 311 (Abb. 16)
Grabgrube, L. 240 cm, Br. 70 cm, T . 130 cm, gestrecktes.
W - 0 orientiertes Frauenskelett. die Knochen teilweise gestčirt, tlie Hände auf dem Becken; bei der rechten Schläfe ein
Schläfenring (1).
1. S-formiger Schläfenring aus Bronze (nicht erhalten).
Gr a b 312
Grabgrube, L. 140 cm, Br. 85 cm, T . 85 cm, stark vermodertes gestčirtes Kinderskelett. SW - NO orienliert; zwischen den Knochen drei Schliifenringe (1 - 3) und Perlen ( 4).
1. Schläfenring aus rundem Bronzedrahl; Dm. 1,5 cm
(Taf. XXX!V: 3 ).
2. Schläfenringbruchstiicke aus rundem Bronzedraht.
3. S- fčirmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht in
Bruchstiicken; Dm. 1,5 cm (Taf. XXXIV: 8).
4. Hundertelf Perlen und eine Kaurimuschel: eine gelbe,
zweimal gegliederte aus Glas, zwei blaue ringfórmige aus
Glas, eine braune ringformige aus Glas, eine Iängliche mil
Rippen verzierte aus Glas, 105 ringfórmige, bzw. rohrchenfórmige mit abgeschnittenen Enden aus Paste oder Glas von
gelber Farbe (Taf. XXXIV: 4. 6).
Grab 313
Grabgrube, L. 11 5 cm, Br. 70 cm. T . 75 cm, geslrecktes,
stark geslčirles Kinderskelett mil W - 0-0rienlierung, von den
unleren GliedmaBen nur der rechle Oberschenkel und das
linke s·chienbein erhalten; Funde: Schläfenring (1).
l. Kleiner S-fčirmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm. l cm (Taf. XXXIV: 5).
Gr a b 314
Oas Skelett nicht erhalten, nur die Grabgrubenausmal~e
ermitlelt, L. 210 cm, Br. 100 cm. T. 95 cm, das Skelett urspriinglich NW -SO orienlierl; ohne Funde.
Grab 315 (Taf. V: 1)
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 70 cm, T. 86 cm, das Skelett
in geslreck ter, NW-SO orientierler Lage, der Schädel auf
das rechte Schliisselbein gerutschl; Begleitfund: Schnalle (1).
1. Quadratische Eisenschnalle aus rundem S1äbchen mit
vorhandenem, aber abgebrochenem Dorn; L. 2,6 cm, L. des
Dorns 2,9 cm (Taf. XXXIV: 1 ) .
Gr a b 316 (Tal. V: 2 )
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 11 5 cm, T . 110 cm, geslrecktes,
W-0 orientiertes Frauenskelett, die linke Hand au! dem
Becken; ohne Funde.
Grab 317 (Abb. 17, Tal. V: 3)
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 80 cm, T. 125 cm, Männerskelett in gestreckter, NW-SO orientierter Lage und links
gebettetem Schädel, der auseinandergefallen ist; beim rechten
Knie ein Messer (1), bei des sen Grif! eine Eisenschnalle ( 2)
und ein Eisenbruchsliick (3 ).
1. Eisenmesser, Riicken und Schneide gerade; L. 18 cm,
Br. der Klinge 2 cm (Tal. XXXIV: 14).
2. Eiserne Rundschnalle mit erhaltenem rundstabigem
Dorn; Dm. 3,5 cm (Taf. XXXIV: 11) .
3. Eisenbruchstiick, wahrscheinlich von einer Schnalle;
(Tal. XXXIV: 7) .
Gr a b 318 (Abb. 18, Taf. V: 4)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 70 cm, T. 110 cm, Frauenskelett in gestreckter, W - 0 orien1ierter Lage; ohne Funde.
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Grab 319
Grabgrube, L. 140 cm, Br. 60 cm, T. 80 cm, Männer·
skelett in geslreckter, W - 0 orientierter Lage, von der linken
Skelettseite nur der Unlerarm erhalten; ohne Funde.
Gr a b 320 (Abb. 19, Taf. V: 5)
Grabgrube, L. 250 cm, Br. 100 cm, T. 110 cm, Männerskelett in gestreckter Lage mit SW- NO·Orientierung, der
Schädel nach rechls gewandt, die linke Hand auf dem Becken,
zwei Zähne hinler dem Schädel zutage getrelen; au[ dem
linken Beckenknochen ein Eisenmesser ( l), beim linken FuB·
ende Eimerbeschläge ( 2), beim linken Schliisselbein ein
Schläfenring ( 3), in der Fiillerde Eisenbruchstiicke ( 4) .
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Abb. 17. Trnovec nad Váhom. Grab 317.
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Abb. 19. Trnovec nad Váhom. Grab 320.

Abb. 18. Trnovec nad Váhom. Grab 318.

1. Eisenmesser in Bruchsliicken, der Riicken gerade, die
Schneide konvex; L. etwa 12 cm (Taf. XXXIV: 9).
2. Bruchsliicke eiserner Eimerreifen, des rundstabigen
Henkels mil Seitenbeschlag sami Nielen; Dm. des Henkels
14 cm (Taf. XXXIV: 16).
3. Ovaler Schläfenring aus vierkanligem Bronzedraht, mit
Knolen im Ringbogen; Dm. 1,9 cm und 1,6 cm (Taf. XXXIV:
2).
4. Bruchstiicke von Eisengegensländen (Taf. XXXIV: 12,
13, 17) .
Gr a b 321 (Taf. V: 6)
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 160 cm, T. 135 cm, Männer·
skelett in geslreckler, NO-SW orientierler Lage; beim rech·
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len Beckenknochen ein Messer ( 1) und FeuerstahHragmenl

(2).
1. Eisenmesserbruchstiicke; Br. 2,4 cm (Taf. XXXIV: 10).

2. Fragment eines Lyra-färmigen Feuerstahls mil Ziind·
slein; L. 6,7 cm (Taf. XXXIV: 15).
Gr a b 322
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 100 cm, T. 95 cm, jugendlicher
Hocker in Bauchlage mit NW - SO-Orientierung; ohne Funde.
Gr a b 323
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 75 cm, T. 95 cm, Männer·
s kelelt in gestreckter, W - 0 orien1ierler Lage mil nach links
gewandlem Schädel, die Arme in den Ellbogen leich1 vom
Kärper abstehend; zwischen linkem Ellbogen und Kärper ein
F'euerslahl ( l) und ein Bronzerährcheu ( 2).
l . Feuerslahlfragmenl mil angerosleten Geweberesten; L.
11,h cm (Tnf. XXXIV: Hl, 23) .
2. Rährchen aus Bronzeblech mil Riefenverzierung, au den
Feuerslnhl angerostet; L. 1, 1 cm, Dm. 1 cm (Taf. XXX IV:
23).
Gr a b 324
Grabgrube, L. 202 cm, Br. 95 cm, T . 80 cm, vom Skelett
nur ein Oberschenkel erhalten, Orienlierung NW-SO, Stärung durch Grabräuber und durch das Grab 327; ohne Funde.
G rab 325
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 80 cm, T . 110 cm, slark vermo·
dertes Frauenskelett in gestreckter, W - 0 orienlierler Lage,
mit linker Hand auf dem Brustkorb, der rechte Oberarm, da s
Wadenbeín und Schienbein fehlten; Funde: vier Ringe (l - 4),
ein Armríng (5) und Fingerring ( 6).
1. S-färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht mil
breit ausgehämmerter S-färmiger Schleife; Dm. 1,5 cm (Taf.
XXXIV: 20).
2. S-färmiger Schläfenring aus rundem Brozedrabt mil
breil ausgehämmerler S-färmiger Schleife; Dm. 1,5 cm (Taf.
XXXIV: 24 ).
3. S-färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht mit
breil ausgehämmerter S-färmiger Schleife; Dm. 1,5 cm (Taf.
XXXIV: 25).
4. S-färmiger Schläfenring aus rundem Sílberdraht mil
breit ausgehämmerler S-färmiger Schleife; Dm. 1,6 cm (Taf.
XXXIV: 19).
'i. Olfener runds1abiger Bronzearmring mit verjiingten
iibereinanderliegenden Enden; Dm. 6 ,8 cm (Taf. XXXIV: 32) .
6. Bruchstiicke eines bandfärmigen Bronzefingerringes, die
AuBenseite mil zwei Rillen verziert; Dm. 2,1 cm (Taf.
XXXIV: 30, 31).
Gr a b 326
Grabgrube, L .200 cm, Br. 85 cm, T . 100 cm, gestrecktes,
W - 0 orientierles Frauenskelett, der Schädel nach links ge·
wandt, die Hände auf der Brust gekreuzt; am rechten Unter·
arm ein Armband (l), rechts vom Schädel zwei Schläfenringe
(2, 3).
1. OHener rundstabiger Bronzearmríng, die verjiingten
l!:nden beieinander; Dm. 7,2 cm (Taf. XXXIV: 28).
2. Fragment eines S-färmigen Schläfenringes aus Bronze
(Taf. XXXIV: 26).
3. Fragment eines Schläfenringes aus rundem Bronzedraht
(Taf. XXXIV: 27).
Gr a b 327 (Taf. Vl: 1)
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 140 cm, T. •1 50 cm, Frauen·
skelelt in gestreckter Lage mit SW - NO-Orientierung, die
linke Hand auf dem Beckenrand; an den FuBenden ein Gefäl3
( l), nach der Bergung zwei Ohrringe zutage getreten ( 2, 3).

l. Graues Gefäl3 aus Material mil Sand- und Glimmermagerung, mil ausladender Miindung, gerundetem Rand und
gerader Standfläche mit Standring; der Kärper isl mil Wellenbändern verzierl; H . 14,6 cm, Bdm. 14,7 cm, Slfl. 7,3 cm
(Taf. XXXIV: 29).
2. Ohrring aus rundem Bronzedraht mil zwei Knolen, mil
zylinderfärmigem, ringartig gegliederlem Anhänger im unleren Bogen; H. 2,8 cm, Dm. 2 cm (Taf. XXXIV: 21 ).
3. Fragment eines Bronzeohrringes mil schlich1em Knolen
und zylindrischem. gegliedertem Anhänger (Ta f. XXXIV:

22).
Gr a b 328
Grabgrube, L. 240 cm, Br. 100 <'III, T . l 5'i cm, schlecht
erhaltenes Frauenskelett in geslreckter Lage, rnit W - 0-0rient ierung; in der rechlen Grubenecke ein Holzbruchsliick (1).
bei der Bergung ťraten vier besthiidigte Silberohrringe zutage
(2 - 'i).
1. Holzfragmenl; L. 30 cm.
2. Silberohrring, erhalten der unlere Bogen aus quadrali·
schem Draht mil schlichlem Knoten und Aufhängeäse fiir den
Anhänger in der Mitte (Taf. XXXV: 1 ).
3. Silberohrring, erhalten der untere Bogen aus quadrati·
schem Draht mil schlichlem Knoten und in der Mitte doppelseitiger traubenfärmiger Anhänger; L. des Anhängers l cm,
Dm. des unteren Bogens 1,5 cm (Tal. XXXV: 2).
4 . Unvollsländiger Silberohrring rnit Filigran und Granulierung verziert und mil ebenso verziertem traubenfärmigem
Anhänger; Dm. 1,6 cm, L. des Anhiingers O,'i cm (Taf.
XXXV: 3).
S. Fragment eines Silberohrringes, mil Filigran und Gra·
nulierung verziert (Taf. XXXV: 4 ).
Gr a b 329
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 80 cm, T . 4'i cm, schlecht er·
haltenes Skelet! in gestreckter Lage und mil W - 0-0rienlierung. ohne Scbädel; keine Begleitfunde.
Gr a b 330 (Abb. 20, Taf. VI : 2 )
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 70 cm, T . 80 cm, schlecht erhaltenes Skelett einer Frau in gestreckter Lage, mil W-0·
Orientierung, der Schädel zerdriickl; rechts vom Brustkorb
zwei Ohrringe (l, 2). am rechten Unlerarm ein Armband
(3) und nach der Bergung des Skelettes fand man zwei Schläfenringe (4, 5 ).
1. Kärbchenfärmiger Silberohrring aus rundem Drahl; Dm.
2 .4 cm, L. des Anhängers 4,3 cm (Taf. XXXV: 8).
2 Kärbchenfä rmiger Silberohrring aus rundem Draht; Dm.
des Ringbogens 2 ,4 cm, L. des Anhängers 4,3 cm (Tal.
XXXV: 11 ).
3. Olfenes bandfärmiges Silberarmband mit eingerollten
Enden; Dm. 6,7 cm (Tal. XXXV: 14) .
4 . 'ľraubenlärmiger Silberohrring aus rundem Draht, am
unteren Bogen vier granulierte Knoten; Dm. 2,1 cm (Taf.
XXXV: 6).
5. Traubenfärmiger Silberohrring aus rundem Draht, am
unteren Bogen vier granulierte Knolen; Dm. 2,2 cm (Taf.
XXXV: 7 ).
Gr a b 331
Tiefe 75 cm, Skelett io gestreckter, W - 0 orientierter Lage
mit rechtsliegendem Schädel; ohne Funde.
Gr a b 332
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 85 cm, T . 120 cm, stark ver·
modertes Frauenskelett in gestreckter, NW - SO orientierler
Lagc, gestori, die Mandibula am linken Oberschenkel; zu beiden Seiten des Schädels je zwei Schläfenringe (l - 4) .
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1. S-!Ormiger Schliifenring nu s rundem Bronzedraht; Dm.
1,4 cm (Ta!. XXXV: 'i).
2. S-!Ormiger Schliifenring nus rundem Bronzedraht; Dm.
1,4 cm ( Tal. XXXV: 2'i ).
3. S-léirmiger Schliilenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1.5 cm (Tal. XXXV: 9) .
4. S-féirmiger Schläfenring aus s tärkerem r undem Bronzedraht ; Dm. 1.'i cm (Tal. XXXV: 10 ).
Gr a b 333 (latenezeitlich)
Gr a b 334
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 70 cm. T. 13'i cm, stark vermodertes gestéirtes Frauenskelett in gestreckter Lage mil SW NO-Orientierung; ohn<' Fundr.
Gr a b 33'i
Grabgrube. L. 14'i cm, Jk 'i'i rm, T . 70 cm, stark vermodP.rtes ges téir tes K i11dcrske lett i11 gPs treckter Lage, Orientierung W - 0; ohn e Fu nd.?.
Gr a b 336
Grabgrube, L. 100 cm, Br. h5 cm, T. 57 cm, W-0 orientiertes Kinderskclett, durch Crabriiuber gestéirt, der Schädel
zerdriickt; ohne Funde.
G ra b 337 ( latcnezeitlich l
Gr a b 338
Grabgru~. L. 114 cm, Br. 67 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Kinderskelett mil SW - NO-Orienti erung. der Schädel stark
beschädigt. das rechte Bein ím Knic gebogen ; bei den FuBenden zwei GeläBe ( 1, 2 ).
1. Dunkelgraues verziertes GeläB mit trichterléirmiger
Miindung. verstärklem und gerundetem Rand und gerader
Standfläche mil S1andri11g; H. 8, l cm, Mdm. 8,3 cm, Bdm.
9.4 cm, Stll. 6.1 cm (Ta!. XXXV: 30 ).
2. Rotbraunes verziertes GcliiB mil leicht ausladender
Miindung. die Standlläche mit plastischem Bodenzeichen:
Punkt im Kreis; H . 11 ,2 cm. Mdm. 10,3 cm, Bdm. 12 ,2 cm,
Stfl. 6,6 cm (Tal. XXXV: 22) .
Gr a b 339
Grabgrube. L. 21 'i cm, Br. 90 cm, T . 140 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil W - O·Orientierung; um den Hals Perlen
( 1). W eiterer Fund ein Eimerhenke l mil Seitenbeschlag
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Abb. 20. T r novec nad Váhom. G rab 330.

---- N

(2).

l. Halsband aus 17 Perlcn: zwei b laue und weiBe, d reifach gegliedcrte aus gezogencm Glas, liin! zylind rische aus
blauem Glas, sicbcn zylindrische aus graublauer G lasmasse
(Ta!. XXXV: 21 ).
2 . Eimerhenkel, an e inem Ende mit erhaltenem rechteckigem Seitenbesch lag mil Nietcn (Tal. XXXV: 20) .
G rab 340 (Taf. Vl : 3)
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 75 cm, T. 70 cm. erwachsener
Rechtshocker mil W - 0-0rientierung; ohne funde.
G rab 341 ( Abb. 21. Tal. Vl : 4)
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 100 cm, T . 104 cm, geslrecktes
Frauenskelett mil W - 0-0rienlierung. wahrscheinlich durch
Grabräuber gestori; ohne Funde.
Gr a b 342
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 100 cm, T . 124 cm, geslreckles
Frauenskelett mit W - 0-0rientierung, die rechte Hand au!
der Brust, die Unterschcn kel gespreizt , der Rumpf breilgeworfen; Begleitfunde: Schlälenring ( 1 ), Perle (2) und Ring
(3 ) .

1. S-!Ormiger ovaler Schliifenring aus rundem Bronzedraht;
Dm. 1,7 cm (Tal. XXXV: Hi) .
2. Eine gedriickt kugelige graubraune Pasleperle; Dm. 1,1
cm (Taf. XXXV: 13 ).

Abb. 21. Trnovec nad Vá hom. Grab 341.
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3. Ring a us rundcm Bronzedraht mit zusammcnstoBendcn
Enden; Dm. 2,5 cm ( Taf. XXXV: 15).
Gr a b 343
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 75 cm, T. 50 cm, ges trecktes
Frauenskclett mil SW- NO-Orientierung; Beglcitfunde: drci
Fingerringe (l - 3).
1. Bandféirmiger schlichter offener Bronzefingerring mit
iibereinanderliegcnden Enden; Dm. 2,2 cm (Taf. XXXV: 18).
2. Bandféirmiger schlichter offener Bronzc fingerri ng mit
iibereinanderliegenden Endeo; Dm. 2,1 cm (Taf. XXXV: 17)
3. Bandféirmiger schlichter offener Bronzcfingerring mit
iibereinanderliegendcn Enden; Dm. 2 cm (Tal. XXXV: 23)
Gr a b 344
Grabgrube, L . 192 cm, Br. 69 cm, T. 4'i cm, gestrccktcs
Frauenskelett mit NW - SO-Oricntierung: links vom Schiidel ein Schlä fenring ( 1).
1. S-féirmiger Schliifenring aus rundem Si lberdraht mit
breit ausgehämmerter S-Schleife; Dm. 1,4 cm (Ta!. XXXV:

24).

Abb. 22. Trnovec nad Váhom. Grab 346.
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Abb. 23. Trnovec nad Váhom. Grab 348.

G rab 345
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 70 cm, T. 45 cm, stark vermo·
dertcs Frauenskelctt in ges trccktcr Lage mit W - 0-0rientic·
rung; beim Schädel cín Schläfenring (l).
1. S-féirmiger Schläfenri ng aus massivem rundem Silber·
draht; Dm. 1,5 cm (Taf. XXXV: 19).
G r a b 346 ( Abb. 22)
Grabgrube, L. 240 cm, Br. 70 cm, T. 100 cm, gestrecktcs
Skelett et wa eines Mannes, Orienlicrung SW - NO, die rechle
Hand auf dem Becken: ohne Funde
Gr a b 347 (la tčnezeitlich )
Gr a b 348 (Abb. 23)
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 70 cm, T. 100 cm, schlccht
erhaltenes Skelctt in gestreckter Lagc mit W - 0-0rient ierung;
Begleitfund: Gefii B (1 ).
1. Dunkelgraucs verziertcs Gcfii8 mil trichtcrformigcr
M iindung, die Rii nder kon isch abges trichen. das Materia l aus
Sand- und Glimmermagerung; H. 16,8 cm. Mdm . 12,4 cm,
Bdm. 16,l cm, Stfl. 9,6 cm (Taf. XXXV: 31 ).
Gr a b 349
Seichtes, durch Ob erpfliigung zcrstor lcs Grab, nur Knochenfragmente erhaltcn.
Gr a b 350
Grabgr ube, L. 170 cm. Br. 70 cm, T . 90 cm, W - 0 oricntiertes, sekundä r gclagertes Skelett; ohne Fundc.
Gr a b 351
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 7'i cm, T. 100 cm, gestrecktcs
Skelett mit W - 0-0rientierung und sckundär gelagert em
Schädel; ohne Funde.
Gr a b 352
Grabgrube, L. 205 cm, Br. 65 cm. T. 90 cm. vermodertes
Skelett in gestreckter Lage und SW- NO-Oricnticrung, etwa
durch Grabräuber gestori; ohne Funde.
Gr a b 353 (Abb. 24 )
Grabgrube, L. 190 cm , Br. 60 cm, T. 78 cm , gestrecktes
Ske lett mit NW - SO-Orientierung; bei m Bergcn tra ten vier
Schläfenringe (1 - 4) und ein Bronzering (')) zutage.
1. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,2 cm (Taf. XXXV: 12) .
2. S-fOrmiger Schliifenring aus rundem Bronzcdraht ; Dm.
1,3 cm ( Taf. XXXV: 28).
3. S-fOrmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,3 cm (Taf. XXXV: 29) .
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4. S-färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Taf. XXXV: 26).
5. Massivcr rundstabiger Bronzering mit offcnen verji.ingten
zueinandcrgczogcnen Enden; Dm. 2.6 cm (Taf. XXXV: 27).
Gr a b 3'i4 ( latcnczeitlich)
G ra b 3')')
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 95 cm, T. 130 cm, gestrecktes
Skelet! mit W - 0-0rientierung, durch Grabräuber gestori;
Funde: Mcsscr!ragment ( 1).
1. Eiscnmcsscrfragment mil geradem Ri.icken und konvexer
Schneide; L. des Fragmentes 10,4 cm, Br. der Klinge 1,7 cm
(Ta f. XXXVI: 1).
Gr a b 356
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 55 cm, T. 40 cm, teilweise ver·
modertcs gcstrccktes Skelett mil W - 0-0rientierung durch
Beackcrung ges tor i; ohne Funde.
Gr a b 3'i7
Grabgrube. L. 140 cm, Br. 80 cm, T. 80 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NW - SO-Orienticrung, Rumpl· und Arm·
knochen brci tgeworlen; Begleitfunde: zwei Ohrringe (1, 2),
sechs Schliifcnringe (3- 8) und ein Halsband (9).
1. Korbchcn formigcr Silberohrring mil Filigranvcrzicrung;
Dm. 3,1 cm. L. des Anhängers 3 cm (Taf. XXXVI: 7).
2. Korbchenfärmiger Silberohrring mit Filigranverzierung;
Dm. 3,1 cm, L. des Anhiingers 3 cm (Taf. XXXVI: 9).
3. S-formigcr Schliifenring aus rundcm Silberdraht; Dm.
1,3 cm (Taf. XXXVI: 2).
4. S· färmiger ovaler Schläfenring aus rundem Silberdraht;
Dm. 1,5 cm (Taf. XXXVI: 3).
5. S·färmigcr Schliifenring aus rundem Silberdraht; Dm.
1,'i cm (Tal. XXXVI: 5).
6. Schlichter ovaler Schläfenring aus Silber, mit zueinandergezogencn Enden: Dm. 1,5 cm (ľaf. XXXVI: 10).
7. S-formiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm.
l,5 cm (Taf. XXXVI: 4).
8. S·färmiger Schlälenring aus rundem Silbcrdraht; Dm.
1,5 cm (Tal. XXXVI: 6).
9. Halsband aus 35 Pasteperlen und ciner Kaurimuschel,
von weiBcr, graucr, dunkelgriincr und dunkclbrauner Farbe
und kugeligcr Form; Dm. 0,4 cm (Taf. XXXVI: 8).
Grab 3'i8 (Abb 25)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 80 cm, T. 160 cm, Skelett eines
Erwachsencn in gestrcckter Lage und W -O·Orientierung;
Begleitfundc: ein Gefä6 ( l ), ein Eimer (2) und cin Messer·
fragment (1).
l. Dunkelgraues vcrziertes GefäB aus grobkornigcm Ma·
terial mil Glimmerzusatz, waagrccht ausladender Mi.indung.
konisch abgestrichenem Rand und geradcr Standlläche mil
Standring; H. 13,1 cm, Mdm. 10,l cm, Bdm. 11 ,3 cm, Stli.
5,8 cm (Tal. XXXVI: 22).
2. Eisernc Eimerbeschläge · von dreieckígcm Querschnitt
und mil Holzres ten an der Innenseite; Br. der Reifen 0,85
cm (Ta!. XXXVI: 13, 27).
3. Elsenbruchstilcke, etwa zweier Eisenmesser (Tal.
XXXVI: 11, 14).
Gr a b 359 (Abb. 26)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 87 cm, T. 127 cm, schwach
erhaltenes Frauenskelett in gestrcckter Lage mil SW-NO·
Oríentierung; Funde: scchs Schlälenringe (1-6) und ein
Fingerríng ( 7).

1. S·färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,3 cm (Taf. XXXVI: 20).

Abb. 24. Trnovec nad Váhom. Grab 353.
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Abb. 25. Trnovec nad Váhom. Grab 358.
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Abb. 26. Trnovec nad Váhom. Grab 359.
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Abb. 27. Trnovec nad Váhom. Grab 368.

2. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Taf. XXXVI: 21).
3. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Taf. XXXVI: 25 ).
4. S·formiger Schläfenring aus rundcm Bronzedraht; Dm.
1,7 cm (Taf. XXXVI: 18).
5. S·formiger Schläfenring aus rundcm Bronzedraht; Dm.
1,7 cm (Taf. XXXVI: 19)
6. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
0,7 cm (Taf. XXXVI: 12).
7. Offener bandformiger Fingerring aus Bronze; Dm. 2,4
cm (Taf. XXXVI: 17).
Gr a b 360
Grabgrube, L. 200 cm. Br. 70 cm, 'ľ. 9'.J cm, gestrecktes
Frauenskelett mil W - O· Orientierung und beschädigtem
Schädel; an beiden Schädelseiten Schliifenringe ( 1, 2), unter
der linken Hand ein Armbandfragment (3). unter der rechten
Hand ein Eisen fragment ( 4} und bei den Schicnbeinen Holz·
kohlestlickchen.
1. Schlä fenring aus rundem Bronzedraht, d ie Enden auf·
einanderliegend; Dm. 2 cm (ľaf. XXXVI: 16).
2. Bronzeohrring aus tordiertem Drahl mil sch lichten Kno·
ten und einem Anhänger aus granulierlem Ring mil einem
Kiigelchen; Dm. 2,3 cm (Taf. XXXVI: 15) .
3. Bruchstiick eines G lasarmbandes von blauer Farbe Oa·
tenezeitlich}.
4. Unbestimmbares Eisenbruchstiick.
Grab 361
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 90 cm, T. 110 cm, das Skelett
gänzlich breilgeworfen, mil W - O·Or ient ierung; ohne Funde.
Gr a b 362 (latenezeitlich).
Gr a b 363
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 90 cm, ľ. 115 cm, stark ver·
modertes Kinderskelett in gestreckter Lage und W - O·Orien·
tierung; bei den FuBenden ein GefäB ( 1} und in der Gruben·
fiillung Scherben ( 2}.
1. Dunkelgrauer verzierler GcfäBunterteil aus !einkorni·
gem Material mit Glimmerzusatz und mit gerader Standflä·
che; H. des Torsos 16,4 cm, Stfl. 8 ,9 cm (ľaf. XXXVI: 28}
2. N icht rekonstruierbare Top(scherben von ziegclroter und
dunkelgrauer Farbe, aus grobkornigem Matcrial, einige mil
Wellenlinienbi.indeln.
Gr a b 364
Seichtes, durch Bodcnbestellung zers!Ortes Grab, nur Knochenfragmente erhalten.
Gr a b 365
Seichtes, durch Bodenbestellung zerstortes Grab, nur Kno·
chenfragmente erhalten.
G r a b 366
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 60 cm, T. 80 cm, stark vermodertes Frauenskelett in gestreckter Lage und W - 0-0rientierung, die linke Hand au( dem Becken; Begleitfunde: Fingerring (1 }, Messer (2) und Feuerstahl mil Zi.indstein (3).
1. Offener Fingerring aus Silber, unverz.iert und die ver·
jiingten Enden beieinandcr; Dm. 2 cm (Taf. XXXVI: 26 ) .
2. Fragmente eines Eisenmessers; erhaltenc L. 9 ,9 cm (Taf.
XXXVI: 24).
3. Fragmente eines Feuerstahls mit einem Zi.indstein (Taf.
XXXVI: 23).
Gr a b 367
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 58 cm, T. 65 cm, gestrecktes
Skelett mit W-O·Orientierung, teilweise vermodert, die linke
Hand auf dem Becken; ohne Funde.
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G r a b 368 ( Abb. 27)
Grabgrube, L. 237 cm, Br. 60 cm, T . 90 cm, gestrccktes
Männerskelett mit W - O · Orientierung, der rcchte Arm au!
dem Becken; unter dem linken Arm ein Mes ser ( 1).
1. Eisenmesserfragment, Riicken und Schneide gerade; er·
haltene L. 14 cm (Ta!. XXXVII: 1).
Gr a b 369
Grabgrube, L. lbO cm, Br. 80 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NW - SO·Orientierung; Begleit!unde: drei
Schläfenringe (1-3 ) und ein Fingerring ( 4 l.
1. S·fOrmiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm.
1.4 cm (Ta[. XXXVll : 4 ).
2. S·féirmiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm.
1,5 cm (Ta!. XXXVll : 5).
3. S·féirmiger Schläfenring aus rundem Silberdraht ; Dm.
1,4 cm (Ta!. XXXVII : 6).
4. Bandféirmiger offener Fingerring aus Silber mít uber·
cinandergezogenen Endcn; Dm. 2 cm (Ta!. XXXVll: 3).
G rab 370
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 65 cm, T. 110 cm, Skelett eines
jugendlichen in gestrecktcr Lage mit NW -SO·Orientierung.
die Hände au! der Brust gek reuzt; ohne F und c.
Gr a b 37 1
Grabgrubc, L. 170 cm, Br. 55 cm, T. 120 rm. nur der
Sťhäclel erhalten, dic Orienticnmg W - 0: in cl er Nä hc des
Schädels Perlen ( 1 ) .
1. Sechs graue, kugeligc Pasteperlen (Ta!. XXXV II: 7).
Gr a b 372
Grabgrube, L. 232 cm, Br. 60 cm, T. 100 cm, Skelett, etwa
einer Frau, in gestrcckter Lage mit W - O·Orientierung , die
Hände au! dem Becken und bei ihnen Knochen eines Kindes;
Fundc: Eiscnbruchstiickc ( 1).
1. Eisenbruchstiicke, wahrscheinlich eines Eimers (Ta!.
XXXVII: 12, 16, 17).
G rab 373
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 90 cm, T. 170 cm, gestrecktes
Skelett etwa eines Mannes mit W-0-0rientier ung, die Hän de aul dem Kéirper; ohne Funde.
G rab 374
Seichtes, durch Bodenbestellung zerstéirtes Grab, nur Kno·
chenlragmente erhalten.
Gr a b 375
Grabgrube, L. 235 cm, Br. 100 cm, T . 60 cm, gestrecktes
Männerskelett mil W - O·Orientierung, neuzeitlich gestéirt;
Begleit!unde: Messerbruchstiick (1) und Ge(äB (2) .
1. Fragment eines Eisenmessers.
2 . Braunes verzicrtes GefäB aus feinkornigem Material
mil trichterféirmiger Miindung, die Ränder konisch abgestri·
chen und die Standlläche gerade mit einer Delle; H . 11,7 cm,
Mdm. 11,2 cm, Bdm. 12,5 cm, Stfl. 8,1 cm (Ta!. XXXVII:
22).
Gr a b 376 ( Abb. 28 ).
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 100 cm, T . 11 5 cm, gestrecktes
Männerskelett mit SW- NO-Orientierung; Begleitfunde: Messer (l), ferner eine unvollständige Axt (2).
1. Eisenmessedragment mit geradem Riicken und leicht
konvexer Schneide; erhaltene L. 15 cm (Ta!. XXXVII: 10).
2. Unvollständige Breitaxt aus Eisen (Ta!. XXXVII: 2 ).
G r a b 377 ( Abb. 29)
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 85 cm, T. 128 cm, gestrecktes
Männerskelett mit W - O·Orientierung; Begleit!unde: Eisenpfeilspitzen (1- 7), Messer ( 8) und zwei Eisenbruchstiicke
(9) .

Abb. 28. Trnovec nad Váhom. Grab 376.

Abb. 29. Trnovec nad Váh om. Grab 377.
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Abb. 30. Trnovec nad Váhom. Grab 380.

l. Unvollständige Eisenpfeilspitze mit Widerhaken und
weggebrochener Tiille; L. 5,8 cm (Tal. XXXV II : 14).
2. Eisenpfeilspitze mit Widerhaken; L. 5,3 cm (Tal.
XXXVII: 20 ).
3. Eisenpfeilspitze mit Widerhaken; L. 6 cm (Taf.
XXXVII: 21) .
4-7. Vier Eisenpfeilspitzen, bloB die Tiillen erhalten (Taf.
XXXVII: 23-26).
8. Eisenmesserfragmente, Riicken und Schneide gerade;
erhaltene L. 15,1 cm (Taf. XXXVII : 19).
9. Eisenbruchstiicke, etwa eines gréiBeren Messers.
Gr a b 378
Grabgrube, L. 130 cm, Br. 60 cm, T . 110 cm, gestrecktes
Kinderskelett mit W - 0-0rientierung; ohne Funde.
Gr a b 379
Grabgrube, L. 100 cm, Br. 45 cm, T. 100 cm, schlecht er·
haltenes Kinderskelett in gestreckter Lage mit W - O·Orien·
tierung ; Begleitfunde: Halsband (1 ) und Halsring ( 2).
l. Drei graue Pasteperlen von gedriicktkugeliger Form,
verziert mit Rillen und Tupfen, die mit weiBer Paste ausge·
fiillt sind, und zwei Kaurimuscheln (Taf. XXXV II: 11 ).
2. Halsr ing aus drei geflochtenen runden Bronzedrähten;
Dm. 12,4 cm {Tal. XXXVll: 8).
Gr a b 380 (Abb. 30, Tal. VI: 5)
Grabgrube, L. 260 cm, Br. 90 cm, T . 150 cm, gestrecktes
Fraucnskelett mit W - O·Orientierung; Begleitfunde: Bronze·
ring (1) und Fingerring ( 2) .
1. Geschlossener Bronzering von rundcm Querschnitt; Dm.
1,4 cm (Taf. XXXVll : 9).
2. Bandféirmiger offener Fingerring aus Bronzeblech mit
iibereinandergreifenden Enden; Dm. 2,2 cm (Taf. XXXVII :

18).
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Gr a b 381
Grabgrube. L. 190 cm, Br. 80 cm, T . 130 cm, Spuren
eines gänzlich vergangenen Skelettes in gestreckter Lage mit
W-0-0rientierung; Begleitfunde: Messer ( 1 ), Fingerring
(2) und Feuerstahl (3).
1. Bruchstiicke eines Eisenmessers, Riicken und Schneide
gerade; L. 15,4 cm (Taf. XXXVI I: 27) .
2. Offener band!éirmiger Fingerring aus Bronzeblech mit
leicht voneinandergezogcnen Enden; Dm. 2 cm (Tal. XXXVll :

13).
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Abb. 31. Trnovec nad Vá hom. Grab 382.

3. Unvollständiger Lyra·féirmiger Feuerstahl; L. 6 cm (Taf.
XXXV II: 15).
Gra b 382 ( A bb. 3 1)
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 70 cm, T. 11 t; cm, gestrecktes
Skelet! mit W -O·Orientierung; beim Ha ls bronzene Kap·
torga (1 ), bei der linken Hand eine Schnalle (2) und ein
Messer (3) .
1. Zweiteilige bronzenc Kaptorga , beidseitig verziert: ein·
geritzte Orantenfigur in langer Toga, auf der Gegenseite
gleichfalls ein Orant in Basrelief; am oberen Kreuzbalken
Kreise; L. 6,8 cm, L . der Balken 3,5 cm (Taf. XXXVIII:
5, Sa).
2. Runde Eisenschna lle in Bruchstiicken (Taf. XXXVIII:
1).
3. Eisenmesser mit geradem R iicken und konvexer Schnei·
de; L. 17,5 cm (Taf. XXXV lll : 30).
Grab 383 (Taf. Vl : 6)
Grabgrube, L. 165 cm, Br. 65 cm, T . 90 cm, schlecht er·
haltenes gestrecktes Frauenskelett mit W -O·Orientierung;
unter dem Schädel drei Perlen (l ), an den Händen drei
Fingerringe (2 - 4) .
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1. Drei Perlen: eine paslos, grau, kugelformig, riefenverziert und rot getupft, zwei weilere in Bruchstiicken aus Glas,
bzw. aus Paste (Taf. XXXVI I I: 17, 18) .
2. BandfOrmiger Fingerring aus Bronzeblech, die Enden
iibereinandergezogen; Dm. 1,8 cm (Taf. XXXVIll: 4) .
3. Bandformiger Fingerring aus Bronzeblech, die Enden
iibereinandergezogen; Dm. 1,9 cm (Taf. XXXVIII: 2).
4. Bandformiger Fingerring aus Bronzeblech, die Enden
iibereinandergezogen (Taf. XXXVIII: 12) .
Gr a b 384 (la1enezei1lich )
Grab 385 (Taf.VIl:l)
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 95 cm, T. 110 cm, Hockerskelett mit SW - NO-Orientierung, die Hä nde au[ dem Bekken; Beg leitfund: Fingerring (1).
1. BandfOrmiger oHener Fingerring aus Bronzeblech; Dm.
2 cm (Taf. XXXVIJI: 13) .
Gr a b 386 (Taf. VII: 2)
Grabgrube, L. 140 cm, Br. 63 cm, T. 40 cm, gestrecktes
Skelet! mit W-0-0rientierung; ohne Funde.
Gr a b 387
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T. 80 cm, gestreckles
Frauenskelett mit W - 0-0rienl ierung; a n jeder Hand ein
Fingerring ( 1, 2 ) .
l. BandfOrmiger Fingerring aus Bronzeblech, die Enden
iibereinandergezogen; Dm. 1,9 cm (Taf. XXXVllI: 6)
2. BandfOrmiger Fingerring aus Bronzeblech, die Enden
iibereinandergezogen; Dm. 1,9 cm (ľaf. XXXV III: 9) .
Grab 388
Das Grab durch Bodenbestellung zers tort, bloB Knochenfragmente erhalten.
Grab 389 (Taf. VII : 3)
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T. 50 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W -0-0rientierung; ohne Funde.
Gr a b 390
Nur die ganz leere Grabgrube feslgestellt.
Gr a b 391
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 145 cm, T. 170 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W - 0 -0rientierung, die H ände au[ der
Brust gekreuzt, im Becken Säuglingsknochen; vor dem Kiefer
ein Ring (1), bei der Bergung lrat ein Schläfenring zulage
(2).

1. OHener Ring aus rundem Bronzedrahl; Dm. 1,9 cm
(Taf. XXXVIII: 8) .
2. Offener Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm. 2,3
cm (Taf. XXXVIII: 7).
Gr a b 392
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 80 cm, T . 130 cm, schlecht erhaltenes Frauenskelett in geslreckter Lage, O rientierung
SW- NO; Begleitfunde: Fingerring ( 1), bei Bergung des Skelettes sieben Schläfenringe gefunden ( 2 - 8), Perlen ( 9) ,
Muscheln ( 10) und zwei Bronzeschellen ( 11 ) .
1. BandfOrmiger Fingerring aus Bronzeblech, die Enden
iibereinandergezogen; Dm. 1,9 cm (Tal. XXXVIII: 3).
2. Ovaler Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm. 2,3
und 1,8 cm (Taf. XXXVIII: 11).
3- 8. S-fOrmige Schläfenringe aus rundem Bronzedrahl,
von einem nur ein Fragment; Dm. 1,5-1,6 cm (Tal.
XXXVIll: 10, 14-16, 19, 20).
9. Halsband aus 160 Perlen: zwei griine melonenartig gegliederle aus Glas, zwei braune konische aus Glas , 96 gelbe
kugelige aus Glas, 46 kleine braune kugelige aus Glas, neun
griine zylindrische aus Glas, drei groBere aus griinem G las
von gedriicktkugeliger Form, eine braune gedriicktkugelige
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aus Glas, eine griinliche rohrchenfOrmige aus Glas (ľaf.
XXXVIII: 23) .
10. Elf Kaurimuscheln (Ta f. XXXVIII: 23).
11. Zwei Bronzeschellen, als Halsbandanhänger verwendel,
der Oberleil mit Ringose, der Unterteil mil kreuz!Ormigem
Schlilz; L. 2,1 cm, Dm. 1,2 cm (Taf. XXXVIll: 23).
Gr a b 393 ( latenezeitlich)
Gr a b 394
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 70 cm, T. 130 cm, Skelet! eines
Erwachsenen in gestreckler Lage mil NW - SO-Orientierung,
die rechte Hand unter dem Korper; zwischen Ellbogen und
Korper ein Feuerstahl ( l ).
l. Unvollsländiger Lyra-fOrmiger Feuerstahl; L. 7,2 cm
(Taf. XXXVIII: 34).
Gr a b 395
Grabgrube nichl festgeslellt, in 90 cm Tiefe ein gestrecktes Skelet! mit W -0-0rientierung, die Hände au[ dem Bek·
ken gekreuzl; ohne Funde.
Gr a b 396 (Taf. VII: 4)
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 100 cm, T. 110 cm, gestrecktes
Mä nnerskelett mit SW- NO-Orientierung; das Grab war
fundleer .
Gr a b 397
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 90 cm, T. 100 cm, gestrecktcs
Frauens kelett mit W-0-0rientierung, die H ände au[ dem
Becken; Begleitfunde: zwei Fingerringe (1, 2 ), zwei Schläfenringe (3, 4) und ein Graphitsliickchen ( 5).
1. Bandformiger offener Fingerring aus Bronzeblech; Dm.
2,1 cm (Taf. XXXVIII: 27).
2. Bandformiger offener F ingerring aus Bronzeblech, die
Enden iibereinandergezogen; Dm. 2,1 cm (Taf. X XXVII!:

22) .
3. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedrahl; Dm.
1,6 cm (Tal. XXXVIII: 31).
4. S-formiger Schlä fenring, ähnlich wie der vorangehende
(Taf. XXXVIII: 21).
5. Ein Stiick Graphit.
G rab 398 (latenezeitlich )
Gr a b 399
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 65 cm, T. 90 cm, gestrecktes
Skelet! mit W - 0-0rienlierung, die H ände zum K iefer gerichtet; ohne Funde.
Grab 400
Die Grabgrube durch Bodenbestellung zerslorl, nur Knochenfragmente erhalten.
Gr a b 401 (la1enezeil lich)
Gr a b 402
Grabgrube, L. 185 cm, Br. 60 cm, T. 70 cm, s lark vermodertes gestrecktes Skelet! mit W - 0-0rient ierung; an der
rechten Hand ein Fingerring (1 ) .
1. Fingerring aus massivem rundem Bronzedrahl, die Enden weit iibereinanderliegend; Dm. 2,4 cm (Taf. XXXVIII:
33).
Gr a b 403
Grabgrube, L. 185 cm, Br. 60 cm, T. 110 cm, geslrecktes
W - 0 orienlierles Skelet!, die rechle Hand au[ dem Becken;
ohne Funde.
Gr a b 404
Grabgrube, L. 195 cm, Br. 80 cm, T. llO cm, gestrecktcs
Frauenskelett mit W - 0-0rientierung, die Arme )eicht gebogen, wahrscheinlich durch Grabräuber gestori; an der rechlen
Hand zwei Fingerringe (1, 2) und ein Armband (3), beim
Schädel drei Schläfenringe ( 4-6).
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1. Bandfärmiger Fingerring aus Bronzeblech, die Enden
oUen, mit zwei seichten Rillen an der AuSenseite; Dm . 2 cm
(Tal. XXXVIII: 24) .
2. Bandfärmiger Fingerring aus Bronzeblech, die Enden
zucinandergewgen, zwei seichte R illen an der AuBenseite; Dm.
2.2 cm (Ta f. XXXVIII : 2 5).
3. O lfener rundstabiger Bronzearmring, die verjiingtcn
Enden weit voneinander; Dm. 6,6 cm (Taf. XXXVIII : 29).
4. S-färmiger Schläfenring aus zwei geflochtenen runden

- - -- N
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Abb. 32. Trnovec nad Váhom. Grab 411.

o

Abb. 33. Trnovec nad Váhom. Grab 412.

Silberdrähten, an einem Ende mit breitgehämmerter S-lärmiger Schleife; Dm. 2,2 cm (Taf. XXXVIII : 28 ).
5. S-lärmiger Schlälenring a us rundem Silberdraht; Dm.
1,4 cm (Taf. XXXVIII : 32) .
6. S-färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; D m.
1,4 cm (Tal. XXXVIII: 26).
Gr a b 405
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 50 cm, T . 50 cm, stark vermo·
dertes gestrecktes Kinderskelell mit W - 0-0rientierung; ohn e
Funde.
Grab406
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 80 cm, T. 90 cm, gestrecktes
Skelet! mit W-0-0rientierung; ohne Funde.
Gr a b 407
Die Grabgrube durch Bodenbestellung zerstort, bloB Knochenfragmente erhalten.
Gr ab 408
Dic Grabgrube durch Bode11ste llu11g zerstort, bloB Kno·
chenlragmente erhalten.
Grab 409
Grabgrube, L. 100 cm. Br. 50 cm, T. 85 cm, stark vermodertes Kinderskelett in gestreckter Lage, W - 0 orientiert;
Begleitlunde: Perlen ( 1), nach der Bergung trat ein Ohrring
(2) und ein F ingerring (3) zutage.
1. Halsband aus 148 Perlen und flin[ Kaurimuscheln: drei
zylindrische aus dunkelbrauncm Glas mit umlaulender weiBer
Rille, 58 rohrchenfärmige aus blaugriinem Glas, 85 hellbraunc
Pasteperlen von gedriicktkugeliger Form, ei11e weiBe aus Glasmasse, zweimal gegliedert, eine kleine weiBe Pasteperle, melonenartig gegliedert, Bruchstiicke von Pasteperlen, eine lragmentarische Bronzeperle von kugeliger Form und 0,7 Dm.
(Ta f. XXX IX: 8).
2. Kleiner, etwa S-lärmiger Schläfenring aus Silber; Dm.
1, 1, cm (Taf. XXXIX: 4 ).
3. Offener bandfärmiger Fingerring aus Bronzebled1; Dm.
1,7 cm (Taf. XXXIX: 5).
G r ab 410
Grabgrube, L. 180 cm. Br. 90 cm, T . 120 cm, W - 0
orientiert; Funde: Bruchstiicke cines Messers (1) .
l. Eisenmesserbruchstiicke; erha ltene L. 8,2 cm (Tal.
XXXIX: 1).
Gr a b 411 (Abb. 32)
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 60 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W - O·Orientierung, die Beine in sekundärer
Lage; ao der rechten Hand ein Fi ngerring (1).
l. Fingerring aus rundem Bronzedraht, die Enden iibcr·
einandergreifend; Dm. 2,2 cm (Tal. XXX I X: 2).
Gr a b 412 (Abb. 33)
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 50 cm, T. 80 cm, gestrecktes
Männerskelett mit SW-NO-Orientierung, die H ände aul
d em Becken; ohne Begleitfunde.
Gr a b 413
Grabgrube, L. 220 cm. Br. 90 cm, T. 120 cm, gestrecktes
Skelett mit W - 0-0r ientierung; ohne Begleitfunde.
Grab414
Die Grabgrube durch Bodenbes tellung zerstort, unter den
Knochenfragmenten ein Messer ( 1).
1. Unvollständiges Eisenmesser mit geradem Riicken und
konvexer Schneide, die Spitze fehlt; erhaltene L . 15 cm, Br.
der Klinge 2,6 cm (Taf. XXXIX: 7) .
G rab 41 5
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 90 cm, T. 120 cm, gestrecktes
Skelett mit NW-SO-Orientierung; ohne Funde.
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Grab416
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 80 cm, T . 90 cm, gestrecktes
Männerskelett mil W-0-0rientierung; bei der Wirbelsäule
eine Giirtelschnalle (1).
1. Gegossene ovale Bronzeschnalle mit kleine11 Eínschnitlen 1 erziert und mil durchbrochener Riemenkappc; L. 2, l cm,
Br. 2 cm {Taf. XXXIX: 3).
Grab417
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 90 cm. T. 130 cm, Männer·
skelett in gestreckter Lage mit W - 0-0rientierung, die linke
Hand au[ dem Becken; beim linken Knie ein Messer (1) .
1. Fragmente eines kleinen Eisenmessers mil geradem
Riicken und leicht konvexer Schneide; L. 11,3 cm {Ta!.
XXXIX: 9) .
Gr a b 418
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 70 cm, T. 8 5 cm. gestrecktes,
SW- NO orientiertes Skelett, die linke Hand au[ der Brust,
die rechte längs des Kiirpers, die Seine gekreuzt; ohne Funde.
Grab 41 9
Nur Fragmente der Knochcn erhalte11.
G rab 420
Grabgrube, L. ľiO cm, Br. 80 cm, 1'. 85 cm, Rechts hocker
mil W-0-0rientierung; ohne Begleit[unde.
Grab 421
Grabgrube, L. 140 cm, Br. 110 cm, T. bO cm, Reste wahrscheinlich von Leichenbrand; Begleitfunde: Sichelbruchstiick
(1), Messer (2 ) , einige Scherben (3) und W etzstein (4).
1. Bruchstiick einer Eisensichel; Br. der Klinge 2,4 cm
(Tal. XXXIX: ll).
2. Unvollständiges Eisenmesser, erhaltene L . 8,6 cm {Tal.
XXXIX: 13 ).
3. Atypische Top[scherben.
4. Länglicher Wetzstein aus Sandstein; L. 7,6 cm, Br.
5,9 cm {Taf. XXXIX: 12).
Gr a b 422
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 80 cm, T. 65 cm, gestrecktes,
W - 0 orientiertes Frauenskelett; bei Bergung des Skelettes
vier Schläfenringe (1 - 4) und zwei Fingerringe (5, 6) gefunden.
1. S-fiirmiger Schläfenring aus massiven rundem Bronzcdraht; Dm. 1,5 cm {Tal. XXXl X: 15).
2. S-fiirmiger Schläfenring aus massivem rundem Bronzedraht; Dm. 1,6 cm {Tal. XXXIX: 17).
3. S-fiirmiger Schlä[enring aus massivem rundem Bronzedraht mit unvollständiger Schleife; Dm. 1,3 cm {Tal.
XXXIX: 19).
4. S-fiirmiger Schläfenring aus massivem rundem Bronzedraht ; Dm. 1,8 cm {Taf. XXXIX: 16).
5. Bandfiirmiger oHener Fi ngerring aus Bronze; Dm. 1,8
cm (Ta!. XXXIX: 10).
6. Fingerring aus rundem Bronzedraht; Dm. 2,3 cm {Ta!.
XXXI X: 14).
Gr a b 423
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 80 cm, T. 60 cm, gestrecktes
Skelett mil W - 0-0rientierung; ohne Begleit[unde.
Gr a b 424
Grabgrube, L. 212 cm, Br. 100 cm, T. 120 cm, gestrecktes
Männerskelett mit W -0-0rientierung; Begleitfund: Gefä6
(1).

1. Dunkelgraues verziertes Gefä6 aus [einkiirnigem Material mit Glimmerzusatz, die Miindung waagrecht ausladend,
der Rand gerundet, die Standfläche gerade; H . 9,6 cm, Mdm.
10,2 cm, Bdm. 10,7 cm, Stfl. 5,6 cm {Tal. XXXIX: 21) .

Gr a b 425
1n nicht ermittelter Tiefe Skelett 1:ines Erwachse11en in
gestreckter Lage mit W - 0-0rientierung. teilweise gestiirt, die
Hände auf dem Becken; ohne Funde.
Gr a b 426
Die Grabgrubc durch Bodenbcstcllung zersti.irl, i.wische11
den Knochenbruchstiicken ein ringerring (1 ).
1. OHener ringerring aus rundem Bronzedraht, die Enden
iibereinandergezogen; Dm. 2,2 cm {Taf. XXXIX: 22 ).
Gr a b 427
Die Grabgrube durch Bodcnbeste llung zerstiirt, zwischen
den Knochenbruchstiicken ein Fingerring ( 1).
1. OHener Fingerring aus Bronze, die Enden aneinandergezogen; Dm. 2 ,4 cm {Taf. XXXIX: 23).
Grab 428
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 70 cm, T . bO cm, stark vermodertes F rauenskelett in gestreckter Lage mil SW - NO-Orientierung; bei der Bergung des Skelett es trat ei11 Schläfenri11g
zutagc (1 ).
1. Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm. l ,b cm {Taf.
XXXIX: 20 ).
G rab 429 {Abb. 34)
Grabgrube, L . 240 cm, Br. HU cm, T . bO ľni, gcstrecktes.
W - 0 orientiertes Frauenskelett; Beg leitfund: GefäB (1) .
l . Massives dunkelgraues dickwandiges verziertes Gefäl3
mit ausladender Miindung. gerundetem Rand und gerader
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Abb. 34. T rnovec nad Váhom . Grab 429.
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Standfläche; H . 9,9 cm, Mdm. 8,3 cm, Bdm. 10,1 cm, Stfl.
8,1 cm (Taf. XXXIX: 24).
G rab 430 (Abb. 35, Taf. V il : 5)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 85 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Skelett mil W - 0-0rientierung; ohne Fundc.

- -- - N

Abb. 35. Trnovec nad Váhom. Grab 430.

G r a b 431 (Taf. Vil: 6)
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 80 cm, T. 90 cm, Frauenske lett in gestreckter Lagc mit W - 0-0rientierung; bei der
Bergung des Skelettes ein Armring ( l) und ein Schläfenring
( 2) gefunden.
1. Oflener rundstabiger Bronzearmring, die Enden verjiingt; Dm. 7 cm (Taf. XXXIX: 18).
2. Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm. 2 cm (Taf.
XXXIX: 16) .
Gr a b 432
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 85 cm, T . 120 cm, s tark
vermodertes Frauenskelett in gestreckter Lage mit W-00rientierung, teilweise gestor!; zu beiden Seiten des Schädels
Je zwel Schläfenringe (1-4 ) und unter der rechten Hand
eln Flngerring (5).
1. S-färmiger Schläfenring aus rundem Draht; Dm. 1,5 cm
(Taf. XL: 9).
2. S-färmiges Schläfenringfragment aus Bronze ( Taf. XL:

16).
3. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; D m.
1,8 cm (Taf. XL: 5).
4. S-färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,9 cm (Taf. XL: 7).

'i. Oflener Fingerring aus rundem Bronzcdraht, die Enden
weit iibereinandergreifend; Dm. 2,5 cm (Taf. XL: 4).
Gr a b 433
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 90 cm, T . 100 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit SW- NO-Oricntierung, die Hiinde auf dem
Becken; ohne Funde.
G r a b 434
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 70 cm, T. 80 cm, Frauenskelett
in gestreckter Lage mit SW- NO-Orienticrung, dic Hände au(
dem Becken; Begleitfunde: zwei Schliifcnringc {1, 2) und
geschmolzene Bronze (3).
1. S-färmiger Schlälenring aus rundem Silbcrdraht mit
fehlender S-Schleife; Dm. 1,5 cm (Taf. XL: 10).
2. S-färmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,8 cm (Tal. XL: 1).
3. Geschmolzene Bronze (Taf. XL: 6).
Gr a b 435
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 80 cm, T. 125 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil W-0-0rientierung, die S eine gekreuzt,
der Schädel fehlt; iiber dem rechten Obcrschenkel eine Siche!
{l). an jeder Hand ein Armring (2, 3), an den Fingern der
rcchten Hand drei Fingerringe ( 4 -6).
1. Bruchstiicke einer Eisensichel.
2. Oflener Armring aus einem Bronzestäbchen, die Enden
verjiingt, unverziert; Dm. 6,9 cm (Tal. XL: 8).
3. Olfener Armring aus einem Bronzestäbchen, die Enden
verjiingt, unverziert ; Dm. 7,2 cm (Tal. XL: 2).
4. Zwei Bruchstiicke eines olfenen Fingcrringes aus cinem
Bronzestäbchen; Dm. 1,7 cm (Tal. XL: l'i).
5. Olfener bandfärmiger Fingerring aus Gold, d ie AuBense ite längs der Ränder mit schriigen, mit einer Rille gesiiumten Kerben verz iert; Dm. 2,2 cm (Tal. XL: 19).
6. Bandfärmiger Fingerring aus Bronzeblech mil iiberein·
andergreifenden Enden, an der AuBenseite mil zwei Rillen ,
die die Fläche des Ringes in drei erhabene Felder gliedern;
Dm. 1,8 cm (Tal. XL: 29).
Gr a b 436
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 70 cm, T . 100 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit SW - NO-Orientierung; an der rechten
Schliife zwei Ringe O. 2) und nach der Bcrgung des Skelettes fand sich ein weiterer (3).
] . S-lärmiger Schläfenring aus rundcm Silberdraht; Dm.
1,'i cm (Tal. XL: 11).
2. S-färmiger Schläfenring aus rundem Silbcrdraht; Dm.
1,6 cm (Taf. XL: 17) .
3 . Schläfenring aus Bronze mit iihcreinandergreileudeu
Enden; Dm. 1,3 cm (Taf. XL: 3).
Gr a b 437
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 8'i cm, T. 130 cm, das W - 0
orientierte Skelet! ohne Schädel, der linke Arm auf dem
Becken; bei der Bergung des Skelettes fand man Perlen (l ) .
1. Zehn Perlen und das Fragment ci ncs Anhängers: zwei
perlmutterfarbene mit dunkelgrauem Oberzug aus Glasmassc,
dreifach gegliedert , eine dunkelgraue gcdriicktkugeligc aus
Pas te, eine dunkelgraue meloncnartig gcglieder te aus Paste,
vier zweimal gegliederte aus glasartiger Masse, eine blaue
prismatische aus Glas, eine dunkelgraue scheibenfärmige aus
Paste, eine graue konische aus Glas; Fragment eines Silberanhängers in Durchbruchsarbeit mil Kerbrand (Tal. XL: 13,

14).
Gr a b 438 (Taf. VIII: 1)
Grabgrube, L. 100 cm, Br. 40 cm, T . 80 cm, gcstrecktes
Kinderskelett mit SW- NO-Orien tierung; ohne Funde.
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Gr a b 439
Grabgrube, L. 125 cm. Br. 80 cm, T. 110 cm, vom W-0
orientierlen Skelett nur Schädel, einige Rippen und ein Oberschenkel erhalten; Begleitfunde: Perlen ( l), drei Schläfenringe
(2 - 4) und e in Armband (5) .
1. Neunundachtzig Perlen: 12 griine zylindrische aus Paste,
cine hellbraune aus Glasmasse von gedriicktkugeliger Form,
35 zylindrische und konische aus gelber Glasmasse, fiinf gelbe
konische aus glasartiger Masse, 33 bellbraune aus glasiger
Masse von konischcr Form, eine Perle aus eingerolltem Bronzeblechband und Pcrlenbruchs tiicke (Taf. XL: 26).
2. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,4 cm (Taf. XL: 2';) .
3. S·formiger unvollständiger Schläfenring aus rundem
Bronzedraht; Dm. 1,5 cm (Ta!. XL: 23).
4. Fragment cincs S-féirmigen Schläfenringes aus rundem
Bronzedraht (Taf. XL: 24).
5. Offener rundstabiger Bronzearmring, die Enden ver·
jiingl; Dm. 7,4 cm (Taf. XL: 32).
G rab 440
Grabgrube, L. 90 cm, Br. 80 cm, T. 110 cm, vom W - 0
orientierten ges trccktcn Skelctt nur wenige Reste erhalten;
Begleitfund: Fingcrring ( 1).
1. Bruchs tlick eines bandformigen Fingerringes a us Bronze·
bi ech.
G rab 441 (Taf. VIII: 2)
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 90 cm. T. 80 cm, gestrecktes
Frauenskelelt mit SW- NO·Orientierung; rechts vom Schädel
cín Ring ( l ).
1. S·formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,2 cm (Taf. XL: 12).
Gr a b 442
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 80 cm, T . 120 cm, teilweise
vermodertes, W - 0 orientiertes Frauenskelett in gestreckter
Lage, Unterkiefer in sekundärer Lage au! der Speiche; zu
beidcn Seiten des Schädels je ein Schläfenring (1, 2), an der
rechten Hand ein Fingerring (3).
1. S·formigcr Schlälenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
l,8 cm (Ta!. XL: 28).
2. S-lormiger Schlii fen ring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,Y cm (Taf. XL: 27).
3. Bandformiger olfener Fingerring aus Bronzeblech mit
iibereinanderliegenden Enden und zwei seichten Rillen an der
Aul3enseite; Dm. 2,1 cm (Taf. XL: 31).
G r ab 443 und 444 - Doppelgrab
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 80 cm, T. 70 cm, Reste zweier
Skelette. das erstc besser erhalten und in gestreckter, W - 0
orientierter Lage, bei seinen Ful3enden Beckenreste des anderen Skelettes; bei den Beckenknochen des zweiten Skelettes
ein GefäB ( l ).
1. Massives braunes verziertes GefäB aus Material mil
Sand und Glimmer gemagert, die Miindung schriig, der Rand
schräg abgestrichen und die Standfliiche gerade; H . 15,6 cm,
Mdm. 9,6 cm, Bdm. 13,2 cm, Stfl. 8,7 cm ( Tal. XL: 30).
Gr a b 445
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 80 cm. T. 55 cm, nur der untere
Skcletteil vom Bccken an erhaltcn, Orientierung W - 0; ohne
Beglcitfundc.
Gr a b 446
Grabgrube, L. 120 cm. Br. 60 cm, T. 55 cm, vom stark
vermoclerten Kinderskclett nur Becken, Oberschenkel und
einzelne Wirbel erhalten, Orientierung NW-SO; ohne Beg lei tfunde.
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Gr a b 447
Grabgrube, L . 200 cm, Br. 90 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Männerskelett mit NW -SO·Orientierung, die linke Hand aul
dem Becken; beim rechten Handgelenk ein Messerfragment
( 1) und ein Feuerstahl (2).

Abb. 36. Trnovec nad Váhom. Grab 448.

1. Eisenmesserfragment.

2. Bruchstiick eines Feuerstahls mil einem Ziinds tein ( Taf.
XL: 21. 22).
Gr a b 448 (Abb. 36)
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 82 cm, T. 70 cm, gestrecktes
Männerskelett mit NW - SO·Orientierung; oberhalb des linken Beckenknochens ein Messerfragment ( 1) und Feuerstahl
(2) .

l. Fragment eines Eisenmessers mil geradem Riicken und
konvexer Schncidc; erhaltene L. 12,2 cm (Ta l. XL: 20).
2. Gut erhaltcner Feuerstahl; L. 7,2 cm, Br. 2,4 cm (Taf.
XL: 18).
Gr a b 449
Grabgrube, L. 110 cm, Br. 60 cm, T. 60 cm, stark ver·
modertes gcstrecktes Kinderske lett mit NW-SO·Orientierung;
beim rechten Oberschenkel ein Messer (1) und ein GefäB (2).
1. Eisenmesserfragment mit geradem Riicken und lcicht
konvexer Schneide; erhaltene L. 12,5 cm (Tal. XL: 33).
2. Dunkelgraues verziertes GeläB aus leinkomigem Mate·
rial, mit weit ausladender Miindung, gerundetem Rand und
gerader Standfläche; H . 9,4 cm, Mdm. 13,7 cm, Bd m. 12,6
c m. Stfl. 7,5 cm (Taf. XL: 34).
Gr a b 450
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T. 75 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W - O·Orientierung und nach recbts geneigtem Scbädel, im Becken Kinderknochen; an der rechten
H and ein Fingerring (1).
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1. Geschlossener Fingerring aus Bronze, die AuBenseite
mit plaslischer Mittelrippe verzierl; Dm. 2,3 cm (Taf. XLI:

3).
Gr a b 451
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 60 cm, T. 75 cm, gestreckles,
W - O orienlierles Kinderskelett; bei der rechlen Hand ein
Fingerring (1 ) beim rechlen FuB ein GefäB (2).
1. Bandformiger Fingerring aus Bronze, die Enden iibereinandergezogen, die AuBenseile mit einer Doppelrille verzierl; Dm. 1,7 cm (Taf. XLI: 5 ) .
2. Kleineres ziegelroles verziertes GefäB mil Halsknick
und weil ausladender Miindung, gerundelem Rand, gerader
Slandfläche. aus grobkornigem Material gefertigl; H . 9 ,8 cm,
Mdm. 9,1 t m, Bdm. 10,3 cm, S1fl. 7 ,2 cm (Taf. XL! : 1 ) .
Gr a b 4 52
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 90 cm, T. b5 cm, gestrecktes
Männerskelett mit N W - SO-O rienlierung; ohne Funde .
Gr a b 45 3
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 55 cm, T . 35 cm, vergangenes
Skelett in geslreckter Lage mil W - 0-0rienlierung; Begleitfunde: Fingerring (1 ) und Schläfenring (2) .
1. Offener ovaler Bronzefingerring mil iibereinandergreifenden Enden; Dm. 2 ,2 cm (Taf. X LI : 2 ) .
2. S-formiger Schlä fenring aus rundem Bron zedrahl; Dm.
1,4 cm (Taf. XL! : 7 ).
Gr a b 4'.i 4
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 90 cm, T. 150 cm, geslreckles
Männerskelett mil W - 0-0rientierung; bei der linken Hand
ein Messer ( 1) , in der linken westlichen Grubenecke ein GefäB (2 )
1. Unvollsländiges, slark oxydierles Eisenmesser mit Holzspu re n an der Griffa ngel; L. 9,2 cm. Br. der Klinge l ,2 cm
CTaE. XLI: 10 ).
2 . Dunkelgraues verziertes GefäB aus kornigem Malerial
mil Glimmerz~salz , horizonlal ausgezogener Miindung, gerundelem Rand und auf der geraden Standfläche mil einem
plastischen Bodenzeichen aus fiinfzipfeligem Stern im Kreis ;
H . 14 cm, Mdm . 10,2 cm, Bdm. 12,2 cm, Stfl. 7,3 cm (Taf.
XL! : 9) .
Gr a b 455
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 90 cm, T. 118 cm, geslreckles,
NW-SO orienliertes Skelet!; ohne Begleitfunde.
Gr a b 4 56
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 80 cm, T. 110 cm, gestrecktes
Frauenskelelt mit W -0-0rienlierung, die Hände au[ dem
Becken; an der rechlen Hand ein Fingerring ( 1), beim Bergen des Skelettes drei Schlä fenringe gefunden ( 2- 4).
1. Geschlossener Bronzefingerring, die AuBenseile durch
drei plastische Rippen gegliedert; Dm. 1,7 cm (Taf. XLI : 4 ) .
2 . S-formiger Schläfenring aus Bronze; Dm. 1,4 cm (Taf.
XLI: 6).
3. S-formiger Schlä fenring aus Bronze; Dm. 1,6 cm ( Taf.
XLI: 8).
4. S-formiger Schläfenring aus Bronze; Dm. 1,7 cm (Taf.
XLI : 12) .
Gr a b 457
Grabgrube, L. 140 cm, Br. 80 cm, T . 100 cm, slark vermodertes geslreckles Kinderskelett mil W -0-0rientierung;
ohne Funde.
Gr a b 458
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 80 cm, T. 90 cm, gestrecktes,
W - 0 orientiertes Skelett, das linke Bein leicht nach auBen
gebogen; ohne Funde.

Gr a b 459
Grabgrube, L. 110 cm, Br. 55 cm, T . 50 cm, slark vermoderles gestreckles Kinderskelett mil W - 0-0rientierung;
beim rechten Oberarm ein GefäB (1 ) .
1. Dunkelgraues verziertes GefäB aus Material mit Sand
und Glimmer gemagert, mit lrich1erformiger Miindung, schräg
abgcslríchenem Rand und gerader Slandfläche; H. 12,3 cm,
Mdm. 8,8 cm, Bdm. 10,9 cm (Taf. XLI : 24).
Gr a b 460 Oatenezeitlich )
Gr a b 461
Grabgrube, L. 150 cm, Br. llO cm, T. 120 cm, gestreckles,
W ·- 0 orientierles Männerskelett; bei der linken Hand ein
Eisenmesser ( 1) .
1. Massives Eisenmesser mil geradem Riicken und leicht
konvexer Schneide; L. 17,3 cm, Br. der Klinge 2.5 cm (Ta f.
XLI: 26 )
G r a b 4h2
Grabgrube , L. 180 cm, Br. 90 cm, T . 110 cm, gestreckles
Skelett mit W - 0-0rientierung, der rechte Unlerarm unler
dem Becken, der rechte Unlerschenkel nach rechts gebogen;
ohne Funde.
Gr a b 46 3
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 50 cm, T . 60 cm, slark vermoderles Frauenskelett in gestreckter Lage mil W - 0 -0rienl ierung; Begleitfunde: Perlen (1 ) und zwei Schlä fenringe
( 2 , 3 ).

J. Halsband aus 130 Perlen: 6 1 braune kugelige und
gedriicktkugelige aus Glaspaste, drei zylindrische braune aus
Glaspaste, !iin! weiBe zweimal gegliederle aus Glaspasle, 42
weiBe kugelige aus Glaspas te . 19 groBere braune aus Gla spaste und Fragment einer groBeren braunen kugeligen aus
Glas (Taf. XLI: 16) .
2 . S·fôrmiger Schläfenring aus rundem Bronzedrahl ; Dm.
1.5 cm (Taf. XLI : 15) .
3. S-formiger unvollständiger Schläfenring aus rundem
Bronzedraht, die Schleife fehlt; Dm. 1,5 cm (Taf. XLI: 14) .
Gr a b 46 4
Grabgrube, L . 140 cm, Br. 60 cm, T. 80 cm, s tark ver·
modertes Skelet! eines Jugendlichen in gestreckter Lage mit
W - 0-0rientierung; ohne Begleitfunde.
Gr a b 465 (Taf. VIII: 3 )
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T . 75 cm, slark vermodertes Frauenskelett in geslreckter Lage, SW- NO orientiert; an der rechlen Hand ein Fingerring (l ), bei der Bergung des Skelettes fanden s ich zwei Schläfenringe ( 2, 3).
l. Offener bandformiger Fingerring aus Bronze , die Mitte
mit plastischer R ippe verstärkt, die Enden iibereinanderliegend; Dm. 2 ,3 cm (Taf. XL! : 11 ).
2. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm
1.6 cm (Taf. XLI: 18) .
3 . S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedrahl; Dm.
1,7 cm (Taf. XL!: 13 ).
Gr a b 466 (Abb. 37, Taf. VIII: 4)
Grabgrube, L. 205 cm, Br. 80 cm, T . 90 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W - 0 -0rientierung, der Riickgratunterteil
gekriimmt, die Speichen nicht. zusammenhängend; Begleilfund:
Schläfenring ( 1 ) .
1. S-formiger Sch läfenring in zwei Bruchsliicken, aus Sil·
ber, d ie S-Schleife fehlt; Dm. 1,2 cm (Taf. XLI: 17) .
Gr a b 467
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 70 cm, T. 60 cm, stark vermodertes gestrecktes Kinderskelett mil W -0-0rientierung;
ohne Funde.
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Grab 469 (Tal. VIII: ô)
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 60 cm, T. 55 cm, geslreckles
Männerskelett mil W-0-0rienlierung; ohne Begleilfunde.
Gr a b 470 (Abb. 39, Tal. IX: l)
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 85 cm, T. 120 cm, geslrecktes
Frauenskelett mít NW - SO-Orienlierung, beide Unlerarme
unter das Skelett geschoben; bei den SleinBwírbeln ein
Messerfragment (1), beim Bergen des Skelettes eín Schläfenring gefunden (2).

o

50cm

o
Abb. 37. Trnovec nad Váhom. Grab 466.
Gr a b 468 ( Abb. 38. Taf. Vili: 'j)
Grabgrube, L. 160 cm. Br. 60 cm, T. 110 cm, gestreckles
Männerskeleu mil NW - SO-Orientierung; beim rechlen Oberarm ein Messerfragmenl ( 1}.
1. Eisenmesserbruchs1iicke mil Geweberesten; Br. 1,8 cm
(Tal. XLI : 21)

o

·~ tJ'"
SOcm

Abb. 38. Trnovec nad Váhom. Grab 468.

Abb. 39. Trnovec nad Váhom. Grab 470.

l. Bruchstiicke eínes Eisenmessers; max. Br. der Klinge
1,7 cm (Taf. XLI: 25).
2. S-fčirmiger Schläfenring aus rundem Bronzedrahl; Dm.
1,7 cm (Tal. XLI : 19).
Grab 471
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T. 70 cm, slark vermodertes geslreck1es Skelett mil W -0-0ríenlíerung; ohne
Begleílfunde.
Gr a b 472
Grabgrube, L. 60 cm, Br. 60 cm, T. 60 cm, nur Knochenbruchstiicke und der zerdriickle Schädel erhalten, Oríentierung
NW -SO; ohne Begleitfunde.
G rab 473
Grabgrube, L. 185 cm, Br. SO cm, T. 75 cm, Skelett eines
Mannes mil SW- NO-Orientierung, der Schädel beschädigl,
Bruslkorb und díe linken GliedmaBen fehlten; in der Rumpfgegend ei n Messer (1).
1. Sc.hmales Eisenmesser mit geradem Riicken und konvexer Schneide; L. 14,2 cm, Br. der Klinge 1,5 cm (Tal.
XLI: 22).
Gr a b 474 (Tal. IX: 2)
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 80 cm, T. 105 cm, geslreckles
Skelett mil W - 0 -0ríenlierung, die rechte Hand aul dem
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Bcckcn; bei der linken Elle ein Messer ( 1) und unter dem
Skclctt ei n Fingerring (2).
1. Eisenmesser, die Oberlläche ganz mit Resten einer Holzschcidc bedeckt; L. 6,8 cm, Br. der Klinge 1, 1 cm (Taf. XLI:

23).

Gr a b 476
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 80 cm, T. 120 cm, geslrecktes
M iinnerskelett mit W - 0-0rienlierung, Schiidel eingedríickt;
bei der rechten Hand ein Messerlragment ( l ) und Feuerstahl
(2). fcrner cín Glaskugekhen (3).
1. Eisenmesserfragmcnt; L. 8,4 cm, Br. der Klinge 1,8 cm
(Taf. XLJI: 23).
2. Fcuerstahlfragment sami Ziindslein (Ta!. XLII: 15.

18).
3. Griinblaues Glaskiigelchen von gedríick1er Kugellorm,

o

Abb. 40. Trnovec n ad Váhom. Grab 480.

2. Offener bandformiger Fingerring aus Bronze, die Enden
wcit voneinandergebogen; die AuBenseite leicht konvex; Dm.
2.5 cm (Ta[. XLI: 20).
Gr a b 475
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 100 cm, T. 160 cm, gestrecktes
F'rauenskelett mit W -0-0rientierung; auf der rechten Seite
cín Arm ring (1), auf dem Brustkorb zwei Fingerri nge ( 2, 3).
an der linken Hand vier Fingerr inge (4-7), nach der Bergung des Skelettes zwei Fingerringc ( 8, 9) und Sch lä fenring[ragmcnt (10) gefunden.
1. Offener Armring aus eincm Bronzestäbchen geferligl,
die verjíingten Enden íibereinanderliegend; Dm. 7, 1 cm (Taf.
XLII: 7).
2. Offener bandformiger Bronzefingcrring; Dm. 2 cm (Taf.
XLll: 1).
3. Offcner bandformiger Bronzefingerring; Dm. 2, 1 cm
(Ta!. XLII: 9).
4. Offener Fingerring aus konvcx geformtem Bronzeblech
mí1 vcrjiingten Enden; Dm. 2,1 cm (Taf. XLII: 5).
5. Offener F ingerring wie der vorige; Dm. 2,2 cm (Ta!.
XL II : 2).
G. Offener bandformiger Bronzefingerring mil zusammens10Bcnden Enden; Dm. 2,2 cm (Taf. XLII: 2).
7. Bruchstiicke eines bandformigen Bronzefingerrings (Ta f.
XLII: 10).
8. Offener Fingerring aus rundem Bronzedraht mil zusammenstoBenden Enden; Dm. 2,6 cm (Taf. XLII: 3).
9. Bandformiger Bronze[ingerring, die AuBenseite konvex
mit verjiingten Enden; Dm. 2,1 cm (Ta!. XLII: 8).
10. Bruchstiicke eines Schlälenringes aus rundem Bronl.edrahl (Taf. XLll: 11).

aus zwei gleichen Hällten zusammengekleb1, mit einem
Griibchen an einem Ende, das elwa bis zur Mitte reicht;
Dm. l,') cm (Taf. XLll: 4).
Gr a b 477
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 60 cm, T. b'i cm, gestreckles,
s tark vermoderles Skelett cines j ugendlichen mit W - 00ricn tierung, die Rippen gestori und unler dem Schädel liegend; ohne Funde.
Gr a b 478 (Taf. IX: 3)
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 70 cm, T. 65 cm, geslreckles
Skelell eines Jugendlichen mil W - 0-0rientierung; ohne
Funde.
Gr a b 479
Grabgrube, L. 125 cm, Br. 75 cm, T . 90 cm, gestrecktes,
W - 0 orien1iertes Skelett, Geschlecht unbestimmbar die linke
Hand aul dem Becken, die Knochen der Seine fehhen groBtenteils; ohne Funde.
G rab 480 ( Abb. 40)
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 80 cm, T. 90 cm, gestrecktes
Frauenskelell mit W -0-0rienlierung; Begleitfunde: Armband (l) und Schläfenring (2).
1. Offenes bandformiges Bronzea rmband mil verbreilerlen
gerundelen Enden; Dm. 6,4 cm (Tal. XLll: 21).
2. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedrahl; Dm.
1,2 cm (Ta!. XLII: 12).
Gr a b 481
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 70 cm, T. 100 cm, stark vermoderles gestreckles Skele11 mi l W - 0-0rienlierung; ohne
F'unde.
Gr a b 482
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 60 cm, T . 80 cm, s lark vermodertes Skelell in geslreckter Lage mit W -0-0rienlierung,
díe untcrcn Gliedmaf3w gekreuzl; bei der linkcn Schuhcr einc
Perle (1 ), bei der rechten Hand cín Messer (2), nach der
Bergung des Skelettes fanden sich zwci Schlälenringe (3. 4).
l. Braune zylindrischc Perle aus Glasmasse mil hellbraunem Glasfaden verzierl (Tal. XLll : 14 ).
2. Beschädigtcs Eisenmesser mit gcradem Riicken und
konvexer Schneide; L. 9.1 cm, Br. der Klinge 1,4 cm (Ta!.
XLII: 30).
3. Schläfenring aus rund cm Bronzcdrah1 in Kreisform mit
voncinandergezogcnen Enden; Dm. 2 cm (Ta f. XLll: 13).
4. Bruchstuck eines Schliilcnri ngcs aus rundcm Bronzedraht (Tal. XL II: 17).
Gr a b 483
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T . 80 cm, gestreckles
Frauenskelett mil NW - SO-Orien1ierung; beim Bergen des
Skelettes fanden sich ein Fingerring ( 1) und zwei Schläfenringe (2, 3).
1. Bruchstiicke eines bandformigen Fingerringes aus Bronze mit offenen Enden ; Dm. 1,9 cm (Tal. XLII: 16).
2. S-formiger Schliifenring aus rundcm Silbcrdraht ; Dm.
1,8 cm (Tal. XLII: 25).
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3. S-formiger Schläfenríng aus rundem Silberdraht; Dm.

1,4 cm (Taf. XLII: 26).
Grab 484
Grabgr ube, L. 195 cm, Br. 80 cm, T . 70 cm, gestortes
Skelett etwa einer Frau, Orientierung NW - SO; Begleitfunde: Perlen (1), Fingerring (2) und Schläfenringfragmenl (3).
1. Halsband aus 65 Perlen: zwei dreimal gegliederte aus
glasartiger Masse, drei a11s glasartiger Masse mit Perlmutteriiberzug, 30 weiB durchscheinende und 30 rote kugelige aus
Glas mil Dm. 0,7- 0.9 cm (Taf. XLll: 38).
2. Offener bandformiger Silberfingerring mit iibereinanderliegenden Enden, die AuBenseite durch zwei Rillen plastisch gegliedert; Dm. 2,2 cm (Taf. XLII: 20).
3. Fragment eines S-formigcn Schläfcnringes aus Bronze
(Taf. XLl l : 22).
Gr a b 485
Grabgrube, L. 100 cm, Br. 60 cm, T. 60 cm, ges trecktes.
stark vermoder tes , W - 0 orienticrtes Kinderskelett, gestori;
ohne Funde.
Grab 486
Grabgrube, L. 185 cm, Br. 70 cm, T. 90 cm, gestrecktes.
W-0 orientiertes Skelett rnit nach links gebettetem Schädel;
ohne Funde.
Gr a b 487
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 80 cm, T. 80 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W - 0-0rientierung; bei der rechten Hand
ein Fingerring (!). beim Schädel sechs Ringe (2-7).
1. Offener bandformiger Fingerring aus rundem Bronzedraht; Dm. 2,1 cm (Taf. XLll: 34).
2. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,2 cm (Ta!. XLII : 24).
3. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,2 cm (Taf. XL!l: 33).
4. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,3 cm (Taf. XLII: 29).
5. S-formiger Schlä fenríng aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Taf. XLll: 27).
6. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; D m.
1,5 cm (Ta!. XLll: 19).
7. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; D m.
1,3 cm (Taf. XLII: 28).
Grab 488 (Abb. 41)
Grabgrube, L. 178 cm, Br. 47 cm, T . 61 cm, gest recktes,
NW - SO orientiertes Frauenskelett mit linksseits gebettetem
Schädel, der Unterkicfer vergangen; beim Schädel vier Ringe
(1-4), bei der linken Hand ein Fingerring (5).
1. S-formiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm
1,2 cm (Taf. XLll: 35).
2. S-formiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm
1,3 cm (Taf. XLll : 32).
3. S-formiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm
1,2 cm (Ta!. XLJI: 36).
4. S-formiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm
1,4 cm (Ta!. XLl l : 31).
5. Offener Fingerring aus rundem Bronzedraht, die Enden
zusammeostoBend; Dm. 2,4 cm (Taf. XLll: 37).
G rab 489
Grabgrube, L. 173 cm, Br. 'i5 cm, T. 80 cm, gestreckles
Frauenskelett mil SO-NW-Orientíerung, der Brustkorb gestor i und vergangen; Begleitfund: Ohrring (1).
1. Ovaler Silberohrring aus quadratischem Drahl mil
voneinandergezogenen Enden; Dm. 2,2 und 1,6 cm (Taf.
XLIJI: 1 ).
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Gr a b 490
Grabgrube, L. 112 cm, Br. 52 cm, T. 179 cm, gestrecktes,
leilweise vermodertes Kinderskelett mit W - 0-0rientierung;
ohne Begleitfunde.
Gr a b 491
Grabgrube, L. 110 cm, Br. 90 cm, T . 110 cm, slark vermodertes, NW - SO orientiertes Skelett in gt:streckter Lage,
mil zerdriicklem Schädel; rechts vom Skelett Bruchstiicke von
Eisengegenständen ( 1 ) .
1. Fragmente eines Eiscngegenslandes aus rinnenformig
eingebogenem Blech und Bruchstiicke von bandformigen
Eisenreifen (Taf. XLIII: 2, 3, 6, 7).
Gr a b 492
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 60 cm, T. 90 cm, gestrecktes,
NW -SO orientiertes Frauenskelett mit beschädig tem, rechl•seits gebettelem Schädel; Begleilfunde: zwei Schläfenringe ( 1,
2).
1. S-formiger Schliifenring aus rundem WeiBmetalldra ht
mit unvollständiger Sch leife; Dm. l,4 cm (Tal. XLl lI : 12).
2. S-formiger Sch läfenring aus rundem WeiBmetalldraht
mit unvollsiändiger Schleife (Taf. XLIII: 5).
Gr a b 493
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 60 cm, T. 80 cm, gestortes,
NW-SO orienliertes Skelet! in gestreckter Lage, die unteren
GliedmaBen beinahe gänzlich vergangen; unler der linken
Speiche ein Ge!äB (1 ) .
1. Dunkelgraues verziertes GefäB mil trichterartiger Miindung, konisch abgeslrichenem Rand und gerader Stand!läche
mil plaslischem Hakenkreuz; H . 11,6 cm, Mdm. 9 cm, Bdm.
10,8 cm, Stfl. 6,1 cm (Tal. XLIII: 16).
Gr a b 494
In 80 cm T. ein gestortes gestrecktes Männerskelett mil
NW - SO-Orienlierung; beim Becken ein Messerbruchstiick
(1).

1. Eisenmesserbruchstiick, die Griffangel erhalten; L, 4,8
cm (Taf. XLlll: 13).

50cm
Ab b. 41. T rnovec nad Váhom. Grab 488.
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Gr a b 49'i
I n 90 cm T. ein gestrecktes, teilweisc gestortes , NW - SO
orientier tes Skelctt; ohne Begleitfunde.
G ra b 496 ( latenezeitlich)
Gr a b 497
Skelett durch Bodenbestellung zerslčirl ; Begeitfunde: Eisenspi1ze (l ) und Eimerbeschlag (2).
1. Konische Eisens pitze. das breitere Ende von einem
Ring eingelaBt; H. 9 ,5 cm, Dm. 3.3 cm (Tal. XLIII: 4).
2 . Bandlormige Bruchstiicke eiserner Eimerreilen; Br. l .8
~rn (Tal. XLIII: 8 - 11).
Gr a b 4CJ8
1n 90 cm T . ein ges1recktes, W - 0 orientiertes Kinderskelett; bcim rechten Beckenknochen ein Fingerring ( 1)
und Eisenbruchstlicke ( 2 ). nach der Bergung des Skclettes
crschienen drei Schlälenringe ( 3 - 'i). eine Perle ( fi) und ei11
Anhänger ( 7).
J. Ollener band!Ormiger Fingerring aus Bronze mil liber·
cinandergreilenden Enden; Dm. 1,8 cm (Tal. XLllI : 14).
2. Bruchstlicke elwa eines Messers; Br. 1.2 cm (Tal.
XLIII: 24 ).
3. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1.9 cm (Tal. XLlll: 20).
4. S-!Ormiger Schlä lenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,9 cm (Tal. XLtll : 21 ) .
'i. S-!Ormiger Schlälenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
l.9 cm (Tal. XLIII: 23).
6. Graubra une Pasteperle mit weiBen Tuplen (Tal. XLI II ·
ľi).

7. Hohler. aus zwei Halbkugeln bestehender Bronzea nhänge: Dm. 1,1 cm (Tal. XLill: 17, 18).

o

Abb. 42. Trnovec nad Váhom . Grab 499.

Gr a b 499 (Abb. 42, Tal. IX: 4)
Grabgrube, L. 222 cm, Br. 83 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NW - SO·Orienlierung und gestortcm
Bruslkorb; beim rech1en FuB ein GefiiB ( 1) . beim Schädcl
zwei Ohrringe (2, 3).
1. Graubraunes veriiertes GefäB aus Malerial mil Sand·
u nd Glimmermagerung, ausladender Miindung, gerundetem
Rand und gerader S1and!läche mit Standring; H. 18,2 cm.
Mdm. 17,l cm, Bdm. 18,4 cm. Stll. 9 ,2 cm (Ta l. XLi l l :
27).
2. Trommellormiger Bronzeohrring mit Knolen im seitli·
chen Ringbogen . der Anhänger besch iidigt; Dm. 2,3 cm (Taf.
XLIII: 22 ).
3. Trommellčirmiger Bronzeohrring. iiltnlkh wie der vorigt";
Dm. 2 ,3 cm (ľaf. XI.III : 2'i) .
Grab 'iOO
In 85 cm T. ein gestrecktes, gestorlcs Skelett mit NW SO-Orientierung; ohne Begleitfunde.
Gr a b 501 (la1 enezei1lich )
Grab 502
In 105 cm T. ein gestrecktes, gestortes Kinderskelett mit
W - O·Orientierung.
Gr a b '>03
Grabgrube, L. 1hO cm, Br. 81 cm, T. l 'i cm, weiblicher,
W - 0 orientierter Rechtshocker; Begleit 1unde: Schlälenring
l 1). F ingerring (2) und Schläfenringbruchsliicke (3).
!. S-fčirmiger, stark korrodierler Schliifenring aus rundem
Bronzedraht mil unvollsländiger Schleile; Dm. 1.9 cm (Tal.
XLil l: 28 ).
2. Offener bandfčirmiger Bronzefingerring mil iibereinandergezogenen Enden. die AuBenseite leicht konvex ; Dm. 2, l
cm (Tal. XLill: 2h ).
3 Bruchst(ickc cines bronzencn Schliilenringes (Tal.
XLII I: 30).
Gr a b 504 (Tal. IX: 5)
Grabgrube, L. 202 cm. Br. 110 cm. ľ. 95 cm, gestortes
gestrecktes Skelell mil NW - SO·Orien1ierung; beim rechten
Beckenknochen ein Fingerring (l ).
l. Geschlossener Bronzefingerring mil leichl konvexer
AuBenseile (Tal. XLlll: 31).
G r a b 50'i
Grabgrube. L. 182 cm. Br. 78 cm, T . 9'i cm. geslre~kt es
W - 0 orientiertes Skelett; ohne Begleitlunde.
Grab 506
Grabgrube, L. !') ] cm, Br. 80 cm bei den FiiBen, 40 cm
oeim Schädel, T . 100 cm, Erwachsenenskelett, urspriinglich in
geslreckter Lage, stark gestčirt, NW - SO orien tiert; ohne
Funde.
Gr a b 507
Grabgrube, L. 200 cm. Br. 143 cm, T . 85 cm, nur der
Schädel vom W - 0 orienlierlen Skelell erhalten; ohne Funde.
Gr a b 508 (Abb. 43 )
In 100 cm T . ein gestortes geslrecktes Skelett mit NW SO-Orientierung; ohne Funde.
Gr a b 509 (Abb. 44, Tal. IX: h)
I n 105 cm T. ein gestrecktes, W - 0 orienti erles Skelctt
mit dem Schädel aul der rechten Seitc und dcn Händen aui
der Brust; ohne Funde.
Gr a b 510
Grabgrube, L. 212 cm. Br. 75 cm, T . 12'i cm. gestreckles
Männerskelett mit NW -SO·Orientierung. das rechte Bein
uber das linke gclegt; zwischen den Obcrschenkelknochen
Messerbruchstlicke ( 1 ) .
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Abb. -13. Trnovec nad
Váhom. Grab 508.

/·1";,0/

Abb. 44. Trnovec nad
Váhom. Grab 509.

1. Eiscnmesserfragment mil geradem Rucken und Schneide
und unvollstii ndiger GriHangel; L. 9,') cm. Br. der K linge
l.ficm (Taf. XLll l : 19).
Grab 'i i i (Abb. 4'i. Taf. X: 1)
Grabgrube. L. 201 cm. Br. 8'i cm, T . 130 cm, gestrecktes
Erwach$enenskelett mit SW- NO·Orientierung; beim linken
Ful3 zwci GeiiiBe ( 1. 2) .
1. Dunkclgraues. vcrziertes GefäB aus Mat erial mil Sand·
zusatz, horizontal ausladender Mundung. schräg abgestriche·
nem Rand und gerader Standlläche mil Standring; H . 15 cm,
Mdm. 17,2 cm, Bdm. 18,l cm, Stfl. 9,5 cm (Taf. XLI II: 32).
2. BlaBgelbes verziertes GefiiB aus feinkornigem Material,
weit ausladender Mundung. schräg abgestrichenem Rand und
gcrader Stand!liiche; H. 10.8 cm. Mdm. 12.8 cm, Bdm.
14,3 cm, Stfl. 9.4 cm (Taf. XLl!J: 29).
Grab 512 (Taf. X: 2)
Grabgrube. L. 201 cm, Br. 92 cm, T . 95 cm, gestrecktes
NW - SO orientiertes Skelett mil beschädigtem Schädel; ohne
Funde.
Grab 'i l 3
Grabgrube. L. 120 cm, Br. 41 cm beim Schädel, 9 1 cm bei
den FuBen, T. 93 cm, unvollstiindiges Skelett eines Rechts·
hockers mil SO - NW·Orientierung; bei der Bergung des
Skelettes Eisenbruchstucke ( 1) gefunden.
1. fragment eines Eisengegenstandes mil anhaftenden Holz·
resten (Taf. XLIV: 9).
G rab 'il4 (Taf. X: 3)
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 60 cm, T . 80 cm, gestortes,
NW - SO orientertes Kinderskelett in gestreckter Lage; bei der
Bergung des Skelettes zwei Schliilenringe (1, 2) gefunden.
l. Kleincr Schlä[cn ring aus rundem Bronzedraht mil uber·
einanderliegenden Enden; Dm. 1 cm (Taf. XLIV: 2 ).
2. Kleiner Schläfenring aus rundem Bronzedraht mit uber·
einanderlicgenden Enden; Dm. 1,2 cm (Taf. XLIV: 4 ).

Q
Abb. 45. Trnovec nad
Váhom. Grab. 511.

Grab 51'i
Grabgrube, L. 205 cm, Br. 65 cm. T . 8'i cm. gestrecktes
Frauenskelett mit W - O·Orientierung. der Schädel beschä·
digt; beim Bergen des Skelettes drei Schläfenr inge ( 1- 3 l
und ein Fingerring ( 4 ) gefunden.
1. S·formíger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Taf. XLIV: 3).
2 . S·formiger Schlälenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1.6 cm (Taf. XLIV: 6).
3. S·formiger Schlälenring aus rundem Bronzedraht ; Dm.
1,7 cm (Taf. XLI V: 8).
4. Ollener, aus drei runden Bronzedrähten geflochtener
F;ngerring mit den verjungten Enden beieinander; Dm. 2.1 cm
(Ta!. XLIV: 7).
Gr a b 516 (Tal. X: 4)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 93 cm, T. 7 5 cm, gestrecktes
Skelett mit NW - SO·Orientierung. nach links gedrehtem
Schädel und den Rippen in der Beckengegend verstreut; ohne
f'unde.
Grab 5 17 (Abb. 46, Taf. X: 5)
Grabgrube, L. 205 cm, Br. 75 cm, T. 90 cm, gestrecktes
Skelett mil NW-SO·Orientierung, beschädigtem Schädel und
rechter Hand auf dem Becken; ohne Funde.
G ra b 518 (lateneieitlich)
Grab 5 19
Grabgrube, L. 113 cm. Br. 78 cm, T . 80 cm. nur ver·
streute Knochen vorhanden, Orientierung NW - SO; auf der
Grubensohle ein GeläB (1 ), darin e ine Schelle (2), unter
den Knochen ein Anhänger (3) und Perlen (4), in Nähe
der FuBe ein weiteres GefäB ( 5).
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Abb. 46. Trnovec nad Váhom.
Grab. 517.
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Abb. 47. Trnovec na d Váhom.
Grab 523.

1. Graues verz.iertes GefäB aus Ma terial mit feinkôrnigem
Sand, trichterfôrmiger Miindung, gerundetem Rand und
Standlliiche mil Sta11dring, in dessen Mitte ein plastisches
Kreuz mit verbreiterten Enden als Bodenzeichen; H . 12 cm,
Mdm. 8 cm, Bdm. 11 ,2 cm, Stfl. 5,4 cm (Ta l. XLIV: 5).
2. Eisenschelle, stark verrostel; H. 3.6 cm, Dm. 2,4 cm
(Taf. XLIV: 10).
3. Wiirfelformiger Anhänger aus Bronze, aus zwei H älften
bcs tchcnd, die eine mil runder ôse am kurzen Hals; L. 0,9 cm
(Taf. XLIV: 12. 13).
4. Vier Perlen: zwei blaue aus glasartiger Masse mil P erlmutleriiberzug, zwei graue aus glasartiger Masse mil Perlmuttcriiberzug (Taf. XLIV: 11 ).
5. Graubraunes verziertes GefäB aus feinkôrnigem Materíal, trichterfôrmiger Miindung, gerundetem Rand und gerader
Standlläche; H . 9,8 cm, Mdm. 11,4 cm, Bdm. 11,4 cm, Stli.
6,4 cm (Tal. XLIV: 1).
Gr a b 520
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 102 cm, T. 135 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mil N W -SO-Orientierung; rechts vom
Schiidcl Topfscherbe ( l ) .
1. Alypische Topfscherbe.
G rab 521 (Taf. X: 6)
Grabgrube, L . 170 cm, Br. 90 cm, T . 90 cm, gestôrtes
Skclelt in gcstreckter Lage mil NW - SO-Orientierung; ohne
Funde.
Gr a b 522
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 60 cm, T . 75 cm, Reste eines
s lark vergangenen Kinderskelettes in gestreckter Lage mil
NW - SO-Orienlierung; ohne Funde.

A bb. 48. Trnovec nad Váhom .
Grab 524.

G rab 523 ( Abb. 47, Taf. Xl : 1)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 70 cm, T . 150 cm, geslrecktes
Männerskelett mil SW - N O-Orientierung; unter dem Becken
ein Messer (1), beim linken FuBende ein GefäB (2) und
beim rechten Feuerstahlbruchstiicke ( 3 ).
1. Eisenmesser mil geradem Rlickcn und leicht konvexer
Schneide, die Griflangel fehlt; L. 10,5 cm, Br. 2,1 cm (Tal.
XL lV: 20).
2. Dunkelgraues verziertes Gefii B aus grobkornigem Material mil Glimmerzusatz, horizon tal ausladender Miindung,
konisch abgestrichenem Rand und gerader Standfläche; H .
12,8 cm, Mdm. 10 cm, Bdm. 11 ,5 cm, Stfl. 6,3 cm (Tal.
XLlV: 24) .
3. Bruchstiick eines Lyra-fôrmigen Feuerstahls; max. Br.
1,8 cm (Taf. XLIV: 15).
Gr a b 524 ( Abb. 48)
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 75 cm, T. 80 cm, gcstrecktes,
beschiídigtes Frauenskelett mit NW - SO-Orientierung; Begle it funde: Fingerring (1) , drei Schliifenringe (2 - 4) und
Perlen ( 5).
1. Geschlossener bandfOrmiger Schildchcnfingerring aus
Bronz.e mit verdicktem rechteckigem verziertem Schildchen;
Dm. 2,2 cm (Tal. XL IV: 14 ) .
2. S-lôrmiger Schläfenring aus rundem Bronz.edraht mit
breilgehämmerter Schleife; Dm. 1,6 cm (Taf. XLIV: 18) .
3. S-fôrmiger massiver Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm. 1,3 cm (Taf. XLIV: 16).
4. S-formiger massiver Schäfenring aus rundem Bronzedraht; Dm. 1,5 cm (Tal. XLIV: 17) .
5. Halsband aus 14 Perlen: zwei bliiuliche, d reimal geg lie-
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derie aus gezogenem Glas, eine vierma l gegliederte a us
blauem G las, eine kugclformige aus M ilchglas, eíne zweimal
gegliederte aus braunem Glas, eine kugelfärmige aus weiBem
Glas und acht kugelformige aus grauem Glas (Taf. XLIV:
19, 21-23).
Gr a b 525
Grabgrube, L. 130 cm, Br. 42 cm, T. 60 cm, vom Skelett
nur Schädel und Tcil vom Brustkorb erhalten, Orientierung
NW - SO; ohne Fundc.
G ra b 526 ( latcnczcitlich)
G rab 527
In 65 cm T. nur ein Schnallenfragment ( 1) vorhanden, das
Skelett restlos vergangen.
1. Fragment einer Eisenschnalle, urspriinglich etwa einer
rechteckigen; Br. 3,3 cm (Taf. XL I V: 27).
Gr a b 528 (latcnezeítlich)
Gr a b 529
Grabgrube, L. 215 cm. Br. 85 cm, T. 150 cm, gest recktes
Miinnerskelett mit W - 0-0rientierung, nach rechts gewand·
lem Schädel und zerdriicktem Brustkorb; bei den FuBenden
ein GefäB (1 ) , bei der rechten Hand zwei Messer (2, 3 )
und cin Feuers tahl ( 4).
l. Dunkclgraues verzicrtes GefäB aus sandigem Material,
aus ladender Miindung, gerundetem Rand und gerader Stand·
fliiche; H. 20,5 cm, Mdm. 15 cm, Bdm. 18 cm, Stli. 10,2 cm
(Taf. XLIV: 28).
2. Eisenmesserbruchstiicke; Br. 2,3 cm (Taf. XLIV: 29).
3. Eisenmesserbruchstiicke; Br. 2,3 cm (Taf. XLIV: 31).
4. Feuerstahlfragmente (Ta f. XLIV: 26).
Gr a b 530
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 85 cm, T. 85 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil NW -SO-Orientierung, die linke Hand aul
dem Becken; bei der Bergung des Skelettes ein Schläfenring
(!) und ein Fingerring ( 2) gefunden.
1. Kleiner S-!Ormigcr Schläfenring aus rundem Bronze·
draht mit Scbleife; Dm. 1,6 cm (Taf. XLIV: 25).
2. Band!Ormiger Fingerring aus Bronze, die AuBenseite
mit zwei umlaufendcn Rillen verziert; Dm. 2,3 cm (Taf.
XL!V: 30).
Grab 531 (Taf.Xl:2)
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 82 cm, T. 100 cm, gestrecktes,
SW - NO orientiertes Skelet!; beim rechten Schienbein ein
GefäB (1).
1. Dunkelgraucs vcrzierles GefäB aus kornigem Material
mit Glimmermagerung, horizontal ausladender Miindung, ko·
nisch abgestrichenem Rand und unebener Standfläche; H.
19,7 cm, Mdm. 15,5 cm, Bdm. 17,l cm, Stli. 9 ,5 cm (Taf.
XLIV: 32).
Gr a b 532
Grabgrube. L. 19 4 cm, Br. 57 cm, T. 100 cm, gestrecktes,
NO - SW orientiertes Skelett mit nach riickwärts gekehrtem
Schädel, rechter Hand aul dem Becken, linker aul der Brust;
ohne Funde.
Gr a b 533
Grabgrube, L. 170 cm. Br. 85 cm, T. 105 cm, gestrecktes
Skelet! eines Jugendlichen mit NW-SO·Orientierung; bei der
Bergung des Skelettes ein Fingerring (1) gefunden.
1. Offener Fíngerring aus rundem Bronzedraht mit iiber·
einanderliegenden Enden; D m. 2 cm (Taf. XLV: 2).
Gr a b 534
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 82 cm, T. 65 cm, Knochen
vom gestor len und breitgeworfenen Kinderskelett mit NW SO-Orientierung; ohne Begleitfunde.
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Gr a b 535 (Abb. 49)
Grabgrube, L. 200 cm. Br. 60 cm, T. 65 cm, gestrecktes
Skelet! mit NW-SO·Orientierung und nach links gedrehtem
Schädel; ohne Begleitfunde.

SOcm.,.,.

Abb. 49. Trnovec nad Váhom. Grab 535.

Abb. 50. Trnovec nad Váhom . Grab 538.
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Gr a b 536
In 80 cm T. ein gestôrtes Kinderskelett in gestreckter Lage
mit NW - SO-Orientierung; aul der linken Hand ein Eisenmesser ( 1) .
l . Unvollständiges Eisenmesser mit geradem Riicken und
konvexer Schn eid e. Griffangel und Sp:tze fehlen; L . 12,9 cm,
Br. der Klinge 1.6 cm (Tal. XLV: 1) .
G ra b 537 (lateneze itlich )
G r a b 538 (Abb. 50)
Grabgrube, L. 19 1 cm, Br. 9 1 cm. T. 90 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NW - SO-Orientierung und linker Hand
au[ dem Becken; an der linken Schädelseite zwei Schläfenringe ( l , 2) . beim rechten Knie ein F ingerring (3 ), bei der
Bergung des Skelettes vier Perlen ( 4 ) gefunden.
l. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1.4 cm (Taf. XLV: 3) .
2 . S-formiger Schlä[enring aus r undem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Ta!. XLV: 4) .
3. Bandformiger Bronzefingerring, urspriing lich gesch lossen, mit quadratischem. von konzentrischen Kreisen gesäumtem Schildchen, in dessen Mitte ein Griibchen; der Ring beim
Schildchen durchgeschnitten; Dm. 2,2 cm (Taf. XLV: 7).
4. Elf Perlen: eine braune, zweimal gegliederte aus Glas ,
sieben gelbe und weiBe kugelige aus Glas, drei graue kugelige
aus Glas (Taf. XLV: 8 ).
G r a b 539
Grabgrube. L. 199 cm. Br. 75 cm, T . 65 cm. gestrecktes
Frauenskelett mit NW -50-0rientierung, Schädel beschädigt;
Begleitfunde: zwei Schläfenringe (1, 2).
l. S-formiger massiver Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm. 1,4 cm (T af . XLV: 5) .
2 . S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht mit
breitgehämmerter Schleife; Dm. 1,5 cm ( Taf. XLV: 9) .
Gr a b 540
Grabgrube, L. 184 cm, Br. 68 cm. T . 60 cm. stark vermodertes gestrecktes Frauenskelett mit NW - SO-Orientierung.
rechte Hand aul dem Becken; unter dem rechten Beckenknochen ein Fingerring (1 ).
1. Offener bandformiger Fingerring aus Bronze mit leichl
konvexer AuBenseite; Dm. 2.1 cm (Taf. XLV: 11) .
G r a b 541
Grabgrube. L. 18 1 cm. Br. 79 cm. T. 80 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NW -SO-Orientierung, die rechte Hand
auf dem Becken; unter dem rechten Beckenknochen ein Fingerring (1 ).
1. Geschlossener. Fingerring, aus einem Bronzestäbchen
halbkreisformigen Querschnittes gefertigt; Dm. 2,3 cm (Taf.
XLV: 12) .
Gr a b 542 ( Tal. XI: 3)
Grabgrube, L. 200 cm. Br. 72 cm, T. 70 cm, gestrecktes
F ra uenskelett mit NW - SO-Orientierung. rechte Hand unter
dem Becken ; iiber dem linken Schliisselbei n ein Spinnwirtel
( 1 ) u nd Quarzabschlag ( 2 ) .
1. Doppelkonischer Spinnwirtel aus fein geschlämmtem
Ton von brauner Farbe, mil gerundeten Kanten; Dm. 3 ,1 cm,
H. 2 cm. Dm. des Loches 0.8 cm (Tal. XLV: 10) .
2. Quarzabschlag (Tal. XLV: 6) .
Gr a b 543 (latenezeitlich)
Gr a b 544 (Taf. XI: 4 )
Grabgrube, L. 185 cm. Br. 80 cm, T. 90 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NW-SO-Orientierung, linker Hand auf
dem Becken und beschädigtem linken Bein; links vom Schädel
ein Schlä fenring ( 1 ) .

l. S-formiger Schläfenring aus Bronze ( nicht crhalten ).
Gr a b 545
Grabgrube. L. 200 cm. Br. beim Schädel 1 18 cm. bei den
Fiil3en 60 cm, T . 70 cm, geslrecktes Mfonerskelett mit W 0-0rienlierung; beim Kopfend e beland s ich das Grab 546.
so dal3 beide Schäd el eng beieinander la gen, ohne Begleit lunde .
Gr a b 'i4cl
Grabgrube, L. 165 cm, Br. 107 cm, T . 70 cm. Hockerskelett in Bauchlage, SO - NW orien tierl. der Schäde l nach
rechts gewandt; ohne Begleit funde.
Gr a b 547 ( T a!. XI : 5 l
Grabgrube, L. 210 cm. Br. 83 cm, T. 130 cm. ges lrcckles
Männerskelett mil W -0-0rientierung; Begleitfund: Messer
(1 )

l. Erhaltenes Eisenmesser mil geradem Riicken und auch
Schneide; L. 11 ,8 cm, Br. d er Klinge 1,7 cm ( Taf. XLV: 17).
Gr a b 548
Grabgrube, L. 165 cm, Br. 70 cm, T. 100 cm, Skelett in
gestreckler Bauchlage mil NW - SO-Orientierung. die rechte
Hand unler dem Becken; Begleitlund: Ge fäl3 ( l ) .
l. Dunkelgraues verziertes Gehl3 aus feinkornigem Material mit Glimmerzusatz, waagrc: hl er Mundung. gcrundetem
Rand und gerader Slandfläche mil plaslischem Slandring; H.
11,5 cm, Mdm. 8 ,4 cm, Bdm. I O.o cm, Stll. 6,'i cm (T:1L
XLV: 15).
Gr a b 549 (latenezeitlich )
G rab 550 (Tal. XI: 6)
Grabgrube, L . 190 cm, Br. 80 cm, T . 75 cm, gesl reckt es
Skelet! mit N W - SO-Orienlierung, nach links geneiglem
Schädel ·u nd rechtem Bein im Knie leicht gebogen ; ohne
Funde.
Grab 551 (Abb. 5 1, Taf. XII : 1 )
Grabgrube, L. 260 cm, Br. 98 cm. T. 11 5 cm, geslrccktes
Männerskelett mil NW - SO-Orien lierung und na ch rechts
geneig tem Schädel; bei den Ful3en Eimerbeschlag ( 1), bei der
rechten Hand Bruchsliicke von Mess er ( 2 ) und Feuerstahl
( 3 ) sami vier Ziindsteinen ( 4 ) .
l. Halbkreis formiger Eimerhen kel aus rundem Stäbchen
erhalten, an beiden Enden rechteckige Seitenbeschliige; bandfor miger Eisenreifen in Bruchsliicken; Br. 0 ,6 cm (Tal. XLV:
14 ).
2. Eisenmesserbruchsl iicke ( T af. XLV: 13) .
3. F euers tahlbruchstiicke ( Ta!. XLV: 16 ).
4 . Vier Quarzsleine a ls Ziindsteine ( Taf. XLV: 24 - 27).
Gr a b 552
Grabgrube. L. 188 cm, Br. 80 cm, T . 95 cm, geslrecktes
Mä nnerskelett mit NW - SO-Orienl ierung, die lin ke Seile
des Brustkorbes gestori ; ohne Begleitfunde.
Gr a b 553
Grabgrube, L. 95 cm, Br. 55 cm, T. 65 cm, stark vergangenes geslreckles Kinderskelett mil NW - SO-Orienli erung .
der Schädel zerdriickt ; ohne Begleit[unde.
Gr a b 554
Grabgrube, L. 89 cm. Br. 60 cm, T . t> S cm, stark vergangenes, W - 0 orientiertes Kinderskelett in ges treckter Lage;
Begleilfunde: sechs Schläfenringe ( 1- 6 ) .
1. S-formiger Schläfenring aus r undem Bron zedraht ; Dm
1,3 cm ( T af. XLV: 19) .
2. S-formiger Schläfenring aus rundem Bronzedrah t; Dm.
1.4 cm (Taf. XLV: 20).
3. S- formiger Schlä fenring aus rundem Bronzedrah l; Dm.
1.6 cm (Ta l. XLV: 21) .
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4. S-!ärmiger Schlä!enring aus rundem Bronzedraht und
!ehlender Schlci!c ; Dm. 1,3 cm ( Tal. XLV: 18).
5. S-!Ormigcr Schlälcnring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,'i cm (Tal. XLV: 22).
6. S-!ärmiger Schlä!enring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1.2 cm (Tal. XLV: 23 ).
Gr a b 'i'i'i
Grabgrubc, 1.. 206 cm, Br. 7'i cm, T . 100 cm, gcslreátes
Mä11nerskelct1 rnit NW - SO-Orientierung; ohne Beglcitlunde.
G rab 'i'in ( Abb. 52, Tal. XII: 2 )
Grabgrubc, L. 189 cm, Br. 7ó cm, T. 12ó cm, teilweise
vergangenes, gcstrecktcs Mä nnerskelett mit NW - SO-Orientierung. rechtcr J-land auí dem Beckcn; beim linken Arm
ci11 Messer ( 1 ) , beim linken FuBendc Eimerbeschlag (2) ,
zwischen den FuBsohlen cíne Sichel (3) und ein Schwert·
fragment ( 4), bei der Bcrgung des Skelettes (and man ein
Fcuerstahl!ragmcnt mit Ziindsteinen ( 5).
1. Eisenmesser, Riickcn und Schneidc gerade. die Spitzc
!ehlt, an der Gri!!angel Holzreste; L. 14,2 cm, Br. der Klingc
2,2 cm (Tal. XLV: 29).
2. Reste cines band!ärmigen Eimerrci!ens und halbkreis·
!Ormiger rundstabigcr Hcnkc l mit S-!Ormigen Endcn (Tal.
XLV: 30 ).
·1. Eisensichdfragment; 1.. 27 cm, Br. 'l.'I cm ( Taf. XLV:
Tl1.

4. Brud1stii..k ctwa ci111•s Eiscnschwcrtcs; 1.. 11,h l'llt, Br.
'l cm (Tal. XI.V: 28).
5. Feuerstahlbruchsllickc, stark oxydicrt, mil drci Ziind·
steinen .
Gr a b 'i'i7 (Tal. XII: 3)
G rabgrubc, L. 192 cm, Br. 69 cm, T. 140 cm, stark vergangenes Fraucnskelett in gestreckter Lagc mit W - O · Orien·
tierung; beim Becken zwei Ohrringe ( 1. 2 J, zwischcn den
Beckenknochen Messerbruchs tiicke ( 3).
1. Ovalcr Ohrri ng aus rundem Bronzcdraht mil granulicr·
ten Knoten im seillichen Ringbogen, in der Mitte des unteren
ein Traubenanhänger aus sechs kleinen und einer groBeren
Beere am Ende; L. 2,3 cm. Br. 1,7 cm (Taf. XLV: 31) .
2. Ovaler Bronzeohrring, wie der vorhergehende; L. 2,3 cm,
Br. 1,7 cm (Tal. XLV: 32) .
3. Eisenmcsserbruchstiicke.
Grab •;r;s
Grabgrubc, L. 235 cm, Br. 82 cm. T . 80 cm, geslrecktes
Frauenskelcll
mit
SW - NO-Orientierung;
Begleit!unde:
Ohrring ( l ), Ring!ragmcnl (2) und ganzer Schlä!enring (3),
Anhänger ( 4 ), Messer ( 5) und Perle11 ( 6).
1. Kreis!Ormiger Ohrring aus rundem Bronzedraht. am
unleren Bogen feine Drahtwickelung mil schlichten Knoten
und linsenartig gegliedertem slcrn!Ormigem gegossenem Anhänger; Dm. 2.9 cm, L. des Anhängcrs 1,8 cm (Taf. XLVI:

Abb. 51. Trnovec nad Váhom. Grab 55 1.

5).
2 . Fragment cincs Schlii!enringes aus rundem Bronzedraht
(Tal. XLVI : 9).
3. Klein er, wahrscheinlich S·!Ormiger Schläfenring, dic
Schlci!e !ehlt; Dm. 1,1 cm (Tal. XLVI: 6).
4. Fragment eines hohlen bronzenen Ohrringanhängers; L.
2 cm (Taf. XLVI: 10).
5. Eisenmesserbruchstiicke; Br. der Klinge l, l cm (Tal.
XLVI: 1).
6. Vier Perlen: zwei zylindrische graubraune aus Glas, mit
spiralartig gewundenem Glas!aden verziert, eine kleine graue
Ringperle aus Glas, eine dunkelgraue zweimal gegliederte aus
G las (Tal. XLV I : 2, 3, 4, 7).

Abb. 52. Trnovec nad Váhom. Grnb 556.
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Gr a b 559
Grabgrube, L. 235 cm, Br. 82 cm, T. 80 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mit W-0-0ríentierung; ohne Begleit·
funde.
Grab 560
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 80 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil SW- NO-Orientierung, rechte Hand unter
dem Becken; Begleit[unde: Wetzsteinfragment ( 1) und Schlä·
!enring ( 2).
1. Rhombisches Wetzsteinfragmen t; L. 3,4 cm, Br. 2,4 cm
(Taf. XLVI : 13).
2. S·fórmiger Schlä[enring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Taf. XLVI : 14).
Gr a b 561 (Taf. XII: 4)
Grabgrube, L. 213 cm, Br. 95 cm, T. 85 cm, gestrecktes
Skelet! eines Erwachsenen mit W - 0-0rientierung, linke Elle
und Speiche fehlen, die Fuf3wurzelknochen beim linken Wa·
denbein; ohne Begleítfunde.
Gr a b 562
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 90 cm, T. 90 cm, gestrecktes,
NW - SO orientiertes Skelett, gestori, mil gekreuzten Beinen;
Begleitfund: Fingerring (l ).
1. Offener Fingerring aus ovalem Bronzestäbchen, die En·
den iibereinanderliegend; Dm. 2 cm (Taf. XLVI: 8).
Gr a b 563
Grabgrube, L. 230 cm, Br. SO cm, T. 90 cm, gestrecktes
Skclett mit NW - SO·Orientierung, der Oberteil gestärt; ohne
Funde.
Gr a b 564 (iatenezeitlich)
Gr a b 565
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 80 cm, T. 130 cm, stark vergan·
genes, gestrecktes, SW - NO orientiertes Skelett; ohne Funde.
Gr a b 566
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 80 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mit W - 0-0rientierung und linker Hand
unter dem Becken; ohne Begleit[unde.
Lesefunde:
1. Eisenmesser, Riicken und Schneide gerade, Griffangel
von der Klinge abgesetzt; L. 14,8 cm, Br. 2,8 cm (Taf. XLV I:
12).
2. Halsbandteile: zwei schwarie Perlen aus glasartiger
Masse, mit zwei gekreuzten, mil Paste ausgefiillten Wellen·
linien verziert, zwei kleine gelbe zylindrische Pasteperlen, einc
hellbraune, zweimal gegliederte aus glasartiger Masse, eine
Kaurimuschel, eine Hällte von einem kugeHormigen Bronze·
anhängcr mit runder Ose ohne Hals (Taf. XLV I: 11) .
3. Graubraunes, verziertes Gefäf3 aus Material mit feinem
Sand gemagert, mit ausladender Miindung, gerundetem Rand;
H. 22,8 cm, Mdm. 11 cm, Bdm. 14,3 cm, Stfl. 6,1 cm (Taf.
XLVI: 15).
4. Schlichter Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,9 cm (Taf. XLVI: 16).
5. Band!ärmiges Fingerring[ragm~nt aus Bronze, unver·
ziert (Taf. XLVI: 17) .
6. S·fórmiger Schläfenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,9 cm (Taf. XLVI: 18).
7. Halsbandteile: herzfi:irmiger Bronzeanhänger, gesäumt
mit eingeritzter Dopp~llinie; H. 2 cm; Bronzescheibe mit bandfi:irmiger Ôse und fehlendem Anhänger; Dm. 1,4 cm; zylindrische Perle aus glasartiger Masse, mit inkrustierter Spirale
verziert; blaue Ringperle aus Glas, neun zylindrische Paste·
perlen von braungrauer und gelber Farbe (Taf. XLVI: 19).

8. Unvollständiger Lyra·féirmiger Feuerstahl; L. 8,2 cm
(Taf. XLVI: 20) .
9. Deltoide Eisenpfeilspitze; L. 7,3 cm, gr. Br. 1,9 cm
(Taf. XLVI: 21 ).
10. Konischer Spinnwirtel mil uacb innen gedriickter Ba·
sis; Dm. 4,4 cm (Taf. XLVI: 22).
11. Offener bandféirmiger Bronzefingerring mit iiberein·
anderliegenden Enden (Taf. XLVI: 23).
12. Schläfenring von unregelmäl3iger Kreisform aus ru n·
dem Bronzedraht, die Enden zusammenstol3end; Dm. 1,9 cm
(Taf. XLVI: 24).
13. Unvollständiger Schläfenring von ovaler Form, aus
rundem Bronzedraht gefertigt; H. 1,8 cm (Taf. XLVI: 25).
14. Offener band!ärmiger Fingerring aus Bronze, mit iiber·
einanderliegenden Enden; Dm. 2,2 cm (Ta!. XLVI: 26) .
15. Unvollständiges Eisenmesser mít geradem Riicken und
leicht kon vexer Schneide; L. 8,8 cm, Br. der Klinge 1,5 cm
(Ta!. XLVI: 27) .
16. Grol3eres Eisenmesser in Bruchstiicken, Riicken und
Schneide gerade, Gri!fangel von der Klinge abgesetzt; L. 16
cm, Br. 2,8 cm (Taf. XLVI : 28).

H urbanovo
( Bezirk Komárno)
Die Fundstelle befindet sich in einer Sandgrube
in nordwestlicher R i.:htung von dem aus &hatá
nach Hurbanovo fiihrenden Weg, auf der 1. Ter·
rasse des Žitava-Flusses (Abb. 53). Viele Gräber
fielen der Sandabgrabung zum Opfer. Auf das Grä·
berfeld machte der Arbeiter des l nstitutes J. T u rb a č aufmerksam. Die Rettungsgrabung leitete ].
R a j č e k im J. 1956 mit dem Ergebnis von 75
Gräbern.
Bei der Grabung wurden Hiigelgräber aus der
jiingeren Hallstattzeit abgedeckt (siehe J. Pa u·

''

'
Abb. 53. Hurbanovo. Situationsplan.
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'
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1 í k, Nové hrobové nálezy z mladšej doby halštatskej na juhozápadnom Slovensku, S!A VI-2, 1958,

361-366).
Beschreibung der Gräber und Funde
G rab 1
Von Ján št e r n ó c k y gerettete.s Grab; seinen Angaben
nach lag in 80 cm Tiefc ein gestrecktes Skelett mil Armen
Iängs des Korpers, die Orientierung wurde nicht (estgestellt;
Funde: beim Schädel Eimerbeschläge (1), bei der linken Hand
ein Messer (2) und Feuerstahl (3), beim Becken eine Axt
( 4) und bei den FiiBen ein Gefäl3 ( 5).
l. Eiserne Eimerbcschläge: halbkreisfärmiger Henkel aus
vierkanligcm Släbchcn mil nach aul3en gebogenen, kopfartigen
Enden, an einem von ihnen das Fragment eines rechteckigen
Seitenbeschlages; Bruchstiicke von bandformigen Reifen; Br.
0,7 cm (Taf. XLVll: 5).
2. Eisenmesserfragment mil geradem Riicken und gewolbtem Schneidenende; Br. 2.3 cm (Ta(. XLVII: 6).
3. Bruchstiicke eines Feuerstahles (Taf. XLVII: 2).
4. Eisenaxt mil rundem Schaftloch und dreieckigen Lappen daran, mit rechteckigem Nacken und konvexer Schneide;
L. 14,2 cm, Br. d. Schncidc 3,9 cm (Ta!. XLVII: 4).
5. Graues scheibcngedrehtes verziertes GefäB aus grobkornigem Material mil leicht ausladender Miindung, gerundetem
Rand und gerader S1andfläche mit plastischem Standring, in
der Mitte mil plastischem Bodenzeichen; H . 15,5 cm, Mdm.
9 cm, Stfl. 7,5 cm (Ta f. XLVII : 1).
G rab 2
Durch Sandabgrabung zerslort, Ján š t e r nó c k y rettete aus ihm ein zerschcrbtes Gefä13 (1).
l. Graubraunes verziertes rekonstruiertes GefäB aus kornigem Material, mil trichterfärmiger Miindung, schräg abgestrichenem Rand und fehlender Standfläche; H. 15,5 cm,
Mdm. 10,3 cm, Bdm. 15 cm, Stfl. etwa 10 cm (Taf. XLVII:
3).
Gr a b 3
Von ]. š t c r n ó c k y geborgen, nähere Details unbekannt; Funde: bei den Fiil3en ein GefäB (1).
1. Handge(ertigles verziertes braunes, dunkel geflecktes
Gefäl3 aus wenig sandgemagertem Material mil leicht ausladender Miindung mit gerundetem, unregelmäBigem Rand mil
einer seichlen Rille, S1andfläche leicht nach innen gedriickt;
H . 7,5 cm, Mdm. 9,4 cm, Bdm. 10 cm, Stli. 6,4 cm (Taf.
XLVII: 15).
G rab 4
Grabgrubc nicht ermittelt, in 60 cm Tiefe ein schwach erhaltenes Erwachscnenskelett in gestreckter Lage, mit Armen
längs des Korpers, Orientierung nicht festgestellt; Begleilfunde: Messer ( 1 ), Feuerslahl (2) und Eisenbruchstiicke (3).
L Eisenmesserfragment mit Holzresten an der GriHangel
(Taf. XLVII: 11).
2. Feuerstahlfragment mit Ziindsteinen (Taf. XLVII: 8).
3. Eisenbruchstiicke etwa einer Pfeilspitze (Ta(. XLVII:
7).

Gr a b 5
Grabgrube, L. 100 cm, Br. 60 cm, T. 70 cm, Reste eines
fast gänzlich vergangenen Kinderskelettes in gestreckter Lage
mit W -0-0rientierung; ohne Begleitfunde.
G rab 6
Grab zerstort, blol3 cin Geläl3 ( 1) gerettet.

L D unkelbraunes GeläB aus korn igem Material, mit trichterformiger Miindung, gerunde1em Rand und gerader Standfläche (Taf. XLVll : 19).
G rab 7
In 50 cm T. ein stark vergangenes Kinderskelett in gestreckter Lage mil nicht ermittelter Orientierung; keine Begleit(unde.
G rab 8
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 70 cm, T. 45 cm, geslrecktes
Skelett mil nicht ermittelter Orientierung, die Hände au( der
Brust gekreuzt; ohne Begleitlunde.
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Abb. 54. Hurbanovo. Grab 9.

Gr a b 9 (Abb. 54)
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 65 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Männerskelett mil NW -SO-Orientierung, die Arme längs
des Korpers; beim rechten Ellbogen eine Pleilspitze (l), beim
linken Ellbogen ein Messer (2), Wetzsleln (3) und ein weileres Messer ( 4), an der linken Seite Eisenbruchstiicke ( 5),
Messerlragmente (6) und cíne Pleílspitze (7).
l. Rhombische Eisenpleilspitze, unvollständig, mil erhaltenem Schaftdorn; L. 7,1 cm (Taf. XLVII: 13).
2. Eisenmesserlragmenl mit leicht konkavem Riicken und
konvexer Schneide, an der Obcrlläche Holz- und Gewebcreste;
L. 9,4 cm, Br. 2,2 cm (Taf. XLVll : 18).
3. Wetzsteinlragment von rech1eckiger Form (Taf. XLVI 1:
9).

4. Kleineres Eisenmesser in Bruchs tiicken mil abgebrochener Spitze; L. 8,5 cm, Br. 1,5 cm (Taf. XLVII: 10).
5. Kleinere Eisenbruchstiicke. wahrscheinlich von Eimerbeschlägen (Taf. XLVll: 16, 17).
6. Eisenmesser in Bruchstiicken; L. 5,5 cm, Br. 1,7 cm
(Tal. XLVII : 12).
7. Rostzerfressene gelliigelte Eisenp(eilspitze mit Tiille
(Taf. XLVII: 14).
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Grab IO (Abb.55.Taf.Xl l :5)
Grabgrube, L. 170 cm, Br. beim Schädel 100 cm, bei den
Fi.i13en 90 cm, T. 110 cm, gestrecktes Frauenskelett mit NW SO-Orientierung und den Armen längs des Korpers; zu bei dcn Seiten des Schädels je ein Ohrring (1, 2).

N

/

Gr a b 15
Bei Sandabgrabung entdecktes Grab. AusmaBe und Orientierung nichl ermittelt, mittelmäBig erhaltener Rechlshocker;
ohne Funde.
G rab 16
l 11 11 O cm T. geslrecktes Mii1rncrskclett mil W - 0-0ricnt icrung; bei der rechlen Hand ein Wct zs tein ( 1), Feuerslah lbruchstiicke ( 2) und Ziindsleine ( 3).
1. Welzstcinfragmenl von rechteckigcr Form (Taf. XLVI 1l :

4 ).
2 . Bruchstiicke eines Feuerstahls (Taf. XLVI II: 10).
3. Zwei Ziindsteine aus Quarzit (Taf. XLVI I I: IO) .
Grab 17
Grabgruoe, L. 70 cm, Br. 40 cm, T. 70 cm, gestrecktcs
Kinderskelett mil NW -SO-Orientierung; ohne Begleitfundc.

/• 110/

o

Abb. 55. Hurbanovo. Grab 10.

1. Ohrring aus rundem Bronzedraht mit granulierten Knotcn im seitlichen Ringbogcn und im unteren mit einseitigem
t raubenformigem Anhänger; H . 2.7 cm, Br. 1,9 cm (Taf.
XLV IJI : 1).
2 . Ohrring aus rundem Bronzedraht , ähn lich dem vorangchcndcn; H . 2,5 cm, Br. 2 cm (Ta!. XLVIII: 2).
G rab 11
GrabgrubenausmaBe und Orientierung nicht ermittelt, das
Kinderskelett bis auf einige Knochenbruchst iicke ver modert;
ohne Begleitfunde.
Gr a b 12
Grabgrubc. L. 180 cm, Br. beim Schädel 100 cm, bei den
FiiBen 95 cm, T. 90 cm. gestrecktes, NW-SO orientiertes
Skclett mil den Armen längs des Korpers; bei der rechlen
Hand ei n Gefä13 ( 1).
J. Braunes, mit Einst ichen verziertes Gefäí3 aus sandgenmgcrtcm Malerial, mit t richtcrformigcr Miindung, abgeslrichenem Rand und gerader Standfläche; H . 15 cm, Mdm. 8.7
cm, Bdm. 10,2 cm Stfl. 5,4 cm (Taf. XLVII I: 3).
Grab 13
Grabgrube. L. 150 cm. Br. 7 5 cm. T . 50 cm. geslrecktes
Skclctt mit W-0-0rienlierung und den Armen längs des
Korpers; ohne Begleitfunde.
Gr a b 14
Grab bei Sandfärderung zerstort, AusmaBe und Orientierung nicht festgestellt, vom Skelet! nur Zähne und Knochen
der GlicdmaBen erha lten; ohne Beg leitfunde.

Gr a b 18
Grabgrube, L. 140 cm, Br. 60 cm, T. 90 cm, slark vermo·
der tes gestrecktes Kinderskclett mit NW - SO-Orienlierung;
ohne Funde.
Gr a b 19
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 60 cm, T. 100 cm, gcstrecktes
Männerskclett mil NW - SO-Oricnticrung und den Armen
längs des Korpers; beim linken Ellbogcn Messerfragmenle ( 1).
1. Eisenmesserbruchstiicke mil gcradcm Riickcn und kon ·
vcxer Schneidc; L. IO.ó cm (Tal. Xl.Vll l : II)
C rab 20
Grabgrube. L. 85 cm, Br. 'iO c111, T. bU c111, das Skelett in
extrcmer rechtsseitiger H ockcrlagc mit s tark vermoderlem
Schädel; unler den Schienbcinen cín GefäB (1).
1. Unsymmetrisches braunes verzier tes GefäB aus sandgemagertem Material, mit ausladender Mlindung mit gerundetem,
leicht nach innen gebogenem Rand und gerader Standfläche
mit Standring, in der Mitte ein plastisches Bodenzeichen: im
Kreis ein achtstrahJiger Stern; H. 12,'i cm. Mdm. 7.5 cm.
Bdm. IO cm, Stfl. 7.2 cm (Ta!. XLVIII : 13).
Gr a b 21
Grabgrube, L. 160 cm, Br. bO cm. T . 90 cm, schlecht erhaltenes gestrecktes Frauenskelett mil NW - SO-Orientierung;
beim rechten Ellbogen ein Messer ( 1) , auf dem rechten Oberarm ein Knopf (2) . zu beiden Schiidelsciten je cin Schläfcnring (3, 4).
1. Stark rostzerfressenes Eisenmcsscr in Bruchstiicken; L.
16,5 cm (Taf. XLV Ill: 8).
2. Beschädigler Bronzek nopf mit rundem Kopf, an der
Untcrseite mit runder Ose; Dm. 1,7 cm (Taf. XLVIII: 7 ) .
3. Kreisfärmiger Schläfenring aus rundcm Silberdraht mit
i.ibereinanderliegenden Enden; Dm. 1,5 cm (Tal. XLVllI: 5).
4. Kreisfärmiger Schläfenring aus rundem Silberdrahl mil
iibereinanderliegenden Enden; Dm. 1,4 cm (Tal. XLVIII: (>) .
Gr a b 22 (Abb. 56)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 9'i cm, 'ľ. 80 cm. sehr gut erhaltenes gcslrcckles Männerskelett m it W - 0-0rienlierung
und den Armen längs des Korpers; zwischen li nkem Unlcr arm und Rumpf ein Feuerstahl mit Zlindsteinen (1), zwei
Eisenpfeilspitzen (2, 3), beim leinken FuB ein GefäB (4).
l. Feuerstahlbruchstiickc mil zwci Ziindsteinen aus Quarz
(Taf. XLVlll: 14).
2 . Bruchstiicke einer deltoiden Eisenpfcilspitze (Tal.
XLVI ll : 11 ).
3. Fragmente einer gelli.igelten Eisenpfeilspitze, dic Tutle
in zwei Teilen; L. 12 cm (Taf. XLV lll : 12).
4. Braunes verziertes GefäB aus sandgemagertem Material,
dic M iindung ausladend mit abgeslr ichenem Rand, gerader
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Abb. 56. Hurbanovo. Grab 22.

Abb. 57. Hurbanovo. Grab 23.

Standfläche und Bodcnzcichcn in der Mitte; H. 10.5 cm, Mdm.

Gr a b 2h
Aus dem Grabc nur ein Gefii6 erhalten ( 1 ), das Skclctt
bei Sandabgrabung vernichtet.
!. Dunkelgraues verziertes GefäB aus sandigcm Materia l
mil Glimmerzusatz, gedrungenem Hals , ausladender Miindung
und gerader Standfläche; H . 14,'i cm, Mdm. 10,'i cm, Bdm .
10,3 cm, Stfl. 7.3 cm (Tal. XLIX: 1 ).
Gr a b 27
Grabgrube, L. 190 cm, Br. beim Schädel 7') cm. bei den
F iiBen 70 cm, T. 120 cm, geslrecktes Männerskelett mil W 0-0rientierung und den H änden längs des Kéirpers; zwischen
rechtem Ellbogen und Kéirper ein M esser (1).
l. Eisenmesser mil konvexem Riicken und leichl cinschwingendcr Schneide; L. 13,5 cm (Taf. XLIX: 8).
Gr a b 28
In 30 cm T . cin Kinderschädcl ; ohne Begleitfundc.
Gr a b 29
Grabgrube. L. 180 cm, Br. 108 cm. T. 100 cm, gestreckles
Frauenskelett, W-0 orientiert, die Arme längs des Kéirpers;
zu beiden Seiten des Schädels je ein Schläfenring ( 1, 2) und
beim rechten Unterarmend e ein GefäB (3).
1. O!fener Schlä fenring aus rundem Bronzedraht; Dm. l ,6
cm (Tal. XL I X: 6).
2. Zwei Bruchstiicke eines Schläfenringes aus rundem
Bronzedraht mit zusammens106enden Endeo; Dm. 1,7 cm
(Tal. XLIX: 5).
3. Dunkelgraues verziertes GefäB aus sandgemagertem Ma terial, der Hals durch eine asymmetrische R ille abgesetzt, dic
Mi.indung ausladend. der Rand scnkrecht abgestri chen und

9.5 cm, Bdm. 10,l cm, Stli. ó,4 cm (Ta!. XLVlll: 19) .
G r a b 23 ( Abb. '>7)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 100 cm, T. 13') cm, gestrecktes
Männerskelett. W -0 orientiert, mit den Arm en längs des
Korpers; bei der rechten Schulter eine P!eilspitze ( 1) und
Bruchstiicke einer weiteren (2). an der linken Seitc e in Messer (3) und beim rechten Schienbein eiserne Schellen (4) .
1. Von Rost beschädigte rhombische Eisenp!eilspitze; L.
IO cm ( Ta!. XLV!II : 17) .
2. Bruchstiicke cincr rhombischen Eisenpfeilspitze (Tal.
XLVlll : 18).
3. Eisenmesser mit geradcm Riicken und leicht konvexer
Schneidc, dic G riffangel wcggebrochen; L. 18,7 cm, Br. 2 cm
(Tal. XLVIll: ľi).
4. Fiin[ Eisenschellen von !lacher Kugellorm, aus je zwei
Halbkugeln zusammengesetzt. an der oberen ein Sti!t; Dm.
2,5-3 cm (Taf. XLVIll : 20)
Gr a b 24
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 70 cm, T. 80 cm, gut crhaltenes
gestrecktes Erwachscncnskclctt mit W - 0-0ricntierung und
dcn Armen längs des Korpers; ohne Begleitfunde.
Gr a b 25
In 135 cm T. ein gestrecktes Männerskelett mit W -00rientierung, nur die K nochen der unteren Gliedma Ben erhalten, die restlichen mil dem Sand abgegraben; rechls zwischen
den Oberschenkeln ein Messer ( 1).
1. Eisenmesser. Riicken und Schneide verlaufen gerade, an
der O berlläche Holzreste; L. ·1 1,S cm (Tal. XLVlll: 16).
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die Standfläche gerade, mit einer zentralen Delle; H . 13,3 cm,
Mdm. 8,8 cm, Bdm. 12 cm, Stfl. 7 cm (Taf. XLIX: 7).
Grab 30
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 100 cm, T. 95 cm, gestrecktes
Männerskelett mit W - O·Orientíerung; auf dem Becken ein
Messer (1 ).
1. Eisenmesser in zwei Bruchstiicken, mil geradem Riicken;
L. 9,2 cm (Taf. XLIX: 14).
Gr a b 31
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 80 cm, T. 95 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett, W - 0 orientiert , die Arme längs des Kôr·
pers; ohne BegleitEunde.
Gr a b 32
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 90 cm, T. 60 cm, gestrecktes
Frauenskelelt mil W - O·Orientierung; iiber dem Becken ein
Messer (1 ), daneben ein Spinnwirtel (2) und eine Perle (3).
1. Eisenmesser in drei Bruchstiicken, Riicken gerade,
Schneide leicht konvex; L. 9,3 cm (Ta!. XLIX: 9) .
2 . Tonerner Spinnwirtel von hellbrauner Farbe, doppel·
konisch; H . 1,8 cm, Dm. 2,9 cm (Taf. XLIX: 2) .
3. Prismatische blaue Glasperle mil abgeschnittenen En·
den; L. 1,1 cm, Br. 0,6 cm (Ta f. XLIX: 3).
Gr a b 33
I n 60 cm T . ein sekundär gelagerter Schädel ohne Unter·
kieEer; keine BegleitEunde.
Gr a b 34
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 90 cm, T. 90 cm, gestrecktes
Män nerskelett, W - 0 orientiert, die Arme längs des Korpers ;
zwischen linkem Unterarm und Korper ein Mes ser (1).
1. Eisenmesser in Bruchstiicken (Taf. XLIX: 11) .
Gr a b 35
In 60 cm T. ein Kinderschädel; ohne BegleitEunde.
Grab 36
In 60 cm T. nur Zähne vom Skelett vorgelunden, dic
Orientierung etwa W -0; in der Fiillerde Eisenbeschlag (1) .
1. Kleiner Eisenbeschlag von der Form eines gleicharmi·
gen Kreuzes , in der Mitte ein Niet (Taf. XLIX: 4 ).
Gr a b 37 (Taf. XII: 6)
Grabgrube, L. 182 cm, Br. 65 cm, T. 60 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mit NW - SO-Orientierung und den Ar·
men längs des Korpers; ohne BegleitEunde.
Gr a b 38
In 30 cm T. ein schlecht erhaltener Schädel, die iibrigen
Knochen nicht vorgeEunden, die O rientierung nicht erm ittelt;
ohne Begle itlunde.
G rab 39
Grabgrube, L. 220 cm, Br. beim Schädel 100 cm, bei den
FiiBen 80 cm, T. 105 cm, schlecht erhaltenes gestrecktes
Fra uenskelett mil NW -SO·Orientierung; ohne BegleitEunde.
Grab40
Grabgrube, L . 210 cm, Br. 100 cm, T. 130 cm, schlecht
erhaltenes gestrecktes Erwachsenenskelett mit W -0-0rientie·
rung und den Armen längs des Kôrpers; ohne Funde.
G ra b 41 - Doppelgrab von Kindern
Grabgrube, L. 111 cm, Br. bei den Schädeln 90 cm, bei
den FiiBen 60 cm (in halber Grubenlänge eingeengt ), T. 130
cm, Orientierung W-0, von zwei Kinderskeletten nur die
Schädel und ein Oberschenkel erhalten; bei diesem ein GeEä6
(1 ).

1. Dunkelbraunes verziertes GeEä6 aus Eeinkornigem Ma·
teria l, mit trichterEormiger Miindung, gerundetem Rand und
gerader, leicht abgesetzter Standfläche, H . 9,6 cm, Mdm. 7,6
cm, Bdm. 10,4 cm, StEI. 6,7 cm (Taf. XLIX: 22).

Gr a b 42
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 60 cm, T. 127 cm, gestrecktes,
W - 0 orientiertes Erwachsenenskelett mit den Armen eng
am Korper; ohne Funde.
Gr a b 43
Grabgrube, L. 120 cm, Br. beim Schädel 70 cm, bei den
fiiBen 53 cm, T. 80 cm, gestrecktes, NW - SO orientiertes
Kinderskelett; rechts vom Schädel Ohrringbruchstiicke ( 1 )
und links vom Schädel ein Ohrringanhänger (2) .
1. Zwei Ohrringbruchstiicke aus rundem Bronzedraht (Ta!.

XLIX: 18).
2. Konischer spira!Eormiger Anhänger eines Ohrrings aus
Bronze; L. 0,6 cm (Taf. XLIX: 18).
Gr a b 44
Grabgrube, L. 150 cm, Br. beim Schädel 80 cm, bei den
FiiBen 68 cm, T. 120 cm, nur der zer triimmerte Schädel vor·
handen, Orientierung W-0; in der Fii llerde etwa 30 cm oberhalb d er Sohle kleinere Eisenbruchstlicke ( 1 ).
1. Kleinere Eisenbruchstlicke eines nicht best immbaren Ge·
genslandes.
Gr a b 45
Grabgrube, L . 180 cm, Br. 112 cm, T . 140 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil W- 0-0rientierung. erhalten sind Teile von
Schädel und Gliedma6en; zu beiden Schädelseiten je ein
Schläfenring (1, 2 ), aul der Brust Glasperlen (3) .
1. SchläEenring aus rundem Bronzedraht mil iibereinanderliegenden Enden; Dm. 2,1 cm ( Ta!. XLI X: 13).
2. SchläEenringbruchstiicke aus rundem Bronzedraht, eines
mil erhallenem schlichtem Knoicn (Taf. XLIX: 12).
3. Drei Glasperlen: eine hcllgrline zylindrische mil um·
lauEenden Rillen , L. 1,8 cm, Dm. 1,5 cm ( Taf. XLIX: 21 ),
eine ha lbe blaue von der Form einer Kaffeebohne (Ta!.
XLIX: 17) und ein ebensolches Bruchsliick (Taf. XLIX: 17) .
Gr a b 46
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 78 cm, T. 120 cm, gestrecktes
Frauenskelett, SW-NO orientiert, die Arme längs des Kor·
pers; an beiden Schädelseiten je ein Ohrring (1, 2 ), beim
linken Oberarm zwei Ohrringe ( 3, 4) und beim rechten Fu6ende ein GefäB ( 5).
1. Ohrring aus rundem Bronzedraht, am seillichen Bogen
je ein schlichler Knoten; Dm. 2 cm (Ta!. XLIX: 15).
2. Bronzeohrring, wie der vorige; Dm. 2 cm (Ta!. XLIX:

16).
3. Bronzeohrring, wie der vorigc; Dm. 2,1 cm ( Ta(. XLIX
IO).
4. Bronzeohrring (Taf. XLIX: 20).
5. Dunkelbraunes verziertes Gefä6 aus grobkornigem Ma terial, H als und Miindung beschädigt, in der Mitte der Sland·
fläche ein kleiner Ring ; H . 11,5 cm, Mdm. etwa 10 cm, Bdm.
12 cm, Stfl. 8,5 cm (Taf. XLIX: 19).
Gr a b 47
Grabgrube, L. 72 cm, Br. 57 cm, T. 80 cm, ein W -0
orientierler Kinderschädel; ohne Bcg lci tfunde.
Gr a b 48
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 80 cm, T. 170 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil SW- N O·Orientierung und den Armen
längs des Kôrpers; links vom Schädel zwei Ohrr inge (1, 2),
neben ihm Perlen (3), neben dem linken Ellbogen ein Messer
(4), in 70 cm TieEe bei der Grubenwand ein GeEä6 (5).
1. Silberohrring aus rundem Draht mit einem schlicbten
Knoten; Dm. 1,7 cm (Taf. L: 2).
2 . Silberohrring aus rundem Draht, im seillichen Bogen
ei n schlichler Knoten und am offenen Ende ein granulierter
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Knoten, im unteren Bogen eine Ose fiir den Anhänger; Dm.
1,8 cm (Taf. L: 1).
3. Vier Perlen: zwei zylindrische aus Paste mlt griinen,
blauen und roten Streifen, bzw. Augen, L. 1,8 cm, Dm. 0,7
cm, zwei dunkelblaue Ringperlen mil gelben Streifen und
Kreisen , Dm. 1,8 cm, bzw. 0,8 cm (Taf. L: 4 - 7) .
4. Eisenmesser, Riicken und Schneide verlaufen gerade;
L. 11,8 cm, Br. der Klinge 1,6 cm (Taf. L: 12).
5. Graubrauner GefäBunterteil aus sandgemagertem Material, mit gerader Standfläche; Stfl. 10,2 cm (Taf. L: 3).
Gr a b 49
Grabgrube, L. 240 cm, Br. 129 cm, T. 170 cm, gestrecktes
Männerskelett mit SW - NO-Orientierung und den Armen
längs des Korpers; etwa 15 cm vom Schädel zwei Ziindsteine
(1), neben der linken Elle ein Messer ( 2). beim rechten
Ellbogen Messerfragmente ( 3).
1. Zwei Ziindsteine aus Quarz (Tal. L: 8, 9).
2. Eisenmesser mit geradem Riicken und konvexer Schneide; L. 13 cm, Br. 2 ,5 cm (Taf. L: 15).
3. Zwei Eisenmesserfragmente mit konkavem Rucken und
konvexer Schneide; L. 10,5 cm, Br. der Klinge 2 cm (Taf.
L: 13) .
Gr a b 50
Grabgrube, L . 217 cm, Br. 98 cm, T. 160 cm, gestrecktes
Frauenskelett, SW - NO orientiert, die Arme längs des Korpers; am rechten Schläfenbein zwei Ohrringe (1, 2).
l. Bronzeohrring, der obere Bogen aus rundem Draht, der
untere verstärkt, granu liert und an den Enden mit zwei granulierten Knoten, im unteren Bogen ein einseitiger Anhänger
aus zwei grol.leren Kiigelchen; H . 2,5 cm, Br. 1,5 cm (Ta!.
L: 10) .
2. Bronzeohrring, dem vorhergehenden ähnlich, in Bruch. stiicken (Taf. L: 11) .
Gr a b 51
Grabgrube. L. 120 cm, Br. 70 cm, nur der Kinderschädel
erhalten, Orientierung SW-NO; in Grubenmitte ein GefäB
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Gr a b 56
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 60 cm, T. 120 cm, das Skelett,
etwa eines Kindes, gänzlich vermodert, Orientierung W - O;
ohne Funde.
Gr a b 57 (Abb. 58)
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 84 cm, T. 140 cm, gestrecktes
Männerskelett mit W-0-0rientierung u nd den Armen längs
des Korpers; ohne Begleitfunde.

(1 ).

1. Dunkelbraunes verziertes GefäB aus sandgemagertem
Material, mit ausladender Miindung und schräg abgestrichenem Rand, die Standfläche leicht nach innen gedriickt; H.
16,7 cm, Mdm. 10,4 cm, Bdm. 10,3 cm, Stfl. 7,8 cm (Tal.
L: 20).
Gr a b 52
Grabgrube, L. 200 cm, Br. beim Schädel 100 cm, bei den
FuBen 80 cm, T. 120 cm, W-0 orientiertes Erwachsenenskelett mit den Armen längs des Korpers; ohne Funde.
Gr a b 53
Grabgrube, L. 100 cm, Br. 50 cm, T. 70 cm, nur ein
SW- NO orientierter Kinderschädel vorgefunden; ohne Funde.
Gr a b 54
In 120 cm T. eine gestOrte Grabgrube mit einem stark beschädigten Schädel, die Orientierung nicht erm ittelt; ohne
Funde.
Gr a b 55
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 102 cm, T. 115 cm, Reste eines
stark vergangenen Skelettes, urspriinglich in gestreckter Lage
mit SW- NO-Orientierung; beim rechten Beckenknochen ein
Feuerstahl (1 ) , vor der linken Hand ein Wetzstein (2) und
ein Messer ( 3).
1. Feuerstahlfragment (Taf. L: 14).
2. Teil eines rechteckigen Wetzsteines (Taf. L: 16).
3. Eisenmesser; L. 13.9 cm, Br. der Klinge 1,8 cm (Taf.
L: 18) .

Abb. 58. Hur banovo. Grab 57.

Gr a b 58
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 88 cm, T. 60 cm, gestrecktes,
W -O orientiertes Kinderskelett mit den Händen auf dem
Becken; ohne Funde.
Gr a b 59
Grabgrube, L. llO cm, Br. 70 cm, T. 50 cm, vom Kinderskelett nur der stark beschädigte Schädel erhalten, Orientierung NW - SO; im unteren Drittel der Grabgrube ein Gefäf.l
(1).

1. Hellbraunes verziertes vasenformiges GefäB aus sandgemagertem Material, mil trichterformiger Miindung, gerade
abgestrichenem und an der I nnenseite schräg gerilltem Rand;
d ie Standfläche gerade; H. 17 cm, Mdm. 11 cm, Bdm. 10,3
cm, Stli. 6,3 cm (Ta!. L: 23).
Grab 60
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 90 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Männerskelett mit W -0-0rientierung und den Armen längs
des Korpers; ohne Begleitfunde.
Gr a b 61
Grabgrube, L. 210 cm, Br. beim Schädel 84 cm, bei den
FuBen 90 cm, T . 80 cm, stark vergangenes gestrecktes Frauenskelett mit W - 0-0rientierung und den Armen längs des
Korpers; beim linken Schliisselbein eine Glasperle (1).
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1. Blaue, dreimal gegliedert<: Glasperle; L. 1,4 cm (Taf.
L: 22 ).
Gr a b 62
Grabgrube. L. 150 cm, Br. 85 cm, T. 60 cm, vom W - 0
orie111icrten Kinderskelett nur der Schädel erhalten ; im unl e·
ren Drilte l der Grube ein GefäB ( 1 ).
1. Schwa rzbraunes verziertes GeläB aus lein geschlämmlcm Material, mit weil ausladender Miindung, gerundetem, an
der 1nnenseile regelmäBig gerilltem Rand und leichl nach
irincn gedriickter Standfläche; H . 10 cm, Mdm. 11,3 cm,
Bdm. 10,2 cm, Stli. 6,2 cm (Tal. L: 2'l).

-

N

/-UO/

~..
D •••

Oll 116

oc

"'

SOcm

Abb. 59. Hurbanovo. Grab 63.
Grab 63 (Abb. 59, Tal. XI II : 1).
Grabgrube, L . 220 cm, Br. 80 cm, T. 130 cm, gestrecktes
f.rwachsenenskelett mit W - 0-0rientierung und den Armen
liinges des Korpers; ohne Funde.
G rab 64
Grabgrube, L. 120 cm , Br. 50 cm , T. 50 cm, vom W - 0
oricnti erten Kinderskelett nur der beschädigte Schädel erhal1c11; rechts vom Schädel Ohrring ( 1) und Glasperle (2 ).
l. Ova ler Bronzeohrring in zwei Bruchs tiicken, der un tere
Bogcn mil drei granulierten Streifen verstärkt, in unterer Bogenmitt e das Verbindungsstiick des lehlenden Anhängers; H .
2 cm (Tal. L: 17) .
2. Hellgriine Ringperle aus Glas; D m; 2,2 cm H. 0.7 cm
(Tal. L : 19) .
Gr a b 65
Grabgrube, L. 160 cm, Br. ')') cm, T . 165 cm, gestreck1es
Skclelt eines Jugendlichen mit W - 0-0rientierung; beim
rccht en K nie von der lnnense it e ei n Messer (1 ) .

1. Eisenmesser in zwei Bruchsliickcn mil geradem Riicken
und leicht gewolbter Schneide; erhaltene L. 9,6 cm (Tal. L:
21 ).
Gr a b 66
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 6'i cm. T. 95 cm , gestrecktes
Männerskele11 mil W -0-0rienlierung und den Armen vom
Korper weggezogen; rechts zwischen den Knien Feuerstahlbruchstiicke sa mi Ziindsteinen ( 1) .
1. F euerstahlbruchstiicke samt zwei Ziindsteinen aus Quarz
(Tal. L: 24) .
Gr a b 67
In 2') cm T . ein zerlriimmerter Schädel , die Orient ierung
11ich1 ermilteh; ohne Begleitfunde.
G ra h hR ( hallstattzťilliľh )
Gr a b h9
Gra bgrube, L. 240 cm, Br. 100 c111, 'ľ. 120 cm, W - 0
ori cn lier les Erwachsenenskelell mil d en Armen leicht vom
Kéirper weggezogen, das li nke Bein gcradc ausgestreckl , das
r~ch1 e im Knie gebogen; ohne Beglc itlund c.
G rab 70 (Ta l. X II I: 2 )
Grabgrube. L. 180 cm, Br. <)() cm. ľ. 130 cm. gestrecktes
Erwachsenenskelett mit NW - SO·Orienl ierung, dem rechten
Arm aul dem Becken. dem linke11 liings des Korpers; ohne
Funde.
G r a b 71
Grabgrube, L. 130 cm. Br. 70 cm. T . 100 cm, nur ein
Kinderschädel vorge funden, Orien ti crung SW- NO; ohn ~
f'u nde.
Gra b 72 (Ta l. XIII: 3. 4)
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 100 cm. T. 130 cm. gestrecktes
Kinders kelett mit W - 0-0rieniíerung; zu bciden Seiten des
Schädels je e in Ohrri ng ( 1. 2) . aul der Brusl Perlen (3 ) und
ein Glasbruchstiick ( 4 ).
1. Ovaler Ohrring aus rundem Bronzcdraht, am seitlichen
Bogen granulierte Knoten, der umere Bogen durch ein girlandenartig gewundenes Orähtchen an der l nnenseite betont.
in der Mille ein Spiralanhänger; H. 2.4 cm (Tal. LI: ! ) .
2. Ova ler Bronzeohrring, wie der vorige; H . 2.4 cm (Taf.

LI : 2) .
3. Halsband aus 70 Perlcn:

we i l~c. zwci- bis sechsma l geg liederte aus G las mil abgesch11itt e11cn End en, kleine gelbc
und blaue geschn ittene aus Paste, griiBere blaue tonncnformige Glasperlen, gréiBere zylindrische von vcrschiedener Fä rbung (Tal. LI: 4) .
4. Kleinere gr iine gerundel e Gla sscherbe mit verstärktem
Rand (Tal. LI : 3) .
Gr a b 73
G rabgrube, L. 220 cm, Br. 75 cm, T. 12'i cm. wahrscheinlich ein Fra uenskelell in gestreckter Lage mit NW - SOO ri en tierung , den Armen liings des Kiirpcrs, stark vergangen;
ohne Funde.
G rab 74 ( ha llsla ttze itlich )
G r a b 75
In 80 cm T. ein sch lecht erha lt encs Skclell in Ruckenlagc
mit S - N- Orientierung, das li nke Bcin und der rechtc Arm
leicht eingebogen; ohne Begleitfunde.

1.esefunde
W ährend der Grabungsarbei1cn (and man:
1. H ellgelbe, fiinfmal gegliederle G lasperle; L. 1.4 cm.
2 . Kleiner D oppelkonischer dunkelbrauner Spinnwirtel aus
leingeschl äm mtem Ton; H. 1,6 cm, Dm. 3 cm (Ta f. LI :

5) .
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Michal nad Žitavou
( Bezirk Nové Zámky)

/
/

/

Am nordwestlichen Gemeinderand befindet sich
eine ausgedehntere Bodenerhebung, welche nach
Osten zu abfällt und hier in einen mäBigen Kamm
ausläuft ( Abb. 60); es ist eine Sanddiine, wo die
ortliche Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft ihre Sandgrube hat. Im. J. 1956 kam man
bei der SandfOrderung auf die ersten Gräber und
im Laufe der im gleichen Jahre von K . S e d 1á k
erfolgten Rettungsgrabung wurden 43 Gräber, davon 29 slawische u11d 14 latenezeitliche aufgedeckt;
die Rettungsgrabung im J. 1958 lieferte 7 G räber,
hievon 3 slawische ( Grab 5, 6, 7/58) und 4 latenezeitliche (Taf. X III : 5, 6; X IV: 1).
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Gräber ems der Grabrmg im/. 7956
Gr a b l
Grabgrube durch Sand!Orderung in Mitleidenschaft gezogen, bloB das FuBende erhalten, Br. 93 cm, T . 145 cm. Orientierung NNO - SSW. im Profil und GrundriB war ein dunkler Streifen des vermoderten Sarges; ohne Begleitfunde.
G r ab 2
BloB ein Teil der Grabgrube erhalten, T. 140 cm, durch
Sand!Orderung ges tori , Orienrierung 0-W; ohne Begleitfundc.
Gr a b 3 (Abb. fi l. Tal. XIV: 2 )
Grabgrube, L. 23'> cm, Br. 75 cm, T . 153 - 155 cm, gestrecktes Männcrskelert mit W - O·Orientierung, den Händen
unter dem Becken und ausgcstrcckten Beinen; oberhalb vom
Becken. qucr aul den Riickenwirbeln ein Messer ( 1 ), beim

o

OBJ J

---~----VL------- 1

Abb. 60. Michal nad 2itnvou. Situationsplan.

rechten Oberschenkel ein Tierknochen (2) und in der Grubenfiillung zwei Scherben (3).
l. Eisenmesser mit leicht konkavem Riicken und konvex er
Schneide, L. 13,7 cm und Br. 1,4 cm, die zwei Bruchstiickc
des ritzverzierten Knochengriffes sind runden Querschnittes.
das eine enthält die eiserne Grilíangel; L. d. Fragmente 4
und 5,2 cm, Dm. 1,2 cm (Tal. LI : 9. 10).
2. Tierrippe.
3. Zwei schwarze Tonscherben eines latenezeitlichen Ge·
fäíles aus feingeschlämmt em Material.
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Pian 2 . .Michal nad 2itavou. Pian des Gräberfel des (Grabung 19ri6).
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Abb. 61. Michal nad
Zitavou. Grab 3/56.

Abb. 62. Micha l nad
Zitavou. Grab 5/56.

G rab 4
Grabgrube, L. 151 cm, Br. 57 cm, T. 120 cm, Teil eines
gestreckten Kinderskelettes mit NW - SO-Orientierung, nur
Schädel und Teil des rechten Armes, bzw. der Rippen erhalten; ohne Begleitlunde.
Gr a b 5 ( Abb. 62, Tal. XIV: 3)
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 75-80 cm, T. 130 cm, gestrecktes Männerskelett mit W - 0 -0rientierung; hinter dem
Schädel rechts Toplscherben (1), auf dem linken Oberschenkel ein Messer (2), unter dem rechten Knie Eisenbruchsti.icke
(3), beim rechten Unterschenkel und beim linken FuJ3 zwei
Sporen ( 4, 5), beim rechten FuB ein Haulen Tierknochen
(6) und ebenfalls Eisenbruchsti.icke (7).
1. Braungraue verzierte Halsscherbe mil weggebrochenem
Rand, das Material kornig (Tal. LI: 15).
2. Eisenmesser mit geradem Ri.icken und leicht konvexer
Schneide; L. 16 cm, Br. der Klinge 2,3 cm (Ta l. LI: 6).
3. Unbestimmbare Eisenbruchsti.icke (Ta f. LI : 11, 12).
4. U-färmiger Eisensporn in Bruchsti.icken mit verbre iterten und leicht verstärkten Enden, der Stachel mit rechteckigem und die Schenkel mit dreieckigem Querschnitt; L. 16 cm,
Spannweite der Schenkel 5,7 cm (Taf. LI: 13).
5. U-färmiger Eisensporn in Bruchsti.icken, die Schenkel
mit dreieckigem Q uerschnitt und doppelkonischem verbreitertem AbschluB, der Stachel mit rechteckigem Querschnitt; L.
16,2 cm, Spannweite der Schenkel 8,5 cm (Tal. LI: 14).
6. Tierknochen.
7. Nicht bestimmbare Eisenbruchsti.icke (Tal. LI: 7).

Abb. 63. Michal nad
Zitavou. Grab 7/56.

G rab 6
Grabgrube, L. nicht ermittelt, Br. 90 cm, T. 160 cm, durch
Sandfärderung gestori, gestrecktes Frauenskelett , Orientierung
NW - SO; unweit des Schädels eine G lasperle (1 ) und aul
dem Beckenknochen ein Messer (2).
1. Schwarze Glasperle, nicht erhalten.
2. Eisenmesserfragmente, Ri.icken gernde, Schneide konvex;
L. 11,7 cm, Br. de.r Klinge 1,3 cm (Tal. LI: 8).
G rab 7 (Abb. 63, Taf. XIV: 4)
Rechteckige Grabgrube, L. 240 cm, Br. 85 cm, T. 75 cm.
gestreckte.s Frauenskelett mil NW - SO-Orientierung und den
Armen längs des Korpers; in der Halsgegend verstreut Glas-.
bzw. Pasteperlen vom Halsband ( 1 ). ein Knopf (2), rechts
vom Schädel Schläfenringe (3-4), beim linken Oberschenkel
ein Fingerring (5), rechts vom rechten Schienbeinende eine
Randscherbe ( 6).
1. Ha lsband aus 107 Perlen aus griinem Glas und gelber
Paste, von kugeliger, zylindrischer und gedri.icktkugeliger
Form.
2. Hohler kugeliger Bronzeknopf mil rundem Hals und
Ose; H. 1,3 cm, Dm. 0 ,9 cm (Tal. Lll : 14) .
3. Bruchsti.icke eines Schläfenringes aus rundem Bronzedraht, das eine Ende zu einer ôse gedreht; Dm. 1,7 cm (Taf.
Lll: 8).
4. Schläfenring in Bruchsti.icken aus rundem Bronzedraht;
Dm. 1,6 cm (Tal . LI!: 4).
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5. Band!ärmiger offener Fingerring mit verstärktem ovalem
Schildchen. an dessen beiden Seiten der Ring verbreitert ist;
Dm. 2,3 cm (Tal. LI!: 9) .
6. Schwarze Randscherbe aus sandgemagertem Material,
untcrhalb des Halses mit drei waagrech ten Ritzlinien verziert
(Tal. L II : 17).
G rab 8 ( Abb. 64)
Oieses Grab stórte das Grab 9; Grabgrube, L. 200 cm,
Br. 100 cm, T. 60 cm, wahrscheinlich ein Männerskelett in
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Abb. 64. Michal nad 2itavou. Grab 8 und 9/56.

Abb. 65. Michal nad 2itavou. Grab 10/56.

gestreckter Lage mit W - 0-0rien tierung, die rechte Hand
unter und die linke au l dem Becken; ohne Begleitlunde.
G r a b 9 ( Abb. 64)
Wahrscheinlich älter angelegt, denn es war vom Grab 8
gestori, vom Kinderskelett blol3 zwei Armknochen erhalten;
in der Nähe von ihnen ein Bronzespiralfragment eines Halsbandes.
Gr a b IO (Abb. 65, Ta l. XIV: 5)
Grabgrube, L. 270 cm, Br. 70 cm, T. 195 cm, gestrecktes
Männerskelett mit WNW - 050-0rientierung und den Armen
längs des Korpers; der Lage des Skelettes nach durite der
Tote in einer Umhi.illung begraben worden sein; beim linken
Unterarm ein Messer (1), quer aul den Oberschenkeln eine
Axt ( 2). bei den Ful3enden Beschläge eines Eimers ( 3), in
ihm Knochenlragmente wahrscheinlich von Speise herri.ihrend.
1. Unvollständiges Eisenmesser mit leicht einschwingendem Ri.icken und konvexer Schneide; L. 14,2 cm, Br. der
Klinge 2 cm; an das Messer angerostet war ein etwa zweiteiliger, vierblättriger Bronzebeschlag (Tal. LII : 1, 2).
2. Eisenaxt mil konvexer Schneide und mil Schaftlochlappen, der Nacken mit quadratischem Querschnitt; L. 15,3
cm, Br. der Schneide 5,7 cm (Tal. L I! : 3).

3. Eiserne Eimerbeschläge: bogenlärmiger H enkel mit um·
gebogenen Enden samt den rechteckigen Seitenbeschlägen,
Bruchsti.icke bandlormiger Eisenreilen mil Holzresten an der
Innenseite; Spannweite des Henkels 15 cm, Br. der Reilen
1 cm (Taf. LII: 5).
Gr a b 11 (Abb. 66, Tal. XIV: 6)
Rechteckige Grabgrube, L. 210 cm, Br. 65 cm, T. 96 cm,
gestrecktes Männerskelett mit NW - SO-Orientierung und den
Armen längs des Korpers, díe rechte H älfte des Skelettes sekundär gelagert; hinter dem Schädel ein Messerlragment (1),
bei dem rechten Knie und linken Schienbein je ein GeläB
(2, 3).

1. Eisenmesserbruchsti.ick; L. des Fragmentes 7 cm, Br. der
Klinge 2 cm (Tal. LII: 10) .
2. Grol3eres braunes verziertes Gefäl3 aus leinkornigem
Material mit ausladender Miindung, gerundetem Kerbrand
und mil erhabener Standfläche; H . 19,2 cm, Md m. 13,4 cm,
Bdm. 16,6 cm, Stli. 9,3 cm (Taf. LII: 16).
3. Blal3braunes verziertes GefäB aus sandgemagertem Malerial, mil waagrechl ausladender und gerundeter Mi.indung,
schräg gekerbtem Rand und gerader Standfläche; H . 10 cm,
Mdm. 9,1 cm, Bdm. 10,5 cm, Stfl. 5,6 cm (Tal. LI! : 18) .
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G ra b 12
In 67 cm T. ein gestrecktes Männerskelett mit WNWOSO-Orientierung und den Armen längs des Korpers; bei
der linken Hand ein Messer ( 1) und beim rechten FuB
Schnallenbruchstiicke (2).
1. Eisenmesser mit geradem R iicken und leicht kon ka ver
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r
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o

SO cm

Abb. 66. Michal nad Zitavou. Grab 11/ 56.

Abb. 67. Michal nad Zitavou. Grab 15/56.

Sdmeide. d ie Spitze fehlt; erhaltene L. 11 cm, Br. 1,1 cm
(Ta f. LI ! : 7).
2. Unvollständige rechteckige Eisenschna lle, der Dom fehlt;
L. 2,4 cm. Br. 2.1 cm (Taf. LI!: 11).
G r a b 13 ( la tenezeitlich )
Gr a b 14 (latenezeitlich)
Gr a b ]') (Abb. 67, Taf. XV: 1)
Rechteckige Grabgrube mit Spuren einer Holzverschal ung.
!.. 290 cm, Br. 110 cm, T. 175-180 cm, gestrecktes Männerske lett, Orientierung WNW -OSO, die Arme längs des
Kor pers; beirn linken Oberarm eine Eisenspitze (1 ) , au[ den
Fingern der linken Hand ein Messer (2), beim linken Oberschenkelgelenk ein Feuerstahl mit Ziindstein (3), links vom
l inken Fuf3 Eimerbeschliige ( 4).
1. Konische Eisenspitze, am Schaftdorn Holzreste; L. 10, l
cm (Ta f. LI!: 6).
2. Massives Eisenmesser, Ríicken und Schneide gerade. an
der Griffangel Holzreste; L. 16.2 cm, Br. der Klinge 2.1 cm
(Ta f. LI ! : Vi).
3. Feuerstahlfragmen t und Zíindstein; erhaltene L. 1 1,5 cm,
Br. 2,7 cm (Taf. LI!: 13).

4. Eiserne Eimerbeschläge: vierkantiger Henkel mil eingebogenen Enden samt ankerformigen Se itenbeschlägen;
Spannweite des Henkels 14,5 cm, H. 5,3 cm; Bruchstíicke
von drei bandformigen Reifen mit halbkreisformigen Querschnitt; Br. der Reifen 0 ,8-1 cm (Taf. LI!: 12).
Gr a b 16
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 65 cm, T. 100 cm, gänzlich
vergangenes Kinderskelett, Orientierung der Grabgrube
WNW - OSO; ohne Begleitfunde.
G r a b 17 (latenezeitlich )
G ra b 18 (latenezeitlich )
Grab 19 (Taf. XV: 2)
Grabgrube, L. 195 cm, Br. 70 cm, T. 37 cm, gestrecktes
Skelett eincs Jugendlichen mit W - 0-0rientierung, den
Armen längs des Korpers; links von der linken Ferse ein
GefäB ( 1).
l. Braungraues GefäB aus sandgemagertem Material, mil
weit ausladender Miindung, gerundetem Rand und etwas erhabener Standfläche, der Hals mit schr ägen Einstichen und
waagrechten Linien veriiert; H . 10,8 cm, Mdm. 12,9 cm, Bdm
12,3 cm, Stfl. 7,6 cm (Taf. LllI: 27).
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Gr a b 20 (Abb. 68)
Grabgrube, L. 202 cm, Br. 65 cm, T. 128 - 130 cm,
gest recktes Frauenskelett mil W NW -OSO-Orientierung und
den Händen au{ dem Becken; rechts vom Schädel ein Knopf
( 1), oberhalb vom linken Schliisselbein ein weiterer (2), unter
dem Unterkiefer eine Spirale (3) und acht Glasperlen (4) ,
beim linken Ellbogen vier Schlälenringe (5 -8). auf dem
linken Beckenknochen zwei Messer (9, 10), an einem der
Finger der rcchten Hand ein Ring ( 11), im Schädel ein
Bronzeohrring ( 12) und ein Ohrringlragment (13) .
t. Kugeliger Knopf aus griinem G las. mil runder eiserner
óse ohne Hals; Dm. 1,3 cm (Tal. Lil l: 5).
2. Kugeliger Knopf aus griinem Glas, mil runder eiserner
Ose ohne Hals; Dm. 1.2 cm (Tal. Lll l : 6).
'I. Bronzespiralrohrchen aus rundem Draht; L. 2 cm, Dm.
0.4 ľm (Tal. Ll l l : 11).
4. Acht Glasperlen: ciuc :i.ylindrische weiBe mil pastoser
gelbcr Spirale, L. 1, 1 cm ( Taf. LI 11: 30), eine po lygona le
vio\ette, H. 0,8 cm (Tal. LI 11 : 23), eine ringlormige weiBe
mit dunklen Streilen, Dm. 0,8 cm (Taf. Lill: 29), eine kleinc
blaue ringfärmige, Dm. 0.4 cm (Ta f. LIII: 21), eine kugelige
blaue, Dm. 0,4 cm (Tal. Llll: 22), eine hellblaue ring!Ormige aus Paste, Dm. 0,6 cm (Taf. Lill: 31 ), eine kleine
kugelige schwarze, Dm. 0,4 cm (Taf. LII I: 24), eine kugelige
dunkclgriinc, Dm. 0,3 cm (Tal. LIII: 18).
S. Kreisfärmiger Schliilcnring aus rundem Bronzedraht;
Dm. l ,Cl cm (Tal. Lill : 10).
h. Sťhlälenringbruchstiicke aus rundem Bronzedraht (Taf.

längs des Korpers und dem rechten au[ dem Becken; bei Abdeckung Spuren eines Holzeinbaucs wahrnehmbar; zwischen
den unteren Schienbeinen angehäuft: fiin[ Ziindsteine ( 1).
zwci Messer (2, 3), Bruchstiicke von Eisenstäbchen (4) und
ein Schläfeoring (5).
1. Fiinl Ziindsteine aus Quarz.
2 . Eisenmesser mit geradem Riicken und leicht konvexer
Schneide, die Griffangel von der Klinge abgesetzt; L. l 'i, 1 cm,
Br. der Klinge 1,7 cm (Ta[. Ll l l: 32).
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LllI : 8).
7. Schläfcuring aus rundem Bronzedraht mit mehrlacher
S-Schleile; L. 2.8 cm, Dm. 1,3 cm (Taf. Llll: 9).
8. Bronzeohrring aus rundem D raht, mit einfachem Knotcn im scitlichen Ringbogcn und im unteren mil Spira lanhänger; Dm. 1.7 cm (Tal. Llll : 7).
9. Unvollständiges Eisenmesser mil anhaftenden Holzspuren von der Scheide; L. 7,8 cm. Br. 1,4 cm (Taf. LllI: 1).
IO. Unvollständiges Eisenmesser mit anhahenden Holz·
spurcn von der Scheidc; L. 7, 4 cm, Br. der Klinge 1,3 cm
(Tal. Llll : 4).
1 l. Schildchenfragmcnt e ines Bronzefingerringes mil getriebenem Pcrlmuster (Tal. l.11 1: '1 9) .
12. Ohrring aus rundem Bronzdraht mit schl ichten Knoten ,
im unteren Bogen ein doppelseitiger profilierter Anhänger;
H. 2,2 cm, Dm. 1,4 cm (Tal. Llll: 12).
13. Bronzeohrring in zwei Bruchstiicken aus rundem Draht,
der untere Bogen granulicrl, der Anhänger fehlt; Dm. 1,2 cm.
H. 2,1 cm (Taf. Llll: 13) .
Gr a b 21 (Taf. XV: 3)
Grabgrube, L. 130 cm, Br. 70 cm, T. 125 cm, mit Spuren
einer Holzverschalung, gestrecktes Kinderskelett mit WNW OSO·Orientierung und den Armen längs des Korpers; links
vom Schädel drei Perlen ( 1) und an der rechten Hand ein
F'ingerring (2).
1. Drei Perlen: eine pastose weiBe mit kantiger Form;
H. O.'i cm; eine griine Glasperle von runder Form; Dm.
0,4 cm (Tal. LI 11: 15); eine blaue rädchen!Orm ige Glasperle;
Dm. O,'i cm (Taf. LI 11: Hi) .
2. Offener Fingerring aus Bronzeblech, das rautenfärmige
Schildchen mit getriebenem Ornament verziert; Dm. 2.2 cm
(Tal. Llll : 17).
G rab 22 (Tal. XV: 4)
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 80-83 cm, T. 120 cm, gestrecktes Miinnerskelett mit W - 0-0rientierung, dem linken Arm
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Abb. 68. Mic:hal nad Zitavou. Grab 20/!i6.
3. Unvollständiges Eisenmesser in zwei Bruchstiicken, der
Riicken gerade, die Schneide leicht konvex; L. 16,6 cm, Br.
2 cm (Tal. LIII: 2).
4 . Zwei Eisenstäbchen mit vierkantigem Querschnitt; L.
6,3 cm und 5,2 cm (Tal. LIII : 25, 26).
5. Schläfenring aus rundem Silberdraht mit iibereinanderliegenden Enden; Dm. 1,9 cm und 1,3 cm (Tal. Ll ll : 14).
Gr a b 23
Grabgrube, L. 90 cm, Br. 'iO cm, T. 40 cm, stark ver·
gangenes, gestrecktes Kinderskelelt mil WNW - OSO-Orientierung; ohne Begleitfunde.
Gr a b 24 (Abb. 69, Tal. XV: 'i)
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 80 cm, T. 105-110 cm, mil
Spuren vom Holzsarg, gestrecktes Männerskelett mit W NW 0$0-0rientierung u nd den Armen längs des Korpers; beim
linken Unterarm ein Messcr ( 1 ), rechts vom rechten Unter·
schenkel eine Lanzenspitze (2), dicht beim linken Fu8ende
Eimerbeschläge (3) und in der Fiillerde zwei Keramikscher·
ben (4).
1. Zwei Bruchstiicke eines Eisenmessers mit geradem
Riicken und konvexer Schneide, an der Griffangel Holzreste;
L. 14 cm, Br. 1,9 cm (Tal. Ll lI : 3).
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Abb. 69. Michal nad
Žitavou. Grab 24/ 56.
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Abb. 70. Michal nad
Žitavou. Grab 27/56.

2. Eiserne Lanzenspitze mit schmalen Blatt und massiver
Tiille; L. 26.8 cm, max. Br. 3,8 cm, Dm. d. Tiille 3,4 cm
(Taf. LI! !: 20)
3. Eiserne Eimerbeschläge: halbkre isformiger Henkel aus
vierkantigem Stab mit hakenfärmig gebogenen Enden samt
den Seitenbeschlägen, deren oberes Ende dachartig und das
untere verbreitcrt ist, in einem stecken Eisennägel; Spannwcitc des Henkels 11,5 cm; Bruchstiicke zweier bandformiger
Eisenre ifen; Br. 0,6-0,7 cm (Taf. LIII: 33, 35).
4. Zwei Randscherben: eine braune aus sandgemagertem
Ma terial, der Rand abgestrichen und mit Gruppen schräger
Einstiche verziert (Taf. LIII: 28); braune Bauchscherbe aus
sandgemagcrtem Material, mit Wellen- und waagrechten
Linicnbiindern verziert (Taf. LIII: 34) .
G ra b 25 - Pferdegrab
Rechteckige Grabgrube, L. 350 cm, Br. 140 cm, T. SO cm,
ihre Orientierung N - S mit leichter Abweichung nach NNO SSW, das Pferdeskelett an der rechten Seite liegend, mit angezogenen FiiBen, Hinterbeine gekreuzt; ohne Funde.
G ra b 26 (latcnezeitlich)
C rab 27 (Abb. 70, Taf. XV: 6)
Crabgrube, L. 105 cm, Br. 65-70 cm, T. 70 cm, gestrecktes Frauenskelett mit WNW - OSO-Orientierung und den
Händen auf der Brust; rechts vom Schädel ein Ohrring (1).
bei der rechten Ful3sohle ein Gefäl3 (2).
l. Ovaler Ohrring aus rundem Bronzedraht, mit schlichtem Knoten im seitlichen Bogen, im unteren ein einseitiger
Anhänger aus einem Blechrohrchen; H. 2,3 cm, Br. 0,8 cm
(Taf. LIV: 3).

50cm

Abb. 71. Michal nad
Žitavou. Grab 30/56

2. Craubraunes verziertes Gefäl3 aus sandgemagertem Material mit waagrecht ausladender Miindung. gerundetem Rand
und unebener Standfläche; H. 9,8 cm, Mdm. 8,8 cm, Bdm.
9,6 cm, Stfl. 6,1 cm (Taf. LIV: 1).
Gr a b 28
Grabgrube, L. 235 cm, Br. 65- 75 cm, T. 50 - 70 cm,
gestrecktes Männerskelett rnit WNW-OSO-Orientierung und
den Armen längs des Ki.irpers; ohne Begleitfunde.
Gr a b 29 (latenezeitlich)
Grab 30 (Abb. 71, Taf. XVI: 1)
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 60-70 cm, T. 60-65 cm,
Grubenboden mit Spuren eines Holzbrettes, gestrecktes Frauenskelett rnit NW - SO-Orientierung. dem linken Arm längs
des Kórpers und dem rechten aul dern Becken; 12 cm oberhalb vom linken Schulterblatt ein Schläfenring ( 1), d icht
neben der linken Ful3sohle ein Gefä 13 ( 2), in der Fiillerde
Scherbenmaterial ( 3).
l. Schläfenring aus rundem Bronzedraht, die Enden voneinandergezogen; Dm. 1,6 und 2 cm (Taf. LIV: 2).
2. Schwarzbraunes verziertes Gefäl3 aus feinkornigem
Material, mit trichterformiger Miindung, gerundetem Rand
und gerader Standfläche; H . 13 cm, Mdm. 10,8 cm, Bdm.
12 cm, Stfl. 7 cm (Taf. LIV: 4) .
3. Kleinere a typische Toplscherben aus der Gruben!ii llung.
Gr a b 31 (Taf. XVI: 2 )
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 60 - 70 cm, T. 70 cm, Erwachsenenskelett mil WNW -OSO-Orientierung, der linken Hand
beim Korper, der rechten auf <lem Becken, leicht gewinkelten
Beinen und <len Knien auleinander; ohne Funde.
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Gr a b 32 (latcnezeitlich)
Gr a b 33 ( lat enezcitlich)
Gr a b 34 ( latenezcitl icl1)
Grab 3'i (Taf. XVI: 3)
Grabgrubc, L. 175 cm, Br. 75 cm, T . 83-88 cm, Frauenskelett in miifiiger rechter Hockerlage, die Arme längs des
Korpers, WNW -OSO orientiert; links vom Schiide l und
unter ihm je c ín Schläfenring (1, 2), beim linken Schliisselbein eine Perle (3), links von den FiiBen drei GefäBe (46). die FuBsohlen von eincm GefäBunterteil bedeckt (7).
1. Ova ler Schliifenring aus rundem Bronzedraht mit zusam menstoBcndcn Endcn; Dm. 1,2 cm und 0,8 cm (Taf.
LlV: 5).
2. Ovaler Schlä[enring aus rundem Bronzedraht mil zusammenstoBcnden Endcn; Dm. 1,2 cm und 0,7 cm (Taf.
LIV: 7).
3. Blauc Ringpcrle aus Glas; Dm. 0,8 cm (Taf. LIV: 6).
4. Brauncs verzicrtcs GefiiB aus kornigem Ma tcria l, mit
waagrecht ausladender Miindung, gerundetem Rand und gerader, mil plastischem Standring versehener Standfläche; H .
13, 1 cm, Mdm. 11,4 cm, Bdm. 12,6 cm, StfL 7,6 cm (Taf.
LIV: 20).
5. Braungraues vcrziertes GcfäB aus fcinkornigem Material, mil ausladender Miindung, gerundetem Rand und gerader Standfliichc mit quadratischer Delle in der Mitte; H .
18,7 cm, Mdm . 12,6 cm, Bdm. 16 cm, Stfl. 9,3 cm (Taf.
LIV: 21).
6. Graubraunes GcfäB aus kornigem Material, die Miindung horizontal ausladend, mit gerundctem Rand und leicht
nach innen gcdriickter Standfltiche, au( der Schulter ein e ingeritzter fiinfzipfliger Stern; H. 11,7 cm, Mdm. 12,7 cm,
Bdm. 12,2 cm, StfL 5,7 cm (Taf. LV: 16).
7. Hellbrauner GefäBunterteil mit leicht nach innen gedriickter Standfliiche, das Material sandig; StfL 9 cm (Taf.
L IV: 9).
G r ab 36
Grabgrubc, L. 200 cm, Br. 100 cm, T. 80 cm, gestrecktes
frauenskelett mit OSO - WNW-Orientierung, den Armen
liings des Korpers und gcstorter Brustpartie; rechts vom rechten Bein ein Anhänger (1 ), beim Becken drei Ohrringe (24) und Blechbruchstiickc ( 'i), zw ischen den Rumpfknochen
18 Perlen (6).
1. Gegossc11er halbmond[órmiger Brunzea11hänger mit Riefcu und Griibd1c11 vcrz icrt; H. 3,3 cm, Br. 3,7 ~111 ('ľaf.
LIV: 15).
2. Ovaler Ohrring aus rundem Bronzedraht, seitlicher
Bogen mit zwei schlichten Knoten; Dm. 1,8 cm und 1,3 cm
(Taf. LIV: 13) .
3. Ovaler Ohrring in Bruchstiicken, wie der vorige; Dm.
2 und 1,4 cm (Taf. LIV: 14).
4. Unvollständiger Ohrring aus rundem Bronzedraht, wie
die vorigen (Taf. LIV: 17).
5. Bruchstiicke von Bronzeblech mit getriebener Verzierung
(Taf. LIV: 16).
6. Halsband aus 18 Glasperlen: eine blaue dreimal gegliederte, L. 1,4 cm, acht blauc ringfOrmige, Dm. 0,5-0,7 cm,
eine dunkelgriine dreimal gcglieder te, L. 1 cm, eine dunkelgriine zweimal gcg liederte, L. 0,7 cm, cíne farblose durchsichtige dreimal gegliedertc, L. 1 cm, eine hellgriine kugelige,
Dm. 0,6 cm, eine gelbe ringfOrmige, Dm. 0,5 cm, vier dunkle
aus Glasmasse von zylindrischer form mil plastischen T upfen und plastischen gelben gekreuzten Linien, L. 0,4 - 0,8 cm
(Ta f. LIV: 8).

Gr a b 37 Clatenezeitlich )
Gr a b 38 ( latenezeitlich)
Gr a b 39 (Abb. 72)
Grabgrube mit gut wahrnehmbaren Spuren vom H olzsarg,
L. 245 cm, Br. 110 cm, T. 135-145 cm, gestrecktes Männerskelett mil NW -SO-Orientierung, den Armen längs des Korpers; links vom Schädel eine Lanzenspitze (l), links vom
linken Ellbogen Eimerbeschläge (2), vor der lin ken Hand ein
Messer (3), neben dem rechten Knie eine Sichel (4), oberhalb des rechten FuBes ein zerscherbtes GefäB (5).
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Abb. 72. Michal nad 2itavou. Grab 39, 56.

1. Schmale blattfOrmige Eisenlanzenspitze mil rhombischem Querschni tt und konischer massiver Tiille; L. 31 cm,
max. Br. des Blattes 3,6 cm (Taf. LIV: 11 ).
2. Eiserner Eimerbeschlag: halbkreisformiger Henkcl aus
vierkantigem Stab, in den eingebogenen Enden bandfOrmige
Seitenbeschläge, die mit einem ebensolclťen kreisfOrmígen
Reifen zusammenhängen; 9 cm tiefer ein weiterer gut erhaltener Reifcn; Spannweite des Henkels 22 cm, Dm. d er Re ifen
17 cm, Br. der Seitenbeschläge 1,2 cm (Taf. LIV: 18, 19).
3. Eisenmesser mit konkavem Riicken und leicht konvexer
Schneide, die Griffangel an beiden Seiten bogenfOrmig von
der Klinge abgesctzt; L. 17 cm, Br. 1,8 cm (Taf. LIVi 10).
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4. Eisensichel, am länglichen Dorn Reste des Holzgriffes;
L. 32 cm. Br. der Klinge 2 cm, L. des Gr'.ffdorns 12 cm
(Taf. LIV: 12).
5. Graubraunes verziertes GefäB aus kornigem Materia l,
mit ausladender Miindung. gerundetem Rand und gerader
Standfläche; H . 15,3 cm, Mdm. 11 cm, Bdm. 12,l cm, Stfl.
7 cm (Taf. LV: 7).
Gr a b 40 (Abb. 73, Taf. XVI: 4)
Grabgrube, L. 205 cm, Br. 90 cm, T. 70-73 cm, gestrecktes Erwachsenenskelett, NW - SO orientiert, die Arme längs
d ?s Korpers; ohne Begleitfunde.

12 violette ringformige aus Glas, Dm. 0,5 cm, vier hellgraue
ringfiirmige aus Paste, Dm. 0,3- 0,6 cm, zwei braune ringfiirmige aus Paste, Dm. 0,5 cm. sieben hellblaue ringfiirmige
aus Glas, Dm. 0,4-0,5 cm und sechs gelbe zylindrische aus
Paste, L. 0.2- 0.4 cm (Ta!. LV: 8).
4. Schwarzes GefäB aus sandgemagertem Material. mil
trichterfiirmiger Miindung. sch räg abgestrichenem Rand. unter
dem zwei Wellenlinien sind. auf dem Ge fäBkorper unregelmäBig eingeritzte waagrechte I.inienbänder, die Standfläche
ist gerade. H . 12.4 cm, Mdm. 10.9 cm, Bdm. 11 ,4 cm, Stfl
6,6 cm.
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Abb. 73. Michal nad Zitavou. Grab 40/56.
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Abb. 74. Michal nad Žitavou. Grab 4:!,56.
G rab 41 (latcnezeitlich)
G ra b 42 ( latenezeitlich)
Gr a b 43 (Abb. 74)
Grabgrube. L. 215 cm, Br. 90 cm, T . 205 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W-0-0rientierung, den Armen längs des
Kiirpers; links vom Schädel ein O hr ring (1), unter dem
Schädel ein weiterer (2), um den Schädel verstreut liegende
Perlen ( 3), links vom linken K nie ein GefäB ( 4). bei der
linken FuBsohle ein weiteres ( 5 ) und zwischen linkem Unterarm und Rumpf ein Messer (6).
1. Ovaler Ohrring aus rundem Bronzedraht, im seitlichen
Bogen zwei schlichte Knoten ; Dm. 2,3 und 1,7 cm (Taf.
LV: 5)
2 . Kreisformiger Ohrring aus rundem Bronzedraht, am
unteren Bogen zwei schlichte Knoten; Dm. 1,7 cm (Taf.
LV: 6).
3. Halsband aus 32 Perlen: eine schwarze längliche aus
Glas mil gekreuzten pla~tischen weiBen Wellen , L. 2 cm,

5 . Graubraunes schwarzgeflecktes verzier tes GefiiB aus
sandgemagertem Material. mit trichterfiirmiger Miindung.
abgestrichenem Rand und crhabener Standfläche; H. 17.4 cm,
Mdm. 12. cm. Bdm. 15 cm, Stfl. 9 cm (Taf. LV: J ) .
6. Eisenmesser mit Holzresten an der ganzen Kli nge; L.
15,6 cm, Br. der Klinge 1,5 cm (Ta!. LV : 13) .

Gräber aiis der Reltungsgrab1mg im ] . 1958
Gr a b 5/ 58 (Ta!. XVI: 5)
Grabgrube. L. 80 cm. Br. 45 cm. T. 80 cm, gestrecktes
Kinderskelett mit W-0-0rientierung, die lin ke Hand aul
dem Becken, die rechte nicht erhalten; auf der Brust Muscheln
und Perlen, beim Becken eine Perle (1) .
l. Halsband aus drei Muscheln und acht Perlen: die Muscheln an der Unterseite durchlocht, L. 1,6 cm, eine braun-
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schwa rze ring formigc Perle aus Paste mit plastischcn gelben
Tupien, Dm. 1 cm, scclis griine melonenartige aus Paste, H.
0,7-0,4 cm und eine braunschwarzc ringformige aus Paste
mil plastischcn gelben Tupien vcrzicrt. Dm. 1 cm (Tal.
LV: 4 ).
G rab 6/ 58 (Tal. XVI : 6)
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 70 cm, T. 80 cm, ges trecktes
Frauenskelett mit W - 0 -0rientierung, den Armen längs des
Korpers; unter dem Unt crkieier sowic aul der Brust Perlen
( 1) und links vom Untcrkiefer ein Schlälenring (2).
l. Halsband aus ctwa 286 Perlen: etwa 210 aus Paste
von zylindrischer ringformiger Gestalt und von blal3griiner
Farbe, 74 dunkelblauc aus Glas, von der Form wi e die vori·
gen, L. 0.4 - 0,6 cm, zwei blaue zweimal gegliederte aus
Glas, L. 0,8 cm (Tal. LV: 10).
2. S·formiger Schliilcnring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,9 cm (Tal. LV: 3).
Grab 7/ 'i8(Tal.XV I I: 1)
Grabgrube nicht leststellbar. in 130 cm T. ein Frauen·
skelet! in gestreckter Lage mit NNW - SSO-Orientierung,
Knochen der Arme und der rcchte Oberschenkel sekundär
gelagert; untcr dem Schädel ein Ohrring ( 1).
1. Ohrring aus ru ndcm Bronzedraht von unregelmäBig
krcisformigcr Gestalt, am unteren Bogen zwei schli chte Knoten; Dm. 1,8 cm (Tal. LV: 2 ).

On d r och o v 1, Flur „Tallószer''
( Gemeinde Lipová, Bezirk Nové Zámky)
Die Fundstelle liegt ostlich von der Gemeinde,
etwa 2 km von den letzten Hä usern entfernt, auf
einer kleinen, zur Zeit als offentliche Sandgrube
dienenden Sanddiine, zwischen der Gemeinde und
dem Wäldchen Hrubý háj ( Abb. 75).
Auf das als Ondrochov I bezeichnete Gräberfeld
stieB man bereits im J. 1950, als bei Sandabgrabungen Gräber gestori wurden ( das latenezeitliche
1km

Abb. 75. Ondrochov I und II (Gemeinde Lipová).

Situationsplan.

1l)l)

Skelettgrab Nr. 1 stellte A. T očí k sicher). O ic
Rettungsgrabung auf dem bedrohten Gräberfeldabschnitt fiihrte im j. 1953 M. R e j ho 1 c o v á
durch, wobei sie 44 Gräber freilegt e; 37 davon entfielen in das IX.- X. Jh., 5 in die Latenezeit und
2 waren volkerwanderungszeitHch. Die Grabungsfläche hatte das AusmaB 50 X 35 m, Gräber wurden auch in Superposition erfaB t und das Gräber·
feld setzte in nordlicher R íchtung fort.

Beschreibung der Gräber imd Fundc
Gr a b 1/5 3 (latenezeitlich)
Gr a b 2/53 (latenezei tlkh)
Gr a b 3/53
Grabgrube nicht ermittelt, in 90 cm T. ein gcstreckt es
Männerskelett mit W - 0-0rientierung, der rechten Hand
au{ dem Bccken und der linken längs des Korpers , die un teren GliedmaBen infolgc der Sandahgrabung zerstort; bein1
rechten Oberarm ein Mes ser ( 1).
l . Unvolltändiges Eisenmesser, R iicken und Schneidc gc·
rade, die Spitze lehlt; L. 10,2 cm, Br. 1.9 cm (Tal. LV I: 1).
Gr a b 4/53
Grabgrube nicht ermittelt, in 70 cm T. ein gcstrecktes
Erwachsenenskelett, W - 0 orientiert, d ie linke Hand aul dem
Becken, die rechte längs des Kč.irpers, der Rumpf gestori; ohne
Begleitlunde.
G rab 5/5 3 ( vč.ilkerwanderungszeitlich)
Gr a b 6/53
Grabgrube nicht ermittelt, in 60 cm 'ľ. ein gestrecktes
Männerskelett, W - 0 orientiert, die Arme liings des Korpcrs;
beim linken Oberarm ein Messer ( l ).
1. Eisenmesser, Riicken und Schneide gerade; L. 10,6 cm,
Br. 1,6 cm ( Tal. LVI: 12).
Gr a b 7/53
Grabgrube nicht ermittelt, in 60 cm T. ein gcstrecktes
Männerskelett mit W - O·Oricntierung und den Armcn längs
des Korpers; an der Inn enseite des rcchten FuBes ein Messer
(1 ).

1. Eisenmesserbruchstiicke, Riicken gerade. dic Schneide
konvcx; L. ll .9 cm, Br. l,ll cm (Taf. l.VI : 2).
Gr a b 8/'í'l
Grabgrubc 11id1t crm ittclt, in ()0 cm 'ľ. ľi11 sd1lccht 1•rl1;i 1tcnes Skelet! in gestrecktcr Lagc, Orienticruug NW - SO, der
rechte Arm lehlt, der linke längs des Kiirpers; bei dcn Fiilkn
cin GeiäB (1) .
1. Schwarzgraues verziertes GeläB aus sandigem Material,
mil trichterlormiger Miindung, gerundetem Rand und gerader
Standfläche; H . 13 cm, Mdm. 9,9 cm, Bdm. 11,9 cm, Stli.
6.4 cm (Tal. LV I: 11).
G r a b 9/53
Grabgrube, L. 175 cm, Br. 60 cm, T. 60 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mil NW - SO-Orientierung und den Ar·
men längs des Korpers; ohne Begleitlunde.
Gr a b 10/53
Grabgrube, L. 187 cm, Br. 45 cm, T. 65 cm, gestreckte5
Männerskelett, die linke Hand längs des Korpers , die rechte
auf dem Becken; links vom Becken ein Messer (1 ).
1. Eisenmesser in kleinen Bruchstiicken; groBte Br. 2 cm
(Taf. LVI: 10) .
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Plan 3. Ondrochov 1 und II (Gemeindc Lipová). Plan des Gräberfeldes.

G rab 11/53
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 75 cm, T . 50 cm, gestrecktes
Miinnerskelett mit W - 0-0rientierung, dem rechten Arm
längs des Korpers, dem linken auf dem Becken; bei der linken
Hand ein Messer (1) und bei den FiiBen ein Gefä13 (2).
1. Eiserunesser in Bruchstiicken, die Schneide gerade, der
Rticken leicht konvex und verstärkt; Br. der Klinge 2,1 cm,
L. des groBen Fragmentes 7,9 cm (Taf. LVI: 3).
2. Braungraues verziertes GefäB aus kornigem Material.
mil weit ausladender Mtindung, schräg abgestrichenem Rand
und gerader, etwas abgesetzter Standlläche mit plastischem
glcicharmigem Kreuz in der Mitte; H . 16,1 cm, Mdm. 18,3 cm,
Bdm. 18 cm, Stll. 8,6 cm (Taf. LV!: 6).
G rab 12/53
Grabgrube nicht ermittelt, in 25 cm T. Reste menschlicher
Knochen; Begleitfunde: Messer (1 ), Feuerstahl (2), Nagel
( 3) und Eisenbruchstiicke ( 4).

1. Eisenmesser mil geradem und verstärktem Rticken, konvexer Schneide, die Griffangel von der Klinge beidseitig abgesetzt; L. 14,8 cm, Br. der Klinge 2,2 cm (Tal. LVI: 14 ).
2. Feuerstahl von der Form einer Lyra, die Enden eingerollt; L. 7,5 cm (Taf. LVI: 7).
3. Eisennagel aus vierkantigem Stab, das Ende schräg abgebogen; L. 11,5 cm (Taf. LVI: 13).
4. Reste von bandfOrmigen Eisenbeschlägen (Taf. LVI:
4, 5, 8).
Gr a b 13/53 (latenezeitlich)
Gr a b 14/53
Grabgrube nicht ermittelt, in 80 cm T. ein stark vermodertes Kinderskelett mit W-0-0rientierung; beim rechten
Oberschenkel ein Messer (1), bei den FiiBen ein GefäB (2).
1. Fragmentarisches Eisenmesser, Rticken und Schneid.:
gerade, mit Holzspurcn an der Griffangel; L. 11,9 cm, Br.
der Klinge 2 cm (Taf. LVI: 9).
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2. Graubrauncs verziertes tonnenfOrmiges GefäB aus kor·
nigem Material. mil ausladender Miindung. abgestrichenem
Rand und gerader Standfläche; H. 20,l cm, Mdm. 11,6 cm,
Bdm. 16,7 cm, Stli. 8,9 cm (Tal. LVI: 15).
Gr a b 15/53
Grabgrube nicht ermittelt, in 75 cm T. ein gestrecktes
Erwachsenenskelett mit W -0-0rientierung und den Armen
längs des Korpers; ohne Bcgleitfunde.
Gr a b 16/53
Grabgrube nicht ermittelt, in 110 cm T. ein Erwachsenen·
skelett in gestreckter Lage, W-0 orientiert, der linke Arm
aul der Brust, der rechte lehlt; ohne Begleitlunde.
Gr a b 17/53 (Abb. 76 )
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 100 cm, T. 125 cm, Skelett
einer Jugendlichen in gestreckter Lage mil NW-SO-Orien·
tierung und den Armen längs des Korpers; rechts aul dem
Becken ein Messer (1), links aul dem Brustkorb Topfscherben
( 2), beim Schädel Perlen ( 3) und beim linken Oberarm ein
Ohrring ( 4).

Abb. 76. Ondrochov I. Grab 17.
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1. Bruchsti.icke eines Eisenmessers, der Ri.icken gerade, die
Schneide leicht geschweilt; L. 13,4 cm, Br. 2,3 cm (Tal.
LVJI: 6).
2. Nicht rekonstruierbare Topfscherben aus kornigem Matcrial.
3. Fi.inf gegliederte Perlen aus Glasmasse mit Perlmutteri.iberzug (Taf. LVll: 12).
4. Trommelformiger Silberohrring, der obere Bogen nichi
vollständig, am unteren ein doppelseitiger granulierter Anhänger; H. 2,4 cm, Dm. 1,2 cm (Tal. LVII: 7) .
Gr a b 18/53 (Abb. 77)
Ovale Grabgrube, Achsenlänge 240 und 115 cm, T . 175
cm, gestrecktes Männerskelett mit W-0-0rientierung, rechter
Hand auf dem Becken und linkem Arm längs des Korpers;
beim linken Unterarm ein Feuerstahl (1). links vom Becken
ein Messer (2), aul dem rechten Knie eine Axt (3) und bei
den FuBenden Eimerbeschläge (4).
L Feuerstahl in Bruchsti.icken.
2. Eisenmesser in Bruchstiicken (Tal. LVI!: 1).
3. Bartaxt mit kurzen Schaltlochlappen, die beiden oberen
nicht erhalten, mit gestrecktem Hals und gradem Nacken von
rnchteckigem Querschnitt; L. 14,5 cm, Br. der Schneide 5,2 cm,
Dm. des Schaltloches 2.3 cm (Taf. LV II : 10).
4. Eiserne Eimerbeschläge: halbkreisformiger rundstabiger
Henkel, in den plättchenartigen Seitenbeschlägen Eisenniete;

Dm. des Henkels 16,2 cm, H. 9,3 cm; schmale bandformige
Reifenbruchsti.icke; Br. 0,8-1 cm (Ta!. LVll : 3).
Gr a b 19/53
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 80 cm. T. 100 cm, stark vergangenes, gestrecktes Männerskelett mit W -0-0 rientierung,
den Armen längs des Korpers; rechts vom Becken ein Messer
(1).

1. Eisenmesserfragment mit geradem Ri.icken und leicht
konvexer Schneide; L. 15,4 cm, Br. der Klinge 1,7 cm (Ta!.
LVII: 2 ).
G r a b 20/53 (Abb. 78)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 80 cm, ľ. 190 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NW - SO-Orient ierung und den Armen
längs des Korpers; beim linken Arm ein Messer (1), links
vom Schädel zwei Schläfenringe (2, 3) und an den FuBenden
Eimerbeschläge ( 4).
1. Eisenmesser mit geradem Riicken und leicht konvexer
Schneide, die Griffangel lehlt; L. 11,5 cm, der Klinge 1.9 cm
(Tal. LVII : 4).
2 . Offener kreisformiger Schlälenring aus rundem Bronzedraht; Dm. 2,2 cm (Tal. LVll: 8) .
3. Bruchsti.icke eines Schlälenringes aus rundem Bronzedraht; Dm. 2,4 cm (Tal. LVII: 9).
4. Eiserne Eimerbeschläge: halbkreislorrn iger rundstabiger
Henkel mit ósen an den Enden, samt Resten von rechteckigen
Seitenbeschlägen; Dm. des Henkels 18,9 cm. H . 11 cm; Bruchsti.icke von Eisenreilen mit halbkreisformigem Querschnitt;
Dicke 0,9 cm (Taf. LVll: 5).
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Abb. 77. Ondrochov I. Grab 18.

Abb. 78. Ondrochov I. Grab 20.
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G rab 21 1'>3
Grabgrubc nichl ermittelt, in 28 cm T icfc cín slark vermoderles Erwachsenens kelett in ges1reckter Lage, mil W -00r icn li crung und dcn Armen längs des Ko rpers; ohn e Funde.
G rab 22/ 'í3
Grabgrubc, L. 220 cm, Br. 90 cm, T . lO'i cm, ges trecktes
Erwachsenenskelett mil W - 0-0 ri en tierung und den Armen
längs des Korpers; ohne Funde.
Gr a b 23/ 53 (la1enez.ei11ich)
Gr a b 24/ 53
Grabgrube nicht ermittelt. in 45 cm T. nur Beine in angcz.ogener J.agc, Orientierung W - 0; ohne Funde.
Gr a b 2'í/ 53
Grabgrube nicht crmittelt , in !JO cm T. ei n gestreckles
Erwachsencnskelett mil W -O·Oricnlierung und den Armen
lä ngs des Korpers , die Beine nicht erhalten; die Bestattung
cr!olgte in c in latcncz.eit liches Grab, von dem in der Nähe
des Skelettes Scherben lalencz.eitl icher Keram ík und Tierknochcn vorgefunden wurdcn; beim Schädel zwei GefäBe (1, 2),
auf dem rechten Oberarm ein Armring (3). rechts vom
Skelet! ialenezcitliche Scherben ( 4) und recht s vom Schädei
vier Stcinc.
1. Graubrauncs verz.iertes GeläB aus kornigcm Maleria l,
mil breil a usladender Miindung, gcrunde1em Rand und gerader Standlläche; H. 12,2 cm. Mdm. 10,8 cm, Bdm. 11,2 cm,
Stfl. 6,9 cm (Taf. LVll: 13).
2. Braungraues verziertes GefäB aus kornigem Material mil
Glimmerzusalz, wcil ausladender Miindung, simsartig profi·
liertem Rand und gerader Standfläche; H. 10 cm, Mdm.
10,2 cm, Bdm. 10 cm, S1fl. 5,9 cm (Taf. LVll: 11 ).
3. Armreifbruchstiicke aus Eisenstäbchen (gehorle z.um Invenlar des durch Grabraub gänzlich zerstorten latenezeitli chen Grabes ).
4. Scherben eines latenezeitlichen GefäBes.
Gr a b 26/53
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 68 cm, T. 90 cm, stark vergangcncs. W - 0 oricnt iertes Skelet!, nur Knochenfragmente
vorhandcn; bei der linken Hand cin Fcuers tahl mit Ziindsteinen ( 1) , beim linke n Oberschenke l Topfscherben (2 ) und an
den FuBenden Eimerbeschläge ( 3).
1. Unvollständiger Feuerslahl von der Form einer Lyra,
mit zwci Ziindsleinen; L. 7,6 cm (Taf. LV lll : 4, 5) .
2. Graubraune Halsscherbe aus sandgcmagertem Malerial
( Taf. !.VI II : 13): graubraune Wandscherbe aus sandgemagcrtem Material (Taf. LV lll : 10).
3. Dlinne eisernc Eimerrcifenbcschlägc von halbkreisformigcm Qucrschnitt und mil Holzspurcn an der lnnenseit e;
Br. 0,7 cm.
Gr a b 27/ 53
Grabgrube nicht ermittelt. in 'iO 1:m T . cin sta rk verga11gc11cs, gcstrecklcs Erwachscnenskclett mil W - 0-0rien tierung und dcn Armcn lä ngs des Korpers; ohn e Begleitfunde.
Gr a b 28/53
Grabgrube, L. 198 cm, Br. 59 cm, T. 100 cm, geslrecktes
Erwachsencnskelett mit W -0-0rienlierung und den Armen
längs des Korpers; ohne Funde.
Gr a b 29/ 53
Grabgrube. L. 170 cm. Br. 62 cm, T. 50 cm, gestrecktes
Erwachsenens kelett, W-0 orientiert, dic Arme längs des
Korpers; ohne Begleitfunde.
l'Í
Gr a b 30/53
~
Grabgrube, L. 185 cm, Br. 91 cm, T. 110 cm, gestreckte "
Erwachsenens kelett mit W-0-0rienti erung und den Armen

längs des Ko rpers; in der Gegend des linkcn Oberarmes c in e
Scherbe ( 1).
1. Verzierte Randscherbe von brauner Farbe mit schwarzen Flecken aus Material mil Sand gcmagcrt, dic Miindung
lricht erformig und d er Rand gerundet (Ta f. LV 111 : 2).
Gr a b 31/ 53
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 72 cm, T. 130 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mil 0 - W-Orientierung und den Händen
auf dem Becken; beim rechten Knie e in unvollständiges
GefäB (!) .
1. Unvollständiges schwarzgraues verziertes GeläB aus
fcinsandigem Ma terin!, die Miindung nicht e rhaltcn. die
Standlläche gerade; H . 16.9 cm, Stfl. 7,2 cm, Bdm. 14,'i cm
(Taf. LVlll: l b).
Gr a b 32/53
UnregelmiiBig ovale Grabgrube, Achscn liingc 175 und 76
cm, T . 120 cm, vom Skelett nur Knochcnfragmente und d er
Schädel erhalten , Orientierung W -0; bci den FiiBen Scherben (1 ).
1. Braungraues verziertes GefäB aus fcinkornig gemagertem Malerial, mit ausladender Miindung, d achformig abgestrichcnem Rand und gerader Standfläche; H. 12,9 cm. Mdm.
14.'> cm, Bdm. 15. 1 cm, Stfl. 7,6 cm (Taf. 1.Vlll : 3) .
G rab 33/ 53 ( latenezeitlich)
Gr a b 34/ 53
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 80 cm. T . 200 cm, gestrecktes
Männerskelett mit NNW -SSO-Orientierung und den Armen
längs des Korpers; beim Schädel ein e Lanzenspitze ( l). unler
dem Becken ein Messer (2) und zu FiiBen Gefliigelknochen
(3).

1. Eiserne Lanzenspitze mil schmalem Bla tt , in der Mitte
mit längerer massiver Tiille verstärkt , die Spitze fehlt ; L.
36,4 cm, Br. des Blattes 5,6 cm, L. der Tiille 12,5 cm ( Taf.
LVIII : 7 ).
2. Eisenmesser mit leicht konvexem Riicken und gcrader
Schneide. die Griffangel von der Klinge abgesetzt, an der
Griffangel Holzreste; L. 12,2 cm, Br. der Klingc 1,6 cm
(Taf. LVlll: 8).
3. Gefliigclknochen .
Gr a b 35/53
Grabgrube, L . 190 cm, Br. 86 cm, T . 55 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mil W - 0-0rien tierung, leich1 gewinkelten und an den Korper gezogenen Armen; ohne Begleitfundc.
Gr a b 36/53
Grabgrube. L. 197 cm, Br. 68 cm, T. 80 cm. gestrecktes
Erwachsenenskelett. W - 0 orientiert, dic Arme liings des
Korpers; ohne Begleit[unde.
Gr a b 37/ 'í3
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 65 cm, T . 100 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mil 0 - W -Orientierung, die Armc längs
des Korpcrs; ohne Begleitfunde.
Gr a b 38/ 53
Grabgrube, L. 191 cm, Br. 58 cm, T. 60 cm. gestrecktcs
Erwachsenenskelett mit W - 0-0rientierung, teilweise gestärt,
linker Arm längs des Korpers; die rechte Hand auf dem
Becken; ohne Begleitfunde.
Gr a b 39/53
Grabgrube. L. 178 cm. Br. 81 cm, T . 100 cm. Erwachsenenskelett in gestreckter Lage mit W - 0 -0rientierung und den
Händen längs des Korpers; links vom Schädel ein GefäBtorso
(1). helm llnken Oberschenkel Feuerstahlbruchstiicke ( 2).
1. Unterteil eines groBeren GefäBes von hellbrauner Farbe
aus feinkornigem Material, mit gerader Standfläche, bei der
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Bruchkante zwei waagrechte Linien; erhaltene H. 12 cm, Bdm.
10,l cm (Taf. LVllI: 12).
2. Zwei Feuerstahlbruchstiicke mit einem Schlagstein (Taf.
LVIII: 6. 11).
Gr a b 40/53 (volkerwanderungszeitlich)
Gr a b 41/53
Grabgrube, L. 126 cm, Br. 64 cm, T. 70 cm, bloB ein
Teil vom Schädel vorhanden, die restlichen Knochen vergangen. Orientierung W -O; in der Gegend der Fii& zwei
GeläBe ( 1, 2) .
1. Kleines braunes GefäB aus leinkornigem Material, mit
ausgezogener Miindung und schräg abgestrichenem Rand, die
Standlläche gerade mit plastischem Hakenkreuz als Bodenzeichen, um den GeläBkorper eine spirallormig umlaufende
Linie; H. 7 cm, Mdm. 6,8 cm, Bdm. 8,8 cm, Stfl. 5,3 cm
(Taf. LVIII: 1).
2. Kleines graubraunes verziertes GefäB, handgefertigt, aus
kornigcm Material, mit ausladender Miindung und gerundetem Rand , die Standfläche nach innen gedriickt; H . 8,2 cm,
Mdm. 7,3 cm, Bdm. 7,8 cm, Stfl. 5,6 cm (Taf. LVJII: 9).
Gr a b 42/ 53
Grabgrube, L. 199 cm, Br. 8ó cm, T. 150 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett, 0-W orientiert, die Arme längs des
Korpers; beim linken Oberarm ein GefäB (l), auf dem rechten Beckenknochen Tierzähne und beim rechten FuB ein
Ticrknochen (2).
l. Schwarzgraues GefäB aus Material mit Sandkornern
gemagcrt, die Miindung ausladend mil gerundetem Rand, die
gerade Standfläche hat plastischen Standring, unterhalb des
Halscs ein Band senkrechter Rillen, darunler zwischen zwei
waagrcchten Linienbändern zwei sich schneidende Wellenbändcr; H. 11,3 cm, Mdm. 9,8 cm, Bdm. 11,l cm, Slf!. 7 cm
(Taf. LVIII: 14).
2. Tierknochen.
Gr a b 43/ 53
Grabgrube, L. 220 cm, Br. 76 cm, T. 100 cm, gestrecktes
F.rwachsenenskelett mit W-0-0rientierung, der linke Arm
uber dic Wirbelsäule hinaus auf dem Becken, der rechte längs
des Korpcrs; dieses Grab storle ein anderes, aus dem etwa
8 cm tícfer der Unlerkiefer und die Knochen der GliedmaBen
zu tagc traten; ohne Begleitfunde.
Gr a b 44/'>3
In 40 cm T ., knapp untcr der Ackerkrumc cin GefäB ( 1).
vom Skelet! nichts gefunden.
1. Braungraues GefäB aus kornigem Material, auf der
Schultcr verziert, die Miindung trichterformig, der Rand
schräg abgestrichen, die Slandfläche gerade mil plaslischem
Standring, in der Mitte mit plastischem gleicharmigem Kreuz
als Bodenzeichen; H. 13,3 cm, Mdm. 9,7 cm, Bdm. 11 ,5 cm,
Stfl. 6,4 cm (Taf. LVIII: 15).
Lesefunde
Während der Grabungsarbeilen erfolgte am gestorten Teil
des Griiberfeldes die Bergung von verstreuten Funden; es
waren Scherben zweier GefäBe (l , 2), ein Silberohrring ( 3)
und eine Perle ( 4).
1. Asymmetrisches graubraw1es verziertes GefäB aus Material mil Sandmagerung, die Miindung trichterformig, der
Rand gerundet und die Standfläche gerade; H . 14,5 cm, Mdm.
12 cm, Bdm. 12,7 cm, Stli. 7,8 cm (Taf. LV: 9).
2. Asymmetrisches grauschwarzes GefäB aus Malerial mil
Sandmagerung, verziert mil Wellenlinicnbiindeln, die Miindung ausladend, der Rand nich! erhalten, aul der geraden

Standlläche in der Mitte ein plastisches gleicharmiges Kreuz;
H . 14,8 cm, Mdm. 8,9 cm, Bdm. 11,2 cm, Stfl. 5,8 cm (Taf.
LV: 14).
3. Traubenformiger Silberohrring, der obere Bogen aus
rundem Draht, der untere mil dreifachen Knoten und leinem
Filigran, im unteren Bogen ein längercr prunkvoller Traubenanhiinger; L. 3,9 cm, Dm. l ,9 cm (Tal. LV: 12) .
4. Perle aus Glasmasse, fiinfmal gegliedcrt mit Perlmutteriiberzug; L . 2,3 cm, Dm. 0,6 cm (Taf. LV: 11 ).

Ondrochov II
( Gemeinde Lipová, Bezirk Nové Zámky)
Im J. 1957 war beim Bau eines Schutzdammes
beim alten Nitra-FluBbett ein weilerer Abschnitt
des unter Ondrochov 1 bezeichneten Gräberfeldes
bedrQht, der als Ondrochov II bezeichnet wurde
und zweifellos mit dem vorigen zusammenhängt
(Abb. 75). Die Rettungsgrabung, die abermals M.
R ej ho 1c o v á fiihrte, zeitigte das Ergebnis von
35 Gräbern; 3 davon waren latenezeitlich, eines
volkerwanderungszeitlich und 31 wurden in das
IX. - X. Jh. datiert.
Beschreibung der Gräber imd Funde
Gr a b 1/57
Grabgrube, L. 195 cm, Br. 100 cm, T. 6'i cm, Erwachsenenskelett in gestreckter Lage, W - 0 orientiert, die linke
Hand aul dem Becken, der rechte Arm liings des Korpers;
ohne Funde.
Gr a b 2/57
Grabgrube, L. 215 cm, Br. 85 cm, T. 80 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mit W-0-0rientierung, den Hä nden auf
dem Becken, der Unterkiefer war etwa 10 cm nordlich vom
Schädel sckundär gelagert; ohne Begleitfundc.
Gr a b 3/57 (Abb. 79, Taf. XVII: 2)
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 8'i cm. T. 30 cm, gcstrecktes
Männerskelett mil W - 0-0ricntierung. dic Schllisselbeine in
sekundärer Lage, der linke Arm liings des Korpers, der rechtc
im Ellbogen gewinkelt und auf dem Becken; untcrhalb des
rechten Unterarmes ein Messer ( l ).
l. Eisenmesser mil geradem Riicken und leicht konvexer
Schneide, an der Oberfläche Reste einer Holzscheide, Griffangel und Messerspilz.e weggebrochen; L. 10,8 cm, Br. der Klinge
2,3 cm (Taf. LIX: 1).
Gr a b 4/57
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 113 cm, T . 120 cm, Knochen
von gestortem Erwachsenenskelett in der Grubenmitte angehäuft, die linke FuBsohle in urspriinglicher Lage; Begleitfunde:
Perle (l) und ein Stein (2).
1. Griinblaue Glasperle, melonenartig gegliedert, in der
Mitte mil rundem Loch; H . 1,7 cm, Dm. 2 cm (Tal. LIX:
2).
2. Unbearbeiteter schwarzer Stein.
Gr a b 5/ 57 ( Abb. 80, Tal. XVII: 3)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 75 cm, T . 55 cm, gestrecktes
Erwachsencnskelett, W-0 orientiert, die Hii ndc auf dem
Becken; ohne Begleitfunde.
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Grab 6/57 (Abb. 81, Taf. XVII : 4)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 65 cm, T. 60 cm, gestrecktes
Frauenskelett mil W - O·Orientierung und der linken Hand
auf dem Becken; zu beiden Schädelseiten je ein Schläfenring
(1, 2 ) , am rechten Unterarm ein Armring (3), an den sekundär 15 cm oberhalb vom Skelett verlagerten Fingergliedern zwei Fingcrringe (4, 5).

Gr a b 8/57 (Abb. 83, Taf. XVII: 6)
Grabgrube, L. 225 cm, Br. 95 cm, T. 70 cm, gestrecktes
Männerskelett mil W - 0-0rienlierung, mil den Armen längs
des Korpers und etwas unter das Skelett geschoben; aus der
Grubenfiillung ein Knochenplättchen vom Kocher ( 1 ), Beschlagbruchsliicke (2), ein Eisenniel (3) . ein Nagel ( 4 ). bei
der linken Hand ein Welzslein ( 5) , beim rechten Becken-
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Abb. 79. Ondrochov II.
Grab :1.

Abb. 80. Ondrochov II.
Grab. 5.

1. S-fiirmiger Schliifenring aus rundem Bronzedraht, die
Schleile breilgehämmerl; Dm. 1,5 cm (Taf. LIX: 5).
2. S·fiirmiger Schliifenring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1,5 cm (Taf. LIX: 6).
3. Stabfiirmiger Bronzearmring mit abgehackten Enden;
Dm. 6,1 cm, Dicke 0,4 cm (Taf. LIX: 4).
4. Offener Fingcrring aus Bronzedraht, die verjiingten
Enden iibereinandergezogen; Dm. 2,1 cm (Taf. LIX: 10).
5. Bandfiirmiger Bronzefingerring mil verslärklem rechl·
eckigem Schildchen, das an beiden Seiten gelriebene konzenlrische Kreise mil verlikalem Punktsaum trägt; Dm. 2, 1 cm
(Taf. LIX: 9).
Gr a b 7/57 (Abb. 82, Taf. XVII: 5)
Grabgrube, L. 250 cm, Br. 95 cm, T. 70 cm. gestrecktes
Frauenskelett mil W - O ·Orien tierung und den Armen längs
des Korpers ; an der rechten Hand ein Fingerring (1).
1. O!lener bandlormiger Fingerring aus Bronze, auBen gerundet, die verji.inglen Enden abgchackt; Dm. 2,4 cm (Taf.
LIX: 8).

Abb. 81. Ondrochov II.
Grab 6.

Abb. 82. Ondrochov II.
Grab 7.

knochen eine Schnalle ( 6) , unterhalb des rechten Armes ein
Messer (7), zwischen den Knien eine Pfeilspitze (8), an der
rechlen Grubenseite e1wa 15 cm oberhalb des Bodens Kocherbeschlag (9) und ein W e1zslein (10).
l. Knochenplä1tchen vom Kocherbelag, mit einem Eisennagel in der Mitte; L. 8 cm. Br. 3,5 cm, Slärke 0,2 cm
(Taf. LIX: 11).
2. Bruchsliicke von bandformigen Eisenbeschlägen; Br.
2 cm (Taf. LIX: 3, 24, 27).
3. Eisenniel mil zylindrischem Hals; L. 2 cm.
4. Nagelformiger Eisengegenstand mit rundem Querschnitt,
das Ende spitzig; L. 10,5 cm (Taf. LIX: 13) .
5. Rechleckiges Welzsteinfragmenl; L. 7,4 cm, Br. 1,5 cm,
S1ärke 0,7 cm (Taf. LIX: 12).
6. Ovale Eisenschnalle, der Dom unvollsländig; Dm. 4 cm
(Taf. LIX: 19).
7. Eisenmesser mit weggebrochener Spilze, die Klinge von
der Griffangel abgeselzl; L. 10 cm, Br. der Klinge 2 cm
(Taf. LIX: 14).
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8. Rhombische Eisenpfeilspitze; L. 9.2 cm. Br. 3,7 cm
(TaL LIX: 32).
9. Bruchsti.ick von band!Ormigen Eisenbeschlägen. wahrschcinlich eines K&hers, in der Mitte ein Eisen niet; L . 12,4
cm (Ta f. LIX: 17 ).
10. Wctzstein von unregelmäBiger Form, die Ecken gerundct , das eine Ende mil rundem Loch; L. fi,7 cm, max.
Br. 3,'i cm (Taf. LIX: 31).

--N

o

G rab 12/r:,7
Grabgrube, L . 160 cm, Br. 65 cm, T. (lr; cm, stark vergan·
genes, gestrecktes Skelett eines Jugendlichcn mit W -00rientierung; ohne Begleitfunde.
Gr a b 13/57
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 7'i cm, 'ľ. 80 cm, gestrecktes
Frauenskelctt mit W-0-0rientierung und dcn Armen längs
des Korpers; links vom Schädel cin Ring ( 1).

.........___.50cm

~-'--~-~

Abb. 83.

OndľOch ov

TI. Grab 8.

C rab lJ/ 'i7 (A bb 84)
Crabgrube, L. 210 cm, Br. 95 cm, T. 55 cm. gestrecktes
Frauenskelett mit W - 0-0rientierung und den Armen längs
<les Ko rpcrs, die Elle des rechten Armes und die unteren
Riickenwi rbel in sekundärer Lage; an der rechten Hand ein
I· ingerring ( 1).
1. Krcisformiger Silberfingerring mit gewulbter AuBen Sl'itc; Dm. 2,4 cm (Taf. LIX: 7).
C rab I O/r;7
Grabgrube, L. 185 cm. Br. 60 cm, T. 40 cm, gestrecktes
Erwachscnenskelett, an der linken Seite gebettet, W - 0 orient icrt. der Schiide l au{ dem linken Schliisselbein. der linke
Arm gcwinkelt, der rechte nicht erhalten; ohne Begleitfunde.
C rab 11/ ">7
Grabgrube, L. 200 cm. Br. 80 cm, T. 80 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W - 0-0rientierung und den Armen längs
des Korpers, Schädel und Brustkorb sekundiir gelagert; beim
rechten Oberschenkel ein Schläfenring ( 1).
1. S-formiger Schläfenring aus rundem Silberdraht; Dm.
2. 1 crn (Ta[. LIX: 15) .

Abb. 84. Ondrochov II. Grab 9.

1. S-formiger Schlä[enring aus rundem Silberdraht mit
brcitgehämmerter S-Schleife; Dm. 2.2 cm (Ta f. LIX: 16).
Grab 14/ r:,7 (Abb. 85. Taf. XVIII : 1).
Grabgrube. L. 190 cm. Br. 73 cm, T. 70 cm. gcstrecktes
Erwachsenenskelett , W-0 orientiert, die Arme längs des Kor·
pers. die rechte Elle und Speiche sekundii r gelagert; ohne
Fundc.
Gr a b 1r;/ 'i7
Grabgrube, L. 220 cm, Br. fi'i cm. T. 60 cm, gestrecktes
Mii nnerskelett mil W-0-0rientíerung, das Kopfende der
Grabgrube durch einen Deckungsgraben gestor i, der rechte
Arm im Ellbogen leicht gewinkelt und zum Bccken gezogen.
der linke au[ dem Becken ; beim rechten Ellbogen cin Messer
( 1).
1. Eisenmesser mit leicht konkavem R iicken und gerader
Schneide, die GriHangel von der Klinge abgesetzt; L. 135 cm.
Br. der Klinge 1.9 cm (Taf. LIX: 28) .
Gr a b 16/ "i7
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 70 c m, T. 60 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett mit W - 0-0rien ti erung. nur der Schädel,
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das Becken und Knochen der unteren GliedmaBen erhalten;
ohne Funde.
Grab 17/57 (Taf. XVIII : 2)
Grabgrube von unregelmäBig ovaler Form, Achsenlänge
145 und 90 cm, T . 72 cm, mít schräger Sohle, Orientierung
NNW - SSO, das FuBende der Grube durch einen Deckungsgraben gestori, das Erwachsenenskelett mil dem Gesicht nach
unlen zur rechlen Grubenwand geworfen, die Knochen des

2. Braunschwarzes verziertes GefäB aus kornigem Material, mit ausladender Miindung, gerundetem Rand und gerader Standfläche; H . 14,3 cm, Mdm. 15,8 cm, Bdm. 15,2 cm,
Stfl. 8 cm (Taf. LIX: 18).
Gr a b 21 / 57 (Abb. 86. Taf. XVIII : 3 )
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 100 cm, T . 105 cm, geslrecktes
Frauenskelett mit N - S-Orientierung und den Armen längs
d es Kéirpers , an der rechlen Seite in der N ähe des Beckcn$

- --•N

Abb. 85. Ondroc hov II. Grab 14.
linken Armes und rechten Unterarmes fehlten, ebenfalls die
Unlerschenkel; ohne Funde.
Gr a b 18/57
Grabgrube, L. 170 cm, Br. 70 cm. T . 100 cm, gestrecktes
Männerskelett, WNW -OSO orientierl, die Arme längs des
Kéirpers, die Unlerschenkel der Sand!Orderung zum Opier gefallen ; bei der linken Hand ein Messer (l ), e in Feuerslahlbruchstiick ( 2 ). Ziinds leine (3) und ein Welzslein ( 4 ).
1. Eisenmesser mil geradem Riicken und konvexer Schneide; L. 10,7 cm, Br. 1.6 cm (Ta f. LIX: 25) .
2. Feuerslahlfragmenle (Taf. LIX: 23, 29).
3. Drei Silexabschläge, als Zii nds1ein verwendet (Ta f. 1.IX:
20, 21 , 22).
4. Unregelmäl3ig rechleckiger Wetzstein, die Mitte beider
Seilen abgeniilzl; L. 6,3 cm. Br. 2,4 cm. H . 0.9 cm (Taf.
LIX: 26) .
Gr a b 19/ 57 (latcnezeitlich)
Gr a b 20/57
Grabgrube, L. 240 cm, Br. 77 cm, T. 160 cm, geslreckles
Männerskeletl, W - 0 orienliert, die Arme längs des Kéirpers;
bei der linJcen Hand ein Messer ( 1 ) und an den FuBenden
ein GefäB (2) .
1. Eisenmesser mit geradem Riicken und geschweifter
Schneide, die Griffangel von der Klínge abgeselzl; L. 13,8 cm,
Br. 1.9 cm (Taf. LIX: 30) .

o

SOcm

.____,__~~---'

Abb. 86. Ondroc hov II. Grab 21.
das Skelett eines Kleinkindes. von ihm Schädel, einige Wirbe:
und Rippenbruchsliick erhalten; bei der rechl en Schulter cín
zerscherbtes Gefä 13 ( 1 ) .
1. Braunschwarzes verzierles GefäB aus Malerial mil Sandkéirnern gemagerl, die Miindung leicht ausladend, der Rand
schräg abgeslrichen, die Standfliiche gerade; H . 14,3 cm, Mdm.
12.7 cm, Bdm. 15 cm, Stfl. 7 cm (Taf. LX: l ).
G ra b 22/ 57 - Brandgrab
Grabgrube nichl ermitlelt, in 150 cm T. ein zerscherbt es
gréiBeres Gefäl3 (1 ) , bis zu einem Drittel mit Erde und Leichenbrand angefiillt, daneben ein kleineres Gefäl3 (2).
1. Grauschwarzes verziertes groBeres GefäB aus sandigem
Malerial, mit trichlerféirmiger Mii ndung, gerundelem Rand
und gerader Slandfläche; H . 20 cm, Mdm. 16,ô cm, Bdm .
l 7.'i cm, S tfi. 9,6 cm ( Taf. LX: 22) .
2. Grauschwarzes verzierles Gefäl3 aus sandgemagertcm
Material , mit ausladender Miindung, gerundetem Rand und
gerader Slandfläche mit einer runden Delle in der Mitte; H .
11.8 cm, Mdm. 12.4 cm, Bdm. 12.9 cm, S1fl. 7,8 cm (Taf.
LX: 8).
G r a b 23/ 57
Grabgrube, L. 150 cm, Br. 60 cm, T. 68 cm, geslreckt cs
Männerskelett mil W - 0 -0rienlierung und den Armen längs

208

A. TOčlK

des Korpers; beim linken Oberschenkel ein Messer ( 1) mit
Bruchstiicken einer Scheide (2), Beschläge (3), eine Eisenspitze ( 4), Feuerstahlbruchstiicke (5) und zwischen den Ober·
schenkeln ein GefäB ( 6) .
1. Eisenmesser mil einem Knick im Riicken, die Schneide
leicht konvex; L. 20 cm, Br. der Klinge 3,8 cm (Taf. LX: 9).
2. Bruchstiicke einer eisernen Messerscheide, an einem
Reste von pechartiger Masse, auch am Schneidenende eine
Pechmasse in Form eines doppelt gewickelten Fadens (Taf.
LX: 17).
3. Stabformiger Eisenbeschlag, das Ende schaufelformig
verbreitert, zur Messerscheide gehorend (Taf. LX: 10, 11).
4. Eisenspitze aus kantigem Stäbchen; L. 6,5 cm (Taf. LX:
7).

5. Lyra·formiger Feuerstahl in Bruchstiicken, hiezu zwei
Ziindsteine aus Quarz (Taf. LX: 2, 3, 4).
6. Braunschwarzes, mit Stichbändern verziertes GefäB aus
feinsandigem Material, mit leicht ausladender Miindung, gerundetem Rand und leicht nach innen gedriickter Standfläche;
H. 11,5 cm, Mdm. 8,4 cm, Bdm. 11,5 cm, Stli. 6 cm (Taf.
LX: 26).
Gr a b 24/57
Grabgrube nicht ermittelt, in 86 cm T. ein gestrecktes
Frauenskelett mit W-0-0rientierung und den Armen leicht
vom Korper weggezogen; zu beiden Seiten des Schädels je
ein Ohrring (1, 2).
1. Offener ovaler Ohrring aus rundem Bronzedraht; im
seitlichen Bogen schlichte Knoten; Dm. 2 cm (Taf. LX: 6).
2. Bronzeohrring, wie der vorige, nur mit Doppelknoten;
Dm. 2,1 cm (Taf. LX: 5).
G r a b 25/57 (Abb. 87)
Rechteckige Grabgrube, L. 200 cm, Br. 70 cm, T. 70 cm,

Abb. 87. On drochov II. Grab 25.

gestrecktes Erwachsenenskelett mit W - O·Orientierung und
den Händen auf dem Becken; ohne Begleitfunde.
Gr a b 26/ 57 ( volkerwanderungszeitlich)
G rab 27/ 57 (latenezeitlich)
Gr a b 28/57
Grabgrube nicht ermittelt, in 60 cm T. ein gestrecktes Kinderskelett, teilweise gestori, 0 - W orientiert; ohne Funde.
Gr a b 29/57
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 90 cm, T. 120 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett, teilweise gestori, W-0 orientiert, die
Hände auf dem Becken; ohne Begleitfunde.
Gr a b 30/ 57
Grabgrube, L. 130 cm, Br. 82 cm, T. 65 cm, nur der Schädel in urspriinglicher Lage, die iibrigen Knochen an einer
Stelle angehäuft, Orientierung W - 0; bei den Beckenknochen
zwei Messer (1, 2).
1. Eisenmesser, die Griffängel mil rechteckigem Querschnitt; L. 9,4 cm, Br. der Klinge 1,5 cm (Taf. LX: 15).
2. Kleines Eisenmesser mit geradem Riicken und leicht
konvexer Schneide; L. 5,6 cm, Br. 1,1 cm (Taf. LX: 14).
Gr a b 31/57 (Abb. 88, Taf. XV I II: 4)
Grabgrube, L. 200 cm, Br. 70 cm, T. 70 cm, gestrecktes
Erwachsenenskelett, teilweise gestori, W - O orientiert; ohne
Begleitfunde.
Gr a b 32/ 57 (Taf. XVIII: 5)
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 75 cm, T. 90 cm, Erwachsenenskelett mit W - 0-0rientierung und den Armen längs des
Korpers; ohne Begleitfunde.
Gr a b 33/ 57
Grabgrube, L. 240 cm, Br. 80 cm, T. 80 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit W-0-0rientierung, der rechte Arm auf
dem Becken, der linke Unterarm in sekundärer Lage, der

Abb. 88. Ondrochov II. Grab 31.
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Rump f gestori; b2lm Schädcl cin Schläfonring ( l ) und ein
Fingerring (2), auf der Brust ein Messer (3).
l. S-fčirmiger Schläfcnring aus rundem Bronzedraht; Dm.
1.9 cm (Taf. LX: 23) .
2. Bandfčirm iger offcner Bronzefingerring mil le:chl gewčilbter AuBenseite und iibereinanderliegenden Enden; Dm.
2.1 cm (Taf. LX: 19 ).
3. Eisenmesser mit Holzreslcn von der Scheide; L. 6,7 cm,
Br. d2r Klinge 1.3 cm (Taf. LX: 12).
Gr a b 34/57
Grabgrube. L. 80 cm. Br. 3í cm, T. 30 cm, stark vergangcn2s. 0 - W oricnticrtes K indcrskclett; ohne Begleitfunde.
G rab 3í/ '>7 ( Abb. 89, Taf. XVIII: 6)
Grabgrub~. L. 240 cm. Br. 8t; cm, T . 80 cm, Orientierung
W - 0, vom Skelett nur d ic Unterschenkcl vorgefunden, der
Inhalt des Grabes von Grabräubern ges tort; in Grubenmitte
angehäuftes l nventar: Schnallc ( 1). weitere Schnalle (2) ,
Ringbruchsti.icke ( 3). Trense ( 4). Nadel ( 5). Eisenbruchstiicke ( 6), Bronzering ( 7); zw ischen den Gegenständen Leder- und Holzreste.
l. Fragment einer Bronzeschnallc mit rechteckiger Riemenkappe, die mit cinem Pfcrdemotiv verziert ist; an der Schnalle
Gewebereste; L. 4 cm. Br. d er Platte 2.7 cm (Ta l. LX: 20).
2. Bandfärmige rech teckige Bronzeschnalle; H . 2,6 cm, Br.
1,7 cm (Ta f. LX: 24).
3. Kleiner Ring in zwei Bruchsliicken aus blauer pastoser
Mass2 (Taf. LX: 21 ) .

- - -N

4. Eisentrense mil Ziigelringen an den Mundstiicken; Dm.
der Ringe 6 und 5,8 cm (Ta f. LX: 18) .
5. Bronzenadel mil proliliertem Kop!; L. 8,1 cm, Dm. des
Kopfes 0.9 cm (Taf. LX: 16).
6. Eisenbruchstiicke. eines mit erhaltenem Eisenniet (Tal.
LX: 13).
7. Geschlossener Bronzering aus rundem S1äbchen; Dm.
3,3 cm (Taf. LX: 25).
Lesefunde
Aus Oberflächenschich1en !and man ein GeläBtorso (1).
l. Unterteil eines grauschwarzen unverzierten GeläBes aus
sandigem Material mil leicht nach innen gedriickter Standfläche; erhaltene H . 12,2 cm. Stfl. 8,8 cm (Tal. LV: 15) .

T vr d o š o v c e. Flur „K erektó"
( Bezirk N<>vé Zámky)
D ie Fundstelle liegt auf der kleinen Lo!3anhohe
„Kerektó", die sich aus dem sumpfigen, vom Bach
Cergát gebildeten Gelände erhebt ( Abb. 90).
Im Winter des j . 1959/ 1960 stellte der Arbeiter
des Al der SA W j. Ba 1o g h Skelette fest, die
bei Tiefpfliigung an die Oberfläche geraten waren;
im Sommer darauf wurde hier unter der Leitung
von J. R aj č ek eine Probegrabung durchgefiihrt.
An der Westseite der Anhohe wurden Gräber der
friihbronzezeitlichen Nitra-Gruppe abgedeckt und
an der Os lseite wieder 24 Gräber aus dem IX.- X.
Jh. Das Gräberfeld ist nich! vollständig untersucht
worden. Die Funde befinden sich im Al der SAW
zu Nitra.
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Ondľochov

II. Grab 35.

Abb. 90. Tvrdošovce. Sltuat!onsplan.
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Plan 4. Tvrdošovce. Plan des Gräberfeldes.

Beschreibung der Gräber und Funde
Grab 1 ( Abb. 91)
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 90 - 80 cm, T. 55 cm, gestrecktes Erwachsenenskelett mil NNW-SSO-Orientierung und
den Händen auf d em Becken; ohne Begleitfunde.
Gr a b 2
Grabgrube, L. 185 cm, Br. 85 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit den Händen auf dem Becken, NNW-SSO
orientiert; Begleitfunde: hinter dem Kopf ein GefäB (1 ), beim
Schädel ei n Ohrring (2) .

Abb. 91. Tvrdošovce. Grab l.

1. Schlankes topfformiges GefäB von brauner Farbe, aus
sandgemagertem Material, scheibengedreht, die Oberfläche mit
feinem Toniiberzug, die Miindung ausladend, der Rand gerundet, der eiform ige Korper vom Hals an mil Stichbändern,
zwei umlaufenden Linienbiindeln und zwei Wellenbändern
dazwischen verziert, die Standfläcbe gerade, in der Mitte ein
rundes Griibchen mil plastischem Kreuz; H. 18,9 cm, Mdm.
9,8 cm, Bdm. 13 cm, Stfl. 7,4 cm (Taf. LXI: 16, 16a)
2. Unvollständiger Bronzeohrring, erhalten ist nur der
ovale Ringbogen von kreisformigem Querschnitt; Dm. 1,4 cm
(Taf. LXI: 2).
G rab 3
UnregelmäBig rechteckige Grabgrube, L. 120 cm, Br. 60
cm, T . 50 cm, vom NNW-SSO orientierten Kinderskelett
nur ein Schädelfragment erhalten; in der N ähe des Schädels
ein GefäB ( 1 ).
l. Braungraues topfformiges GefäB aus sandgemagertem
Material, scheibengedreh t, die Oberfläche mil feinem Toniiberzug, die Miindung ausladend, der Rand schräg abgestrichen und die Standfläche gerade; H. 17, 1 cm, Mdm. 12,8 cm,
Bdm. 15 cm, Stfl. 8 cm (Taf. LXI: 15).
Gr a b 4
Grabgrube, L. 183 cm, Br. 84 cm, T . 40 cm, gestrecktes
Skelet! eines Jugendlichen mit NNW-SSO-Orientierung und
den Armen längs des Korpers, schlecht erhalten; ohne Begleit·
funde.
Gr a b 5
UnregelmäBig rechteckige Grabgrube, L. 210 cm, Br. 78 cm,
T. 60 cm, gestrecktes, NW -SO orientiertes Männerskelett mit
den Armen längs des Korpers; ohne Begleitfunde.
Gr a b 6
Grabgrube, L. 135 cm, Br. 60 cm, T . 65 cm, vom NNW SSO orientierten Kinderskelett nur der Schiidel, fragmente
der längs des Korpers liegenden Arme und der Seine erhalten;
beim Schädel ein Knopf (1) und vier Ohrringe (2-5).
1. Gedriicktkugeliger Glasknopf von hellgriiner Farbe mit
eingeschmolzener runder Eisenose; Dm. 1,1 cm (Taf. LX! : 8)
2- 5. Vier ovale Bronzeohrringe mit verdick tem unteren
Bogen und mit einfachen Knoten, in der unteren Bogenmitte
ein doppelkonischer Spiralanhiinger (auf einem Exemplar
nicht erhalten); H. 2,2 cm, 2,2 cm, 2,2 cm, 1,7 cm, Dm. 1,1
cm, 1,1 cm, 1,1 cm, 1 cm (Taf. LXI: 3, 4, 9, 12).
Gr a b 7 (Abb. 92, Taf. XIX: 1)
Grabgrube nicht ermittelt, in 50 cm T. ein gest recktes Männerskelett mit den Armen längs des Kor pers und NW - SOOrientierung; beim linken Oberschenkel ein Wetzstein (1),
ein Eisenmesser (2) und ein Feuerstahlfragment (3).
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!. Rech1eckiger Welzslein aus Sandslein mit Abniilzungsspuren; L. 6,9 cm, Br. 2,4 cm, H . 0,9 cm (Tal. LXI : JO ) .
2. Eisenmcsserfragment mit geradem Riicken und gerader
Schneide; L. 7,4 cm, Br. der Klinge 2 cm (Tal. LX! : 1).
3. Unvolls1ändiger Lyra-formiger Feuerstahl mil osenformig umgebogenen Enden, auch ein Ziindslein erhalten; erhaltene L. des Feuerstahls 7,2 cm (Taf. LXI: 19) .

Grab IO
Grabgrube, L. 150 cm. Br. 80 cm, T. 8 5 cm, ges1reck1es,
NW-SO orienliertes Kinderskelett, nur der Schädel und die
Beinknochen e rhalten; ohne Funde.
Grab 11
Grabgrube, L. 120 cm, Br. 66 cm, T. 65 cm, ges1r;:cktes
Kind erskelett mil NW- SO-Orien tierung. nur der Schädel

N

/

/

N

/

o

SO cm

Abb. 92. Tvrdošovce.
Grab 7.

Abb. 93. Tvrdošovce. Grab 8.

G r ab 8 (Abb. 93)
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 100 cm, T. 110 cm, gestreckles
NW-SO orientiertes Erwachsenenskelett mil den Armen
längs des Korpers; beim linken Wadenbein eine Pfeilspilze
(1 ).

!. Eisenp(eilspilze, wahrscheinlich von blattformiger Geslalt, mil Tiille; L. 7,3 cm (Taf. LXI: 7).
Gr a b 9 (Abb. 94. Tal. XIX: 2)
Grabgrube, L. 230 cm, Br. 86 cm, T. 100 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NNW - SSO·Orientierung und den Hän·
den auf dem Becken; unler dem Unterkiefer Perlen (1), beim
Schädel ein Ohrring (2).
!. Hellgri.ine, viermal gegliederte Perle aus Glasmasse mil
Perlmutteriiberzug, Dm. 0.7 cm, L. 1.7 cm, hellgriine dreiteilige Perle aus Glasmasse mit Perlmulteriiberzug, Dm. 0,4
cm, L. 1,4 cm (Taf. LXI: 6).
2. Ohrring aus rundem Bronzedraht mil Knoten, in der
Mitte des unteren Bogens ein zylindrischer Spiralanhänger
mit einem Kiigelchen als AbschluB; H . 2.3 cm (Taf. LXI: 5).

Abb. 9-1. Tvrdošovce. Grab 9.

und die Oberschenkel crhalten; bei den FuBenden ein GcfäB
(J ).

!. Niederes topHormiges GefäB mil breit ausladender Miin·
dung und gerundetem Rand . von graubrauner Farbe, aus
sandgemagertem Material, scheibengedreht, die Oberlliichc mil
feinem Toniiberzug, die S1andlläche leicht erhaben und in
der Mitte mil symmetrischem Griibchen; H . 10,9 cm, Mdm.
10.6 cm, Bdm. 12,1 cm, S1ll. 6,4 cm (Tal. LXI: 18, 18a).
. Gr a b 12 (Abb. 95, Taf. XIX: 3)
Grabgrube, L. 202 cm, Br. 95 cm, T. 85 cm, gestrecktes
Männerskelelt mít NW -SO-Orientierung, dem rechten Arm
längs des Korpers und dem linken zum Schädel gewinkelt;
beim linken Oberschenkel ein Feuerslahl ( 1) und Messer·
bruchsliicke ( 2).
1. Lyra-formiger Feuers1ahl mit zu einer Ose umgebogenen
Enden; L. 8 cm (Tal. LXI : 17).
2. Bruchstiicke wahrscheinlich eines Eisenmessers. Frag·
mente der Klinge und der Griffangel erhalten; L. 2,6 cm,
3,2 cm, Br. der Klinge 1,8 cm (Taf. LX!: 11).
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G rab 13 (Tal. XIX: 4)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 73 cm, T. 110 cm, gestrecktes
Män nerskelett mit NW - SO-Orientierung und den Armen
lä ngs des Kč:irpers; bei der linken Hand ein Messer (l ) und
beim linken W adenbein ein Eisenfragment (2).

eine Perle (2), unweit des rechten Oberschenkels eine Tonperle (3), beim recht en Fu Bende ein GefäB (4) und Eimer
( 5), zwischen den Beckenknochen Gefli.igclrcste.
1. Ovaler Bronzeohrring von kreisfOrmigcm Querschnitt
in zwei Bruchsti.icken (Ta l. LXll : 12).

o

o

50cm

o

50cm

50cm

oa
ni

'---~--~~___,

Abb. 95. Tvrdošovce. Grab 12.

Abb. 96. TVrdošovce. Grab 15.

l. Eisenmesser mit geradem R iicken und leicht konvexer
Schneide, die Griffangel erhalten; L. 14,4 cm, Br. der Klinge
2,l cm (Taf. LX I: 13) .
2. Unbestimmbares Eisenbruchs tiick (Tal. LX I: 14).
G rab 14 (Tal. XIX: 5)
Grabgrube. L. 200 cm, Br. 70 cm, T. 110 cm, gestrecktes,
NNW-SSO orientiertes Skelet! mit den Armen längs des
Kč:irpers; bei der linken Schulter ein umgestiilptes GefäB (l),
beim linken Oberschenkel Eisenbruchstiicke (2), wahrscheinli ch eines Mes sers und Ei merbeschläge ( 3).
1. Ziege lrotes lopfformiges scheibengedrehles GefäB aus
korn igem Material, mit trichterformiger Miindung und schräg
abgestrichenem Rand, die Stand!läche gerade; H. 16,4 cm,
Mdm. 11 ,5 cm, Bdm. 14,2 cm, S1fl. 7,6 cm (Tal. LXII : 1 ).
2. Eisenmesserfragment, ein Teil der Klinge mil der GriHangel erhalten; L. 6,8 cm, Br. der Klinge 1,4 cm (Taf. LXII:
6).

3. Fragmente von Eimerbeschlägen: R este des halbkreis(ormigen Henkcls aus rundem Eisenstab und mit hakenfč:irmig
umgebogenen, knopfartig abgeschlosscnen Enden; Dm. des
Stabes 0,7-0,8 cm (Tal. LXll : 7, II ).
Gr a b 15 (Abb. 96, Taf. XIX: 6)
Grabgrube, L. 210 cm, Br. 85 cm, T. 170 cm, gestrecktes,
NW - SO orientiertes Skelet! mil den Armen längs d es Kč:ir
pcrs ; links vom Schiidel ein Ohrring (1), bei den Halswirbeln

Abb. 97. Tvrdošovce. Grab 19.

2. Doppelperle aus hellgriiner Glasmasse mit Perlmutteriiberzug; L. 1 cm, Dm. 0,7 cm (Tal. LXll: 15).
3. Graue doppelkon ische Perle aus fcin geschlämmtem Ton
mit rundem Loch; H . 1,4 cm, Dm. 2,4 cm (Taf. LX ll : 4) .
4. Hellgraues topHormiges scheibengedrch1es GeläB aus
sandgemagertem Material, mit breit ausladender Mi.indung.
schräg abgestrichenem Rand, die Oberflächc mil (einem Toniiberzug, die Slandfläche erhaben, mit einem exzenlrisch unlergebrachlen plaslischen Ring; H. 13.1 cm, Mdm. 12,6 cm.
Bdm. 13,8 cm, Slfl. 8,2 cm (Tal. LX! !: 13, 13a).
5. Eiserner Eimerbeschlag: Bruchs tiickc des ha lbkreisfor·
migen H enkels aus rundem Stäbchen. mit schwalbenschwanz·
lč:irmigen Seitenbeschlägen, Bruchsliicke von Reifen, an der
AuBenseite gewolbt. innen gerade und mil anhahenden Holzspuren; Dm. des Henkels elwa 19 cm, Br. der Reilen 0,80,9 cm ( T af. LXII : 10).
G r a b 16
Grabgrube nicht ermittelt, in 50 cm T. Res te eines Kinders kelettes; bei den Knochen cin GefäB ( 1) .
1. Kleines b raungraues lopllormiges GcliiB aus sandgcmagertem Material. scheibengedrehl, die Oberlläche mit
leinem Toniiberzug, die Miindung ausladend, der Rand ge·
rundet, die Slandfläche gerade und mil einem plastischen
KrähenluB; H . 11,4 cm. Mdm. 8 cm, Bdm. 9,9 cm, S1fl.
5,5 cm (Taf. LXll: 18, 18a).
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Grab 17
Grabgrube nichl festgestellt, in 40 cm T. ein gestrecktes
Erwachsenenskelett mil N NW - SSO-Orientierung und den
Armen längs des Korpers; ohne Funde.
Gr a b 18
Grabgrube. L. 210 cm, Br. 90 cm. T . 170 cm, gestrecktes
Fra:ienskelett mil NNW - SSO-Orientierung und den Armen

Grabgrube, L. 180 cm, Br. 65 cm, T. 83 cm, gestrecktes,
NW - SO orientiertes Skelett mit den Armcn neben dem
Kärper ; beim linken FuB ein GefäB (1) .
l. Graubraunes scheibengedrehtes topffärmiges GefäB aus
sandgemagertem Material, die Oberfläche mit feinem Toniiberzug, die Miindung breit ausladend, d er Rand schräg
abgestrichen, die Standfläche leicht erhaben und mit plasti-

!

~~-......__
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_,!jOcm

o

SOcm

...__.__~_.____.....___,

Abb. 98. Tvrdošovce. Grab 20.

Abb. 99. Tvrdošovce. Grab 21.

längs des Korpers ; bei der linken Hand ein Messer (1).
beim Schädel ein Ohrring ( 2) .
1. Eisenmesser!ragmente mil Spuren des Holzgriffes aul
der Griffangel, der Riicken gerade, die Schneide ganz wenig
gebogen; L. der Fragmente 6 .4 cm, 4,1 cm, 2,8 cm, 1,9 cm,
Br. der Klinge 1,4 cm (Taf. LXII: 2).
2. Ovaler Bronzeohrring aus rundem Draht; Dm. 1,81.4 cm (Ta!. LXll : 14 ).
G rab 19 ( Abb. 97)
Grabgrube. L. 195 cm, Br. 90 cm, T . 100 cm, gestrecktes
Erwachse11enskele1t (etwa einer Frau ) mit NNW-SSOOricntierung, den Händen au( dem Becken und den Beinen
gekreuzt; links vom Schädel eine Perle (l) zum Vorschein
gekommen.
1. Graubraune Tonperle (Spinnwirtel) aus feinkärnigem
Material und von gedriicktkugeliger Form mil rundem Loch
in der Mitte; H. 2.4 cm, Dm. 3 cm (Taf. LXII: 3).
G rab 20 (Abb. 98)
Grabgrube, L. 190 cm, Br. 88 cm, T. 75 cm, gestrecktes
Frauenskelett mit NNW - SSO-Orientierung, dem linken Arm
neben dem Kórper und dem rechten au( dem Brustkorb; ohne
Funde.
G rab 21 (Abb. 99)

schem Zeichen; H. 12,4 cm, Mdm. 13,4 cm, Bdm. 14,2 cm,
Stfl. 7,7 cm (Tal. LXII: 9, 9a),
Gr a b 22
Grabgrube, L. 180 cm, Br. 80 cm, ľ. l 30 cm, gestrecktes
Skelett mit NW - SO-Oricntierung und den Armen längs des
Korpers; ohne Funde.
Gr a b 23
Grabgrube, L. 160 cm, Br. 50 cm, T. 120 cm, gestrecktes
Kinderskelett mit NNW - SSO-Orientierung, den Armen
längs des Kärpers; aul dem Halse Perlen ( 1), an der rechten
Hand ein Fingerring (2), bci der linken Hand ein Messer
(3) und unter dem Schädel ein Ohrring (4).
1. Zehn zwei- bis vierteilige Glasperlen von hellgriiner
und brauner Farbe mit Perlmutteriiberzug; L. 0,7-1,6 cm
(Taf. LXII: 17).
2. Fingerring aus getriebenem Bronzeblech, mit ovalem,
beinahe rhombischem Schildchen, das mil Treibpunkten verziert ist, nur Bruchstiicke erhalten (Taf. LXII: 16).
3. Bruchstiicke eines schmalen Eisenmessers, Riicken und
Schneide gerade, an der Klinge Spuren einer Holzscheide;
L. 8,9 cm, 4, 1 cm, 3,8 cm, Br. der Klinge 1,3 cm (Taf.
LXII: 8).
4. Bruchstiicke eines Bronzeohrringes.
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Gr a b 24
Grabgrube mit unregelmäl3ig verbreiterter linker Wand, L.
220 cm. Br. 92 - 121 cm, T. 105 cm, gestrecktes Skelet! mil
NNW- SSO· Orientierung und den Händen auf dem Becken;
beim linken Oberschenkel ein Eisenmesser, das nicht erhalten
blieb.

Lesefund
1. Eisenmesser, Riicken und Schneide gerade, die Griffangel beidseitig von der Klinge mit einem bogenformigen Ausschnitt abgesetzt, d ie Spitze gerundet; L. 14,5 cm, Br. der
Klinge 1,8 cm (Taf. LXll: 5) .
() bersetzt von B. N ieburová
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Tar. I. Trnovec nacl Váhom. Gcsamlblick auf dic Grabung.

215

216

A. TOCIK

3

5

b

Taf. II. Trnovec nad Váhom. 1 - Grab 32; 2-4 - Grab 33; 5, 6 - Grab 67.
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TM. III. Trnovec nad Vúhom. 1, 2 - Grab 126; 3 - Grab l!i9 ; 4 - Grab 192; 5 - Grab 20 1; 6-Grab 226.
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Taf. I V.

Trno\'ťC

nad Vúhom. 1 -

Grab 2:15: 2 - Grab 256: :1 - Grab 2:>8: 4 - Grab :nfl: 5 -Crab:!06:1iCrab 30!!.
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Taf. V. Trnovec nacl Váhom. 1 - Grab :II!): 2 - Grab :3 16: :1 - Grab :117: 4 - Grab :3 111: :i - Grab :320:
Grab :32 1.

(i ~
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T aL VI. Trnovec nad Váhom . 1 - Grab 327 ; 2 - Grab 330; 3 - Grab 340; 4 - Grab 34 1; 5 - Grab380 ; 6Grab 383.
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Taf. VIL Trno\'CC nad Váhom. l - Grab 385; 2 - Grab 386; 3 - Grab 389; 4 - Grab 396; 5 - Grab 430; 6
Grab 431.
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Taf. V 1I L Trnovec nad Váhom. l - Grab -138: 2 - Grab 441: 3 - Grab 465; 4 - Grnb -166: 5 - Gr ab 46!1; 6 Grab 469.
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Taľ.

IX.

'ľrn ov<'c'

nad Vúh om . l - Grnb 470 ; 2 -

ó

Grab -174 ; :3 Grab 509.

Gra b 4711; 4 -

Grab •l!l!l ; 5 - Grab 504 ; 6-
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TaL X. Trnovec nad Váhom. 1 - Grab 511 ; 2 - Grab 512; 3 - Grab 514; 4 - Grab 5Hi ; 5 - Grab 517 ; 6 Grab 521.

11.ACllCRAIJERffLDER AUS DEM 1:~. UND X. JH
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Taf. XL Tľnm·cc nml Vúhom. 1 - Grub 52:3; 2 - Grab 531: :3 - Grab 5-12: ..i ·- Crab 54-1: 5 - Grab 547: 6 Grab 550.
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Taf. X I L Trnovec nad Váhom: l - Grab 551: 2 - Grab 556; 3 - Grab 557; 4 - Grab '561. Hurbanovo: :i Grab 10; 6 - Grab :n

11.ACMCRABF.RfFLDl::R AUS DD1 I X. U ND X Jll IN DER
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Tnr. XII I. Ilurbanovo: 1 - Grab (13; 2 - Grab 70: 3, 4 - Gn1b 72. Michal n<l<I Zita vou : 5, 6 -

Grabung.

B li ck auf d ie

228

A. TOCIK

;

3

4

5
Taó. XIV. Michal nad Zitavou. 1 -

6

Blick auf dic Grabung: 2 - Grab :l; :i Grab 10; 6 - Grab 11.

Grab 5; .J -

Crab 7: 5 -
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'ľa L

XV. Michal n;1d Zitavou. 1 - Grab 15; 2

6

Gra b 19 ; 3 Grab 27.

Grab 21; 4 -

Grab 22; 5 -

G rab 24; () -
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Tar. XV I.

Miťhal

nad Zilavou. l - Grab 30: 2

Grab : n : :1 - Grab :!ri ;
Grab 6 58.

~ -

Grab 40 ; !l -

Grnb 5 '18; 6 -

1 LACHGRAl3ERFELDER AUS DF.M IX. UND X. JH . IN DER SUDWESTSLOWAKEI

231

2

·~

·3

4

ó
Taf. XVII. Michal nad Zitavou: 1 - Crab 7 58. Ondrochov II: 2 - Crab 3: 3 - Crab 5: 4 Grab 7 ; 6 - Grab 8.

Grab 6 ; 5 -
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Ta r. XVIII. Ondrochov 11. 1 - Crnb 1-1: 2 - G r nb 17; 3 - Crnb 2 1; 4 - Grab :H : :i ·- Grnb :!2: n - Grab :l:i.
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Taf. X IX. Tvrclošovec. l - G rab 7: 2 - Grab 9; 3 - Grab 12 ; 4 - Grab 1:{ ; 5 - Grab 1·1;

(j -

Grab 1!5.

234

A . TOC! K

3
2

7

6

,y!Wl!lt~' er:.
8

9

o "-H
) (\
12

CC(
14

~ ·~

00
15

~~

16

l7

~

'

19

'

v

20
18

T uf. XX. Trnovec nad V{1hom. 1 - Grab l ; 2, 3 - Grab 3 ; 4, 7 - Grab 5; !l, 6 - Grab 7; fl - Crab 8 ; 9 Grab 12 ; 10 - C rab 9 ; 11 - Grab 17 ; 12, 14 - Grab 27 ; 13 - Grab 20 ; 15, 16 - Crab 14 : 17 - Grab 28;
13 - Crab 13 ; 19 - Grab 22; 20 - Grab 31: 21 -· Grab 25 ; 22 - Crab 6.
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Taf. XXI. Trnovec nad Vá hom . 1. 2, 13 - Grab 32; 3, 5 - Grab 34; 4, 6, 8, 11 - Grab :l5: 7. 17 - Grab 33:
9, 10, 29 - Grab 36; 12, 15, 16 - Grab 41; 14, 20- 23, 26 - Grab 44 ; 18, 24, 25, 27, 28 - Grab 37; 19, 30 Grab 43.
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~32

33

37
Taf. XX II . T rnovec nad Vúhom. 1-5 - Grab 45 ; 6 - Grab 47; 7-11 - Grab 48 ; 12. 18 - Grab 49: 1:3. 16 Grab !\O: 14, 15, 19-22, 26. 28 - Grab 52; 17, 24, 29-:32, 34 - Grab 57: 23 - Grab 51: 2!i, :3:3, 37 - Grab 54;
27 - Grab 55; 35 - Grab 5:l ; :rn - Grab 56.
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Taf. XXII I. Trnovec nad Vá hom. 1 - Crab 60 ; 2, 6 - Grab 58; 3-5 - Grab 61; 7, 8, 12 - Crab 6:3; 9-11,
15, IH - Grab 64: l:J, 17- 19, 21 - Grab 70 ; 14, 20 - Crab 67; 22 - Grab 66.

238

A. TOCIK

o

o

3

2

12

11

7

15

'•

o

• 1

1 14

19

o

17

Taf. XX IV. Trnovec nad Vá h om. 1-8, 10-15, 17-20 - Grab 71; 9, 21, 22 - Grab 77: 16 - Grab 72.
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Taf. XXV. Trnovec nad Vúhom. 1, 3, 4, 13- 15 - Grab 86; 2 - Gra b 84 ; 5 - Grab 92; 6 - Grab BO; 7 G rab BI; B - Grab 91 ; 9 - Grab 93 ; 10, 12 - Grab 89; 11, 39 - Grab 8B; 16- IB, 21, :38, 40 - Grab 94 ; 19, 20,
22-37 - Grab 95.
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Taf. XXV I. Trnovec nnd Váhom. 1 - Grnb 97; 2-G - Grab Hli; 7-!J - Gral> IO:i; IO, 12 Grnb ll3; 13. 15, 25 - Grab 124; 14, 17-2-1 - Grab 12:l: 16 - Grab 120.
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T.<O OVC< "'d VOho
GrabXXVII
129·• l."
36
: 21;11
. - -Grnb
138
; 5-1
;J, 20.IO.
m. 22
1-4 :--- Grab
Grnb141;
145;
Grnb1:
150;
G1ab
39:
33,24'.;;
34 G«ab
iab
_Gra126;
149
b IH
: 11-13
35.
; 37 . -- Grab
Grab 15:J;
140: 29,
14 -17- 19,372:3 ' ;JIJ - Gn1b 15 .
Grab 128 ;
5
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Taf. XXVIII. Trno\•ec nad Vúhor.1. 1, 2, 4, 5. 8 - Grab lťiO: :1. 6 - Grab l ťil; 7, 17 - Grab 167. !) - Grab 179.
10- 11 - Grab 17-l: l !J. )(i - Grab 178; l!l - Grab 163; 19 - Grab 168; 20, 21 - G rab 171.
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T a[. XX IX. T rnovec na d Vii h om. 1-:1 - Gra b 18:l: ·I, 5 - G rab 185 ; 6 - Grab 187 : 7-fJ - Gra b 1116 : 10 G tab H!B : 11 - (.;ra b l!J!i: 12- 17, l !J, 22 - G r ab 212: 18 - Grab HJ:3; 20, 21, 2:J - Grab 2 1 ~ : 2~ ·- G ra b 208:
2:; - Grab 206 ; 26 - Gra b 190: 27 - Grab 200.
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Taf. XXX. Trnovec nad Váhom. 1-3, 9 - Grab 227; 4, 11 - Grab 230; 5 - Grnb 222: 6-8 - Grab 235: 10 Grab 224; 12 - Grab 229; 13, 14, 16, 17 - Grab 238; 15, 18 - Grab 2-11; 19 - Grab 2:39.
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Taf. XXXI. Trnovec nad Váhom. 1-10, 13 - Grab 242; 11, 12, 15, 16 - Grab 247; 14, 20 - Grab 246; 17-19,
21 , 22 - Grab 260; 23, 26, 29 - Grab 250; 24, 25, 27 - Grab 248; 28 - Grab 262.
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Tar. XXX IT. Trnovec nad Vúhom. 1 - Grab 2Cl:i: 2. 4. 8, H. 2·1 - Crab 27 1: :l. 25-:rn. :i2. :1:> - Grnb 2!JO: 5 ·G ľab 270: G. IO, lfi. 17 - Grab 272: 7 ·- Grab 27!1: 11 ·- Grab 2()!!: 12- 15, 111. l!l ·- Grab 278: 20 ·- Grab 280;
21 - Grnb :W l : :l2 - Grab 295: 23 - Grab 2H5: :l l , :l:J, :rn - Grab 2!)() : :N - Grab 21!7: :37 - G rab 2Cl7.
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Taf. XXXIII. Trnovec nad Váhom. l , 2, 9-16, 18, 32 - Grab 300; 3- 8, 22 - Grab 303 ; 17, 20 19, 2 1, 23, 24, 33-35 - Grab 308; 25-27 - Grab 309 ; 28-31 - Grab 306.
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Taf. XXXIV. Trnovec nad Váhom. 1 - Grab 315; 2, 9, 12, 13, 16, 17 - Grab 320; 3, -!, 6, B - Grab 312; 5 Crab :i 1:l; 7. 11. 14 - Grab 317; 10, 15 - Grab 321; 18. 2:l - Crab 323; 19, 20, 2-1, 25, :rn-:32 - Grab 325;
2 1, 22, 29 - Crab 327; 26-28 - Grab 326.
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Taf. XXXV. Trnovec nad Váhom. 1-4 - Grab 328: 5. 9. 10, 25 - Grab 332; 6-8, 11 , 14 - Grab :1:10: 12,
26-29 - Grnb :15:l; 1:3, 15, 16 - Grab 342; 17, 18, 23 - Grab 343; l!l - Grab 345; 20, 21 - Grab :m>; 22, 30 Grab a:rn; 24 - Grab 344; 31 - Grab 348.
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Taf. XXXVI. Trnovec nad Váhom. 1 - Grab 355: 2- 10 - Grab 357: 11 . 13. 14. 22. 27 - Grab :l58: 12. 17-21.
25 - Grab 359; 15, 16 - Grab :360: 23, 24, 26 - Grab ;J66: 28 - Grab :lG:3.
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Taľ. XXXVII. TľllOVťC nad Vúhom. 1 -

Grab :l7!l: !l. III - Crab

:rno:

25

27

Gi-ab 368: 2. 10 - Grab 376; 3-6 - Grab :369; 7 - Grab 371 ; B. 11 12. 16. 17 - G rab 372; 13, 15, 27 - Crab 381 ; 14, 19-2 1, 2:~-26 - G rab :377: 22 Grab 375.

252

A TOCIK

o o
O. o

o
QQ

2

1

Q, Q

o
o

6

5

o
17

Jq

7

Q
IJi;§il
24

23

11

10

18

~/

o
21

o
o
22

31

25

o
26

o

Q
32

33

28

Cl„
Taf. XXXVIII. Trnovec nad Váhom. l, 5, 30 - Grab 382; 2, 4, 12, 17, 18 - Grab 383; 3, 10, 11, 1'1-16, 19, 20,
23 - Grab 392; 6, 9 - Grab 387; 7, 8 - Grab 391; 13 - Grab 385; 21, 22, 27, 31 - Grab 397; 24-26, 28, 29, 32
- Grab 404; 33 - Grab 402; 34 - Grab 394.
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Taf. XXX IX. Trno\•ec nad Vúhom. 1 - Grab 410; 2 - 411; 3 - Grab 416; 4, 5. 8 - Grab 409: 6, 10, 14. 15.
17, 19 - Grab -122: 7 - Grab 414; 9 - Grab 417; 11- 13 - Grab 421; 16, 18 - Grab 4:H; 20 - Grab 428; 21 Grab 424; 22 - Grab 426 ; 23 - Grab 427; 24 - G rab 429.
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XL. Trnovec nad Váhom. 1. 6, 10 - Grab 434: 2. 8, 15. 19, 29 - Grab 4;35: 3. 11. 17 - Grab -i:rn: 4, 5, 7,
9, 16 - Grab 432; 12 - Grab 441; 13, 14 - Grab 437; 18, 20 - Grab ·H8; 21, 22 - Grab 447: 23-26. 32 - Grab
439; 27, 28, 3 1 - Grab 442; 30 - Grab 443 und 444: :3:~. :~4 - Grab ·1-19.
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Taf. XLI. Trnovec nad Vúhom. 1. 5 - Grab -151 ; 2, 7 - Grab -153 ; 3 - Grab 450: -1, (l, 8. 12 - G rab -156 ; !J, IO
- G rab 45-1: 11 , 1:l, JR - Grab 465 ; 14- 16 - Grab 463; 17 - Grab 466; 19, 25 - Grab 470; 20, 2:3 - G r ab 474;
2 1 - Grab -1611 ; 22 - Grab 473 ; 2-1 - G r ab 459; 26 - Grab -161.
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Tar. XLII. Trnovec nad Váhom. 1-3, 5-11 - Grab 475 ; 4, 15, 18, 23 - Grab 476; 12, 21 - Grab 480; 13, 14,
17. 30 - Grab 482; 16, 25, 26 - Grab 483; 19, 24, 27-29, 33, 34 - Grab 487 ; 20, 22, 38 - Grab 484; 31, 32,
35-37 - G rab 488.
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Tuf. XLIIT. Trnovec nad Váhom. l - Grab 489 ; 2, :3, 6, 7 - Grab 491; 4, 8-ll - G ľab 497 ; 5, 12 - Grab 4fJ2:
13 - Grab 494 ; 14, l !i, 17, 18, 20, 2 1, 23, 24 - Gra b 498; 16 - Grab 493 ; 19 - G ra b 5 10 ; 22, 25, 27 - Crnb 499 ;
2fi. 28, 30 - G rab !i03 ; 29, 32 - Grab 5 11 ; 31 - Crab 504.
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Tar. XLi v . Trnovec nad Váhom. 1, 5, 10-13 - Grab 519 ; 2, 4 - Grab 5 1-1 : 3, 6, 7, B - Grab 515 ; 9 - Grab 513 ;
14. 16- 19. 2 1- 23 - Grab 524; 15, 20, 24 - Grab 523 ; 25, 30 - Grab 530 ; 26. 28, 29, 31 - Grab 529; 27 - Grab
527 ; 32 - Grab 5:3 1.
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Taf. XLV . Trnovec nad Váhom. 1 - Crab 536; 2 - Grab 533; 3, 4, 7, 8 - Grab 538; 5, 9 - Grab 5:l9; 6, 10 Gr::ib 542; II - Grab 540; 12 - Grub 54 1; 13, 14, 16, 24-27 - Grab 55 1; 15 - Grab 548; 17 - Crab 547 ;
18-23 - Grab 554; 2!1-30, 3:1 - Grab 556 ; 31, :32 - Grab 557.
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Taf. XLVI. Trnovec nad Váhom. 1-7, 9, 10 - Grab 558; 8 - Grab 562; 11, 12, 15-28 - Lesefunde; 1:3, 14 Grab 560.
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TaL XLV!I.

lJuľbanovo.

1, 2, 4-Ci - Grab 1; ~ - Grab 2; 7, 8, 11 - Grab 4; 9, 10, 12-14, 16-18 - Grab 9;
15 - Grab 3; 19 - Grab 6.
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Taf. XLVIII. Hurbanovo. ! , 2 - Grab IO: 3 - Grab 12: 4, 10 - Grab 16; 5-8 - Grab 21: 9 - Grab 19: 11. 12.
14, 19 - Grab 22; 13 - Grab 20; 15, 17, 18, 20 - Grab 23; 16 - Grab 25.
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Taf. XLIX. 1 - Grab 26; 2, 3, 9 - Grab 32 : 4 - Grab 36 ; 5-7 - Grab 29; 8 - Grab 27; 10, 15, 16, 19. 20 Grab 46 ; 11 - Grab 34 ; 12, 13, 17, 21 - Grab 45; 14 - Grab 30; 18 - Grab 43: 22 - Grab 41.

A. TOCIK

5

4

7

3

•

8

12

13

14

Q
lb

21

22

20

~
·~·
TaL L. Hurbanovo. 1- 7, 12 - Crab 48 ; 8, 9. 13, 15 - Grab 49: 10, 11 - Grab 50 ; 14, Hi, lll - Grab 55; 17, 19
- C rab 64; 20 - Grab 5 1; 21 - Grab 65 ; 22 - Grab 61; 23 - Grab 59 ; 24 - Grab 66 ; 25 - Grab 62.
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Taf. LI. Hurbanovo. 1-4 - Grab 72 ; 5 - Lesefunde. Michal nad Žitavou. 6, 7, 11-15 - Grab 5; 3 - Grab 6;
9, 10 - Grab 3.
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Tar. LI!. Michal nad 2itavou. 1-3, 5 - Grab 10; -!, 8. 9, 14. 17 - Grab 7: 6, 12. J:J. 15 - Crab 15: 7, 11 Grab 12; 10, 16, 18 - Grab 11.
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Taf. Llll. Michal nad :Zitavo u. 1, 4- 13. 18, 19, 21-24, 29-3 1 - Grab 20; 2, 14, 25, 26, 32 - Gľab 22 ; 3, 20, 28,
33-35 - Grab 24; 15-17 - Grab 21 ; 27 - Grab 19.
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Tar. LIV. Michal nad Zitavou. 1,3 - Grab 27 ; 2, 4 - Grab 30; 5- 7, 9, 20, 21 - Gra b 35; 8, 13-17 - Gra b 36;
10-12, 18, 19 - Grab 39.
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Taf. LV. Michnl nnd Zitavou. 1, 5, 6, 8. 13 - G r a b 43; 2 - G rab 7/ 58; 3, 10 - Grab 6/f>ll : 4 7 - Grab 3D; 16 - G rab 3:>. Ondroch ov l: 9, 11, 12, 14. 15 - Lesefuncl<'

G rab 5 58 ;
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'ľaf.

LVf. Ondroc:h ov 1. 1 - Grab 3: 2 - Grab 7 ; 3, 6 - Grab 11 : 4, 5, 7, 8, 1:3, 14 - Grab 12: 9. 15 - Grab 14 ;
10 - Grab IO; 11 - Grab II ; 12 - G rab 6.
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Taf. LVII. Ondrochov T. 1, 3, 10 - Grab 18; 2 - Grab 19; 4, 5, 8, 9 - Grab 20: 6, 7, 12 - Grab 17; 11, 13 Grab 25.
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Taf. LVllI. Ondrochov I. 1, 9 - Grnb 4 1 ; 2 - G rab :rn; 3 - Grab 32; 4, 5, 10, 13 - Grab 26; 6, 11, 12 - Grab
39: 7, 8 - Grnb 34: 14 - Grab 12; 15 - Grn b 44: 1.6 ·- Grab 31.
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Taľ. LIX. Ondrochov II. l - Crab 3; 2 - Grab 4; :3, 11- 14, 17, 19, 24, 27, :n, 32 - Crab ll: -1-6, 9. IO - Grab
6: 7 - Grab 9: H - Grab i: 15 - Grab II: 16 - Grab 13 ; 18. 30 - Grab 20: 20-23. 2:>. 26. 29 - Grab 18:
2B - Grab 15.
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Taf. LX. Ondrochov II. 1 - Grab 21 ; 2-4, 7, 9-11, 17, 26 - G r ab 23 ; 5, 6 - Grab 2-.1: 8. 22 - Grab 22; 12, 19,
2:3 - Grab 33; 13, 16, l!l, 20, 21, 2.J, 25 - Grab 35; 14, 15 - G r ab 30.
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Taf. LXI. Tvrdošovcc. 1. 10, 19 - Grab 7 ; 2. 16, 16a - vrab 2; 3, -1, 8, 9, 12 - Gľab G; 5, 6 Grab H; 11, 17 - G rab 12; 13, 1-1 - G r ab 13; 15 - Grab 3; 18, llla - Grab 11 .
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Taf. LXll. T wdo::.m·rc. 1. 6. 7. ll - Grab J-1: 2. 14 - Grab UL :l - Grab IH: 1. IO. 12. l:l. 1:1a. l :l - Grab l:l:
:l - Lcsefunde; ll. !(). 17 - Grab 2:~; 9. !la - Grab 2!: l ll. l lln - Gral) lťi .

SLOVEN SKA ARCH EOLÓG IA

xrx-r.

1971

REC E NZI E

Éua B. B ó 1i i s, Die späike!tische Siedlt.mg Ge!lérthegy-T abán in Budapes!, Archaeologia Hungarica XLVII , Budapest 1969, 308 strán, 103 obrázbv, 56 o brázkových tabu liek.
Autorka publikuje v práci výsledky niekolkoročného výskumu neskorola rénskeho s íd liska v Budapesti na loka li te
Tab1ín (1 935, 1936. 1950) a Gellérthegy ( 1938, 1939, 1941,
1946 a 1947). Rozdelila ju na päť kapitol: 1. Výskum, IL
Nálezový materhíl. 111. Predh istorické neskorokeliské sldlisko
Gellérthegy-Tabän. IV. Život na sidlisku z neskorej d oby železnej, V. Historické závery. Pripojený je aj rozbor osteologického ma teriá lu (S. B éi k éi ny i , Untersuchung des Tierk11ocl1enmaterials der S iedlung Gellérl heg y-Tabán ).
Sídlisko je na malej vyvýsenine takmer uprostred Budapešti na lavom brehu Dunaja, ktorá bola osídlená od neoli tu
až po novovek. Autorka sa zaoberli iba neskorolaténskym osidleni m. V polohe Tabán sa počas výskumu zistil viičšl počet
kultúrnych jám, hrn č iarske pece. pec na pečw ie chleba i niekolko sidliskových objektov . O krem hrnčiarskej vý roby je na
sldlisku doložené aj spracovanie želeui. hoci sa tu naslo málo
kovových predmetov. Popri !aténskej sa zistila aj r ímskoprovinciálna keramika . Od kry té s ídl is kové objekty patria jednej
perióde osid len ia. P redchádza júci st upeň včasnejš ieho laté:lskeho osídlenia chýba. Autorka predpokladá pretrvávanie halsla tských prvkov az do !aténskeho osldlenia .
obdobia stupňov HB - HC bol odkrytý na Tabáne jeden sídliskový objekt.
Zásah Dákov na stredný D unaj. resp. ich prítomnosť na
síd lisku reprezentuje iba n iekoľko nálezov hrubej. v ruke
robenej keramiky.
Na Gellérthegyi sa zis tilo ni eko ľko hrnč ia rskych peci. Autorka predpokladli, že ide o hrnčiarsku osadu. Odkryté hrnčiarske pece a jamy pri n ich boli bohaté na keram ický
materiál. Okrem výrobn ých objektov si zasluhuje pozornosť
obíekt IO (dicli1a) s es trichom a lavicou, ako aj obí ekt S,
zb:.idova ný z drevených trámov. Nálezy na Gellérthegyi sú
podla autorky iden tické s nálezmi na Tabáne. Na obidvoch
lokalitách nadväzovalo neskorolaténske osídlenie na predchádzajúce halštatské a sidliskové objekty majú (okrem niekolkých výnimiek) bežnú dvojkolovú konš trukci u s nosnými
stlpmi na kon coch dlhších osí.
Keramika z obidvoch loka lit je početná a preds tav uj e
množstvo tvarov . Sivá, na kruhu robená keramika tvori viac
nel: 70 %. Zdoben:í je zvyčajne vhladzovaným ornamentom .
Zásobnicové nádoby s okružím majú podla názoru autorky
analógie aj v púchovskej kultúre na Slovensku . Na obidvoch
loka litách sa zis tila červeno-biela ma lovaná keramika , ktorá
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tu pretrváva až do poslednej fázy výskytu, r. j. od druhej
polovice 1. stor. pred n . 1. po prvú polov icu 1. s tor. n . 1.
Dos ta la sa sem zo západného kelts kého sveta prost rednlct vom
Bójov. V troch prípadoch označil hrnčiar svoj výrobok rimskou gemou s nápisom VICTORIA. Dáckych nálezov bolo
na sldl isku málo a sú zastúpené iba hrubou, v ruke rob?nou
keramikou, ktorá podla autorky nemôfo by( dokladom dáckeho prevrstvenia; predpokla dá iba krát ky poby t Dákov na
sidlisku. Pod la rozsahu a charakteru osíd lenia lokality Gellérthegy-Tabán dáva ju !!:. B. B ó ni s o v á na rove1i kelt ských neskorolaténskych oppíd aj napriek tomu, že opevnenie
sa nezistilo. Sídlisko pripisuje Eraviskom, pričom nevylučuje,
že mohlo is( o kmeňové centrum charakte ru obce ( civittu
Eraviscor um) ešte počas r ímskej nadvlády. Vznik sid lis ka kla die do druhej polovice 1. stor. pred n. 1. s trvanlm počas
rlmskej okupácie Panónie v prvej polovici 1. stor. n. 1.
O význame tejto dlho očakávanej publikácie netreba pochybovať. Jej aktuálnosť zvyšuje aj to, že neskorobténske
sldlisko v Budapešti patrí do reťaze sidlis k, ktorých problemati ka bola v pos led nom čase predmetom pozornost i a záujmu
mnohých bádatelov. Prlčinou tohto záujmu je nlipadný rozmach celkove homogénnej neskorolaténskej hmotnej kultúry
(nevyníma júc malovanú keramiku ) v historickom období.
v kto rom vrcholí keltská moc v Karpatskej kotline a zaniká
po vpáde Dákov na stredný Dunaj. Do ok ru hu t ýchto sld lisk
patri aj síd lisko v Békásmegyer i severne od Budapešti. na
južnom Slovensku opevnené sidlisko v Nit rianskom Hrlidku
a niektoré ďalšie otvorené sídliská, na východnom Slovensku
opevnené sídlisko Zemplin v povodí Bodroga s okolitým i
nálezis kami. Opevnené sidlis ká, čas t o označované ako 11eskorola 1énske oppidá , ma jú n iektoré spoločné znaky: na rozd iel
od b:?iných keltských oppíd má ich opevnená časť malé rozmery (Nit riansky Hrádok priemer 150 m. Zemplín 150 X
240 m ). vznikali náhle v čase vpádu Dá kov na s tredný
Dunaj. vyskytuje sa na nich bežne malovaná keramika
(v Zemplíne vo väčšom množstve ), ktorú do Karpatskej kotliny podla názoru autorky sprostredkovali Bójovia, a napokon
prítomnosť Dákov na sld liskách je (okrem historických pra meňov ) dokumentovaná nli lezmi d áckej keramiky. Vo všetkých
prípadoch ide na t ýchto sldliskách o neskorolaténs ku materiálnu kultúru stredoeurópskeho charakteru. Keltského pôvodu je
a j stavebná technika ( palisáda a brlina v Nitrianskom Hnídku ), typy sid liskových objektov. hrnčiars kych peci a tď. Dácka
kera mika je v pom ere k neskorolaténskej ve l mi sporadická.
preto okolnosť, či sa na sídlisku našla hrubá, v ruke robená
dácka keramika, alebo jemná, na kruhu vyrábaná sivá keramika {kalichovité nlidoby), charakteristická pre obdobie Burebis tovej vlády , neobjasňuje mocenskú sit uáciu. Spomenutá.
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sivá, na kruhu hotovená keramika je na sídliskách v Nitrianskom Hrádku a Zempline v pomere k neskorolaténskej tenkostennej keramike zastúpená v takom nepatrnom množstve, že
možno hovoriť o šťastnej náhode, že sa vôbec našla. Treba
však povedať, že čo do vyhotovenia i tvaru je taká identická
s niektorými nálezmi na dáckych hradiskách v Rumunsku,
že treba vylúčiť akúkoľvek úvahu o jej miestnej výrobe.
Z týchto i ďalších dôvodov otázka dáckeho panstva nad Keltmi v Karpatskej kotline zostáva naďalej veľmi zložitá a k jej
riefoniu môže prispieť iba ďalšie sledovanie a analýza prístupných nálezov. Práca f.. B. B ó ni s o vej je z tohto
hľadiska veľmi dobrým prameňom poznania a pomôckou pri
š túdiu otázok neskorolaténskeho osídlenia na strednom Dunaji. O tázka lokalizácie Bójov a ich podielu alebo vzťahu
k neskorolaténskym sídliskám zostáva však aj naďalej nezodpovedaná.
Blažej Be11adik

V. V. Krop ot k in, Rimskije importnyje izdelija v Vostočnoj Jevrope (II v. don. e. - V v. n. e),
Archeologija SSSR, Svod archeologičeskich istoč
nikov, vypusk D 1- 27, Moskva 1970, 280 strán,
8ľ obrázkov v texte.
V známej sérii archeologických pramenných publikácii
„Súpis archeologických prameňov ZSSR" dostáva sa domácej
i svetovej odbornej verejnosti z pera V. V. Krop ot k i na
základná práca o nálezoch rímskych výrobkov vo východnej
Európe. Sovietska archeológia touto prácou vyrovnáva v spomenutej oblasti bádania krok so strednou i severnou Európou
a zároveň buduje spoľahlivú a pevnú bázu pre komplexné
štúdium hospodárskych stykov východnej Európy s rímskym
impériom v II. stor. pred n. 1. až vo IV. stor. n. 1. Práca
V. V. K r op ot kina je venovaná súpisu a štúdiu importovaných rímskych výrobkov objavených v mestách severného
Čiernomoria, v rozsiahlych oblastiach východoeurópskej roviny
od Čierneho k Baltskému moru na západe, po Ural a Kaspickú oblasť na východe, geograficky teda zaberá celé územie
európskej časti ZSSR.
V úvodnej kapitole poukazuje autor na bohaté tradície
zbierania a štúd ia rímskych pamiatok v Rusku a podáva
prehľad doterajšieho bádania o rímsky;:h importoch v tejto
oblasti. Zdôrazňu j e, že archeologické a numizmatické materiály, tento cenný historický prameň pre štúdium obchodu a
hospodárskych stykov rímskeho impéria s východnou Európou
v prvom tisícročí n. !., sa v plnej miere využívajú až v sovietskej historicko-archeologickej literatúre, ktorá z pevných pozícií historického materializmu venuje prvoradú pozornosť
sociálno-ekonomickým problémom histórie východnej Európy
v spomenutom tisícročí. Z tohto hľadiska zvlášť vyzdvihuje
medzníkové predvojnové práce L. A. M a c u 1 ev i č a a T.
N. K ni po v i čo vej, ako aj práce V. D. B 1 a v a t s k éh o a D. B. še 1 o v a z povojnového obdobia.
Súpis nálezov rimskych výrobkov a ilustrácie (mapky
a obrázkové tabuľky) sú zostavené na základe dostupných
archívnych materiálov, literatúry i štúdia v múzeách. Autor
hojne využíva materiály z archeologických ústavov a múzeí
v Moskve, Leningrade, Kyjeve, tvove, Odese, Kišiňove, Krasnodare, Sevastopole, Rostove na Done, Saratove, Minsku, Vilniuse, Rige a Talline.
Bohatý nálezový materiál z miest severného Pričierno
moria a jeho periférie je v práci zastúpený iba čiastočne.

Vzhľadom na obrovské množstvá a rozmanitosť autor nezahrnul do práce také kategórie nálezov, ako importované kamenné a sklené perly, závesky a iné šperky, ktoré by si
vyžadovali samostatnú špeciálnu štúdiu. Naproti tomu do katalógu boli zahrnuté rímske importy z Kazachstanu a západnej
Sibíri, pretože poskytujú predstavu o obchodných cestách spájajúcich tieto od rímskeho impér ia také vidialené oblasti so
severným Pričiernomorím. Napriek tomu , že autor osobne prezrel okrem centrálnych múzei aj zbierky republikových a
oblastných múzeí ZSSR, ukázali sa pri zostavovaní katalógu
nálezov ťažkosti, najmä v súvis losti s faktom, že počas Velkej
vlasteneckej vojny v rokoch 1941 - 1945 početné zbierky. nálezové správy z výsk umov i inventárne knihy boli zničené,
a tak autor pripúšťa, že sa mu nepodarilo urobiť absolútne
kompletný súpis všetkých nálezov rímskych impor tov zo skúmanej oblasti.
Keramické výrobky tvoria veľmi početnú skupinu importov
najmä v antických mestách Pričiernomoria a blizkej perifér ii
tejto oblasti. Transport keramiky, najmä rozmerných amfor ,
bol obťažný, a preto na sídliskách v Podnestri, v Podnepri,
v povodí Donu a na Kubáni sa s tretávame iba s keramikou
stredných a malých rozmerov.
Amfory, ktoré tvoria najväčšiu skupinu importov, rozdeluje
autor podla farby na tehlovočervené a hlinovožlté a podla
tvaru na amfory s úzkym a širokým hrdlom. Velkú pozornosť
venuje najmä amforám so značkami a kolkami. Väčšina z nich
sa našla v Tanaise, Olbii a Tire. Značky a kolky predstavujú
zvyčajne začiatočné písmená gréckych mien rozšírených vo
východných provinciách rímskeho impéria a v severnom Pri·
čiernomorl. Chronologicky možno amfory objavené vo východnej Európe rozdeliť na štyri skupiny:
a) Amfory z I. stor. pred ~- 1. až !. stor. n. !., objavujúce
sa v nevelkom počte v Prikubánsku, Podoní, Podneprí a
Podnestrí, v rámci toho i na viacerých síd liskách zarubinskej
kultúry.
b) Amfory z 11. až prvej po lovice 111. stor. n. 1. sú veľmi
časté v severnom Pričiernomori; na sídliskách čerňachovského
typu sú hojné v prvej polovici 111. stor. n. 1.
c) Amfory z druhej polovice III. až zo IV. stor. n. l. sa
objavujú v severnom Pr ičiernomori, v Prikubánsku, dolnom
Podoní a na mnohých s ídlis kách a pohrebiskách Podnepria
i Podnestria.
d) Amfory z konca IV. až z V. stor. n. l. sa našli na niektorých od hunského vpádu ušetrených sídliskách v severnom
Pričiernomorí.

Keramika s červeným firnisom a nádoby s firnisom hn edastého odtieňa sú naj včasnejšie a patria ešte do neskorolaténskeho obdobia. Keramika z 1. - IV. stor. n. 1. je bohato
rozšírená v celej východnej Európe. Najmladšia keramika
s červeným firnisom je z V. - VI. stor. n. 1. z miest severného
Pričiernomoria . Keramika vyrábaná v severnom Pričiernomorí
sa v dobe rímskej vyvážala do dolného Podnepria, Pobužia
a Podnestria. V lesostepnom pásme východnej Európy sa
občas táto keramika vyskytuje na náleziskách lipickej kultúry v hornom Podnestrí, na lokalitách zarubinskej kultúry
v strednom Podnepri, ako aj v sarmatských mohylách a hroboch v Moldavsku a na Ukrajine. Iba zriedka preniká tento
druh keramiky severnejšie; hranica jej rozšírenia prebieha po
línii J'.,vov - Kyjev - Poltava-Novočerkassk-Saratov a zhruba korešponduje so severnou hranicou rozšírenia amfor i sklených nádob (obr. 4). V severnom Pričiernomorí i jeho barbarskej periférii vyskytujú sa i výrobky italských, galských,
porýnskych a maloázijských dielní. V prvých storočiach n. 1.
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výroba kera miky s če rveným firnisom vzniká v Bospore.
Z h!adiska stredoeurópskej problematiky je pozoruhodný najmä výskyt galskej ( Lezoux, Banassac) a porýnskej ( Rheinzabern) terry sigillaty na sídliskách lipického typu v Zvenigorode a Č:erepine ( tvovská oblasť).
Na kruhu točená keramika typu terry nigry je podla V. V.
K r o p o t k i n a významná predovšetkým preto, lebo slúžila
ako vzor na tvarové, ornamentá lne i technologické napodobovanie v hrnčiarskej výrobe kmeňov čerňachovskej kultúry.
Kovové importované nádoby, rozdelené podla funkcie na
úžitkové a toaletné, podla materiálu na strieborné a bronzové,
sú zastúpené rozmanitými formami (čaše, kantary, misky,
vedrá, pyxidy, konvice, panvice, cedidlové súprav y a pod.)
i dieliíami (ita lskými i provinciálnymi ) . Niektoré kolkované
panvice z italských dielní (LA NS IEPAPHRODITI a PCIPI
POLYBI ) majú priame analógie v nálezoch z juhozápadného
Slovenska. Značnú pozornosť venuje autor skleneným nádobám, zastúpeným dvoma ve!kými skupinami: nádobami z liateho a fúkaného skla. Bohatstvo týchto nálezov sa donedávna
vysvetlovalo iba ako výsledok čulých obchodných kontaktov
so stredomorskými oblasťami a masovým importom skla zo
Sýrie, Egypta a iných oblastí rlmskeho impéria, v pos ledných
rokoch po objaveni sklárskych dielní v mestách Bosporu,
v Chersonese, ako aj v niektorých periférnych osadách v Taurike a v Podnestri, dostáva sa však do nového svetla. V súčas nej etape výs kumu nemožno zalial oddeliť importy od
miestnych výrobkov a stanoviť jednotlivé centrá sklá rskej
výroby. Nesporné stopy miestnej výroby skla v severnom
Pričiernomorí vzťahujú sa ku koncu 11. a k prvej polovici
111. s tor. n. I.; objavené boli pri výskume v Tanaise. Zvyšky
sklárskej dielne boli odkryté i na sídlisku z druhej polovice
111. a zo IV. stor. n. 1. v Komarove ( č:ernovická oblasť
v Podnestri ). V domácom východoeurópskom prostred! treba
predovšetkým hladať pôvod hrubostenných olivovozelených
pohárov s vybrúsenými oválmi, šesťuholnikovými fazetami a
gréckymi nápismi (typy Eggers 230-238).
V. V. Krop ot k in venuje pozornosť nielen samotným
rímskym importom, ale i vplyvu týchto výrobkov na domácu
produkciu a zisťuje, že mnohé formy i výzdobné motivy na
domácej keramike s ú zrete!ným výsledkom napodobňovania
s trieborných alebo bronzových nádob (prstencovité dno, ostré
rebierka, plastické obvodové pásiky, kanelúry, tvary úch a
pod.). Priklady nachádza na keramike przeworskej, zarubinskej, lipickej, ale najmä čeri1achovskej kultúry, v ktorej s(1
pozoruhodné i keramické napodobeniny sklenených pohárov.
Komplexný pohlad na výrobky privážané gréáymi a rímskymi kupcami do severného Pričiernomoria i do z.ázemia
východnej Európy poskytuje konkrétnu predstavu o obchodných cestách vo východnej Eu rópe a dovo luje podla V. V.
Krop ot k i na vyčleniť tri zóny s rôznou intenzitou importov:
1. 01:-lasti bezprostredného dotyku s ť!mskymi provinciami
a mestami severného Pričiernomoria s bohatým výskytom
rímskych výrobkov. Na sídliskách a pohrebiskách týchto oblasti vyskytuje sa rozmanitá antická keramika a iné predmety
grécko·rlmskeho importu. V tejto zóne importované nádoby
prevládajú nad keramikou miestnej výroby a tvoria 50 - 75 %
nálezov.
2. Široký pás zaberajúci stepné a lesostepné oblasti východnej Európy s pomerne častým výskytom importov. V tejto
zóne (najmä u čerňachovských kmeňov ) dochádza v domácej
produkcii k napodobňovaniu rlmskych výrobkov. V hrnčiarstve
ide o výrobu dokonalej keramiky na kruhu, ktorá nielen !or-
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mami, ale čas to i ornamentáciou napodobňuje provinciálne
vzory bronzových, sklenených i hlinených nádob. Rl msky
vplyv prejavuje sa i v šperkárstve, v použlvaní rímskych
tkanln, žetónov na hranie a pod. Značné rozšlrenie rímskych
mincí v tejto zóne svedči zároveň o existencii určitých tovarovo-peňažných vzťahov medzi rlmskym impériom a týmito
oblasťami.

3. Lesné pásmo východnej Európy a východné oblasti
lesos tepi a stepi od Pobaltia po Ural a Prikaspicko patria do
zóny náhodných kontaktov s rlmskym impériom a mestami
severného Pričiernomoria . Pritom treba zdôrazniť , že kmene
žijúce v juhovýchodnom Pobaltí mali pomerne ču lé kontakty
s rímskymi provinciami (najmä s Norikom a Panóniou)
p rost redn lctvom tzv. Jantárovej ces ty, ako aj níimorných ciest
(so západnými provinciami). Kontakty Pobahia so severným
Pričiernomorlm sú iba sporadické.
Významnú úlohu v rozvoji medzikmeňového obchodu vo
východnej Eu rópe mali osobitosti geografického reliéfu a hydrografia Ruskej roviny. Rozsiahle stepné oblasti na juhu
poskytovali dobré podmienky prenikaniu kočovných kmeňov
z Ázie, toky veTkých riek zasa spájali vnútrozemie východnej
Európy s obchodnými centram i na brehu Č:ierneho mora alebo
pri spomenutých tokoch. Nálezy kostier tiav v Tanaise, Olbii,
Neapole Skýtskom i v iných pričiernomorských mestách v zhode so správami Herodota a Strabóna svedčia i o existencii
suchozemských karavánnych obchodných ciest. Sarmatskoalanské kmene Povolžia a Priuralska udržovali čulé obchodné
styky n ielen s mestami severného Pričiernomoria, ale aj
s oblasťami strednej Ázie, Chorezmom, Partskou ríšou a so
sasanovským Iránom.
Opis nálezov v ka talógu usporiadal autor takto: I. Nádoby
( 1. amfory - č. 1-583; 2. keramika s červeným firni som
- č . 584 - 717; 3. strieborné nädoby - č. 718 - 746; 4.
bronzové nádoby - č. 747-860; sklené nádoby - č. 86 11025 ); II. spony a šperky (l. spony - č. 1026-1134; 2.
kameje a gemy - č. 1135- 1154) ; III. kultové predmety
( 1. bronzové lampy a svietniky - č . 11 55 - 1164; 2. hlinené
lampy - č. 1165 -1173; 3. soš ky a amulety - č. 1174 1197); IV. stavebný materiál rimskej výroby ( tehly, krytina
- č. 1198 - 1205); V. rimske zbrane (č. 1200 - 121 3); VI.
varia (1. s klené žetóny na hranie - č. 1214-1236; 2. závesky z morských mušli - č. 1237 - 1252; 3. s kl ené prasleny
č. 1253 - 1259; 4. hlinené nádoby s vloženým i skl!čkami
- č. 1260- 1264; 5. lekárske nástroje - č. 1265 - 1266;
6. ďalšie importované výrobky: váhy, závaiia, náramky a
pod. - č. 1267- 1275); doplnky - č. 1276- 1338.
V práci sa spomlnajú i početné výrobky pričiernomorských
dielní (amfory, nádoby s červeným firnisom, sklené nädoby,
šperky, plastiky a pod. ), no v katalógu sú uvedené iba sčas ti.
V úvodnej časti a v katalógu sú charakterizované i rôzne čaše
a poháre s ornamentom, imitujúce sklené nádoby a keramiku
typu terra nigra. Je problematické, či medzi skutočné importy
možno zaradiť také predmety, ako v ruke vyhotovené nádoby
so sklenými vložkami alebo závesky z morských mušli (aj
ked import mušlí je samozrejmý).
Katalóg je geograficky rozčlenený takto: Ruská federácia,
Ukrajinská SSR, Moldavská SSR, Litovská SSR, Lotyšská
SSR, Estónska SSR. V rá mci jednotlivých republik a oblastí
s ú lokality uvedené abecedne. Opis nálezov je usporiadaný
podla tejto schémy: nálezisko, okres, rok nálezu, okolnosti :1
opis nálezu, miesto uloženia a základná literatúra.
Prehľad a katalóg nálezov sú usporiadané podla jednotlivých druhových kategórií. V prvej (hodnotiacej) časti sa
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kladie dôraz na presné typologické začlenenie, datovanie a
prípadné určenie dielne. V katalógu je primárne hľadisko
geografické, pričom sa však opäť zachováva rozdelenie nále ·
zov do jednotlivých druhových kategórii. Pochopiteľne, do·
chádza tu k mnohonásobnému opakovaniu základných infor·
rnácil o jednotlivých lokalitách. Pre čitateľa je to pri orientácii
veľmi výhodné, ale napriek tomu si myslím. že by bolo správ·
nejšie a účelnejšie sústrediť všetky údaje k jednotlivým
lokalitám, resp. nálezovým celkom v jednotnom centrálnom
katalógu. Ušetrený priestor by sa bol mohol využiť na
obšírnejšie údaje o nálezovom komplexe. pripadne i na zbežnú
charakteris tiku domácich sprievodných nálezov , najmä kera ·
miky. Takéto poňatie ce lkového katalógu umožnilo by ucele·
nejši pohlad na konkrétny nálezový horizont toho-ktorého
importu v danom geograflckom prostred!.
V porovnaní s viičšinou archeologických publikácií vychá·
dzajúcich v slovanských J...:ajinách možno u V. V. K r o·
pot kina s potešenim konštatovať nielen výbornú znalosť
a použivanie rozsiahlej odbornej literatúry ( i západnej!). ale
i jej dôsledné presné citovanie. Je prirodzené, že v takej
rozsiahlej práci. akou je štúdia V. V. K r op ot k in a (ka·
talóg obsahuje 1'340 lokalitných jednotiek), vyskytujú sa
i drobné faktografické nedopatrenia: napr. v prehlade lámp
(str. 38) nie je uvedený nález hlineného kahanca s kolkom
CCORVAS z Kerča. v katalógu je však uvedený na str. 133
pod č. 1326 ); v prehľade nálezov fúkaného skla (str. 28. č.
23) sa opiiť uvádia čaša z Kerča, ale v katalógu lokallt jej
číslo ( 13 17b) márne hladáme; na texte k mapke rozšírenia
sklenených nádob (str. l 'i9, obr. 16> je prehodená legenda
k čís . 1 a 2. Tieto iba náhodne vybrané drobnosti si však
čitateľ ľahko sám opraví.
V datovani sa V. V. Kr o pot k in v podstate pridržiava
chronológie H . j. Eg g e r s a. Nepreberá však jeho systém
mechanicky, a le prihliada k osobitostiam výskytu rlmskych
importov vo východoeurópskom prostredí; správne zdôrazňuje
najmii možnosť tzv . dlhého obehu či chrono lógie importov

v odlahlých oblastiach východnej Európy, najmii Povolzia.
Prikamia a Priuralia. Správne poukazuje najmä na to 7.c
drahocenné kovové - zlaté a strieborné, ale aj bronzové nádoby boli v obehu dlhíie než fragilné sklené alebo kern·
mické importy. Na mapkách rozšírenia a výsky tu berie autor
ohľad na všetky základné typy italských a rimskoprovinciál·
nych výrobkov. Výrobné centrum a presné datovanie uviídw
v tých prípadoch, keď sa všeobecne uznáva v odbornej litc·
ratúre, preto osobitnú pozornosť venuje keramike i kovovým
nádobám s kolkami a nápismi.
Publikovaná práca poskytuje dobrú východiskovú z;íkladňu
pre štúdium rozvoja výrobných síl v mestách severného Pri·
čiernomoria v dobe rímskej a úlohy týchto miest ako centier
sprostredkujúcich rímske a rímskoprovinciálnc výrobky do
okolitých i vzdialenejšich oblasti východnej Európy. Nemalý
význam má štúdia V. V. K r op ot kina i pre sledovanie
obchodných a hospodárskych stykov antických m:est severného
Pričiernomoria s rimskymi provinciami a barbarskými oblas·
ťami strednej i severnej Európy. Kartografické zhodnotenie
jednotlivých druhov nálezov v prílohe práce pr:am nabáda
k ich konfrontácii s geografickým rozširenlm jednotlivých
importov v našich oblastiach, s ostatn ým archeologickým ma ·
teriálom a správami antických historikov. Široké pole sa tu
otvára i použitiu nových metód, najmä metalografickej a
S?~ktrálnej. ako aj kvantitativnej a kvalitativnej štatistickej
analýzy . Možno právom očakávať, že V. V. Krop ot k in ,
ktorý sa už vo svojej práci Ekcnomičeskije suiazi Vost očr1oj
feuropy u l tysjačeletii naíej ery (Moskva 1967 ) krátko
dotkol uvedenej problematiky, nadviaže ďalšie svoje twrctické
práce práve týmto smerom.
je nepochybné. že práca V. V. K r op ot kina o rím·
skych importoch vo východnej Európe bude dlho patriť
k štandardným dielam európskej archeológie a stane sa ne·
postrádatelnou prlručkou vktk ých špecialis tov zaoberajúcich
sa štúdiom doby rímske j.
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