
A R C H E O L O G I C K Ý  Ú S T A V  S A V
N I T R A  2 0 0 9

SLOVENSKÁ
ARCHEOLÓGIA

ROČNÍK LVII 2009 ČÍSLO 1





S L O V E N S K Á  A R C H E O L Ó G I A
ČASOPIS ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

V NITRE
HLAVNÝ REDAKTOR GABRIEL FUSEK

Redakcia: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra

S L O V E N S K Á  A R C H E O L Ó G I A
JOURNAL OF THE ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

IN NITRA
GENERAL EDITOR GABRIEL FUSEK

Edition: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, SK-949 21 Nitra

S L O V E N S K Á  A R C H E O L Ó G I A
ZEITSCHRIFT DES ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTES

DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN
IN NITRA

SCHRIFTLEITER GABRIEL FUSEK
Redaktion: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, SK-949 21 Nitra

Publikácia vznikla v rámci Centra excelentnosti SAV  
Staré Slovensko: dejiny Slovenska od praveku po vrcholný stredovek

Zmluva III/1/2009



SLOVENSKÁ ARCHEOLÓGIA
LVII - 1 - 2009

Recenzovaný časopis – Peer-reviewed journal – Rezensierte Zeitschrift

Hlavný redaktor
Gabriel Fusek

Predseda redakčnej rady
Matej Ruttkay

Redakčná rada
Václav Furmánek, Milan Hanuliak, Ivan Cheben, Titus Kolník, Pavel Kouřil,

Elena Miroššayová, Ján Rajtár, Alexander Ruttkay, Ladislav Veliačik

Výkonná redaktorka
Daniela Fábiková

Počítačové spracovanie
Beáta Jančíková

© Archeologický ústav SAV Nitra 2009 ISSN 1335-0102

Bez pred bežného písomného súhlasu vlastníka vydavateľských práv nesmie byť žiadna časť tejto publikácie repro-
dukovaná alebo rozširovaná v žiadnej forme - elektronicky či mechanic ky vrátane fotokópií, nahrávania, prípadne 

iným použitím informačného systému vrátane webových stránok.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form - electronic or mechanical, including photo-
copy, recording, or any information storage and retrieval system, including web pages, without the prior written 

permission from the copyright owner. 

Vychádza dva razy do roka
Evidenčné číslo MK SR 3404/09

Rozširuje / Distribution
Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra

e-mail: gabriela.holkova@savba.sk

Tlač  VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava



SlovenSká archeológia lvii-1, 2009

Obsah

O n d r e j  O ž ď á n i

Depoty bronzových predmetov z Hradiska pri Nemeckej  ............................................................................................................... 1
Hortfunde von Bronzegegenständen aus der Fundstelle Hradisko bei Nemecká  ...................................................................... 53

S u s a n n e  S t e g m a n n - R a j t á r

Žiarové pohrebisko východohalštatskej a vekerzugskej kultúry v Nových Zámkoch.
Príspevok k pohrebiskám doby halštatskej vo východoalpsko-zadunajskej oblasti  .................................................................. 57
Das Brandgräberfeld der Osthallstattkultur und der Vekerzug-Kultur in Nové Zámky.
Ein Beitrag zu den hallstattzeitlichen Gräberfeldern im ostalpinen-transdanubischen Raum  ............................................... 111

J á n  H a r u š t i a k

Vývoj pohrebného rítu na keltských pohrebiskách z územia Slovenska  .................................................................................... 117
Zur Entwicklung des Bestattungsritus auf den keltischen Gräberfeldern aus dem Gebiet der Slowakei  ............................. 163

J o z e f  Z á b o j n í k

K problematike bijakov z obdobia avarského kaganátu  ............................................................................................................... 169
Zur Problematik von Kriegsflegeln aus der Zeit des Awarischen Khaganats  ........................................................................... 181

Z o r a  M i k l í k o v á 

Osteologická analýza bijakov zo Slovenska  .................................................................................................................................... 183
Osteologische Analyse von Kriegsflegeln aus der Slowakei  ........................................................................................................ 187

Recenzie

Sylwester Czopek/Wojciech Poradyło: Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 - osada z epoki brązu
i wczesnej epoki żelaza (Vladimír Mitáš)  ........................................................................................................................................... 189

Marko Aleksić: Mediaeval Swords from Southeastern Europe. Material from 12th to 15th Century (Michal Pírek)  .............. 191

skratky - abkürzungen - abbreviations  ....................................................................................................................................... 193



SlovenSká archeológia lvii-1, 2009, 1-56

Depoty bronzových preDmetov 
z hraDiska pri nemeckej

O N D R E J  O Ž Ď Á N I

bronze hoards from the hillfort near nemecká. Four hoards containing bronze artefacts, which were found illegally by 
a metal detector at the lusatian hillfort near nemecká in 1994-1996, are professionally presented in the study. The total 
number of 43 artefacts comes from four independent units marked from i to iv. The hoard i included a head-band with 
forged geometric ornament. The hoard ii consisted of twenty bronze rod neck-rings decorated with bundles of lines that 
make a feather ornament. The hoard iii contained 18 artefacts - bronze cup of the Stillfried-hostomice type with a bronze 
phalera inside it, 13 axes with socket, a sickle and two bronze cups. in the hoard iv three axes with socket and a spear were 
found. Around them a stone ring with diameter of approximately 1 m was formed allegedly. The finds were situated in its 
lower western half. Both the finder’s information and the author’s reconnaissance of the site proved that the finds were found 
out of the hillfort area, approximately 50 m to the SSW of its shorter southern part. The hoards were situated on a terrace 
and followed a contour line. Groups of bronze artefacts were around 25 m distant each from the other. Analyses of revealed 
artefacts have dated all hoards to the Late Bronze Age. As their function is concerned, the all four cases are supposed to be 
votive donations.
In his study the author gives also brief information on the history of the site and research. The hillfort at the 786,3 m a. s. l. 
is a southern promontory of the Low Tatras mountain range. The brook named Ráztocký potok flows it around from the 
west and the river Hron from the south. The site was situated in the N-S direction and even now its fortified line can be 
observed, which is the most remarkable on the southern side of the fortified area, where its height still comes up to 90 cm. 
The fortification used to protect a rectangular area with dimensions of approximately 133 x 33 m. It was a small-sized hill-
fort that was built as a refuge. In 1995 an investigation was led here, aimed in specification of the site chronology at first. 
Excavations proved the site was settled by bearers of the Lusatian culture in the Late Bronze Age; later then in the La Tène 
up to the roman periods and in the Middle ages (the 15th cent.) as well.

Key words: Slovakia, middle river Hron basin, hillfort, hoards of bronze artefacts, votive donations, Lusatian culture, Late 
Bronze age.

ÚvoD

Na začiatku roka 2002 sa vďaka iniciatíve PhDr. Ka-
rola Pietu, DrSc., podarilo získať pre Archeologický 
ústav SAV v Nitre na zdokumentovanie a odborné 
spracovanie väčšiu kolekciu bronzových predmetov 
nájdených v katastri obce Nemecká, okr. Brezno, 
v polohe Hradisko (obr. 1). Tento súbor celkovo ob-
sahoval 40 bronzových nálezov, a to jeden diadém, tri 
šálky, osemnásť tyčinkových nákrčníkov, pätnásť se-
kier s tuľajkou, jednu faléru, jeden kosák a jeden hrot 
kopije (obr. 2). Sprostredkovateľom medzi nálezcami 
bronzov a Archeologickým ústavom SAV v Nitre 
bol Mgr. Peter Ušiak, ktorý sa zaslúžil o zapožičanie 
bronzového súboru pre vedecké účely.

K HISTÓRII NÁLEZU

Podľa prvotnej informácie získanej od nálezcov 
sa predpokladalo, že všetky uvedené bronzové 
predmety sa našli spolu a predstavujú jeden uzatvo-

rený nálezový celok. Pracovníci ústavu boli totiž 
informovaní, že nálezcovia, páni Roman Longauer 
z Podbrezovej (okr. Brezno) a Vladimír Paprčka 
z Valaskej (okr. Brezno), ktorí si amatérsky vyrobili 
detektor kovov, vraj pri testovaní svojho prístroja 
úplne náhodne objavili spomenuté bronzové nálezy 
a údajne na jednom mieste.

Určitú pochybnosť o nálezových okolnostiach 
tohto súboru bronzov a o jeho celistvosti ako nále-
zového celku vniesla PhDr. Marta Mácelová, v tom 
období odborná pracovníčka Stredoslovenského 
múzea v Banskej Bystrici. Uviedla, že nálezcovia 
ešte v roku 1995 ponúkli Stredoslovenskému múzeu 
v Banskej Bystrici na predaj bronzovú sekeru, bron-
zový nákrčník a dva bronzové amorfné fragmenty, 
ktoré údajne našli na Hradisku v Nemeckej samo-
statne, ako ojedinelé nálezy, pričom tvrdili, že okrem 
týchto nálezov už žiadne ďalšie predmety neobja-
vili. Stredoslovenské múzeum ponúknuté bronzové 
predmety (obr. 6: 9; tab. XI: 2; XIV: 3) od nich kúpilo 
a neskôr ich M. Mácelová (2007a, 37; 2007b, 193, 194, 
obr. 3) sprístupnila odbornej verejnosti.1 

1 PhDr. M. Mácelovej srdečne ďakujem za umožnenie zdokumentovať a publikovať bronzovú sekeru a bronzový 
nákrčník, ktoré boli zakúpené Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici.
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V snahe získať čo najviac údajov o nálezových 
okolnostiach celej kolekcie a z autopsie spoznať 
samotné nálezisko predmetov sa mi v júni 2002 
podarilo osobne skontaktovať s oboma nálezcami. 
V priebehu diskusie som sa od nich dozvedel, 
že súbor bronzov neobjavili detektorom jedno-
razovo, ale počas niekoľkých samostatných akcií 
cielene nasmerovaných na Hradisko v Nemeckej, 
ktoré uskutočnili postupne v rokoch 1994 až 1996. 
Podľa výpovedí objavili nálezcovia R. Longauer 
a V. Paprčka v podstate štyri nezávislé skupiny 
bronzových predmetov, ktoré de facto predsta-
vujú štyri samostatné hromadné nálezy bronzov. 
V príspevku tieto skupiny nálezov označujem ako 
depoty I-IV (o situovaní v teréne a obsahovom 
zastúpení jedno tlivých predmetov v depotoch po-
dám detailnú informáciu pri opise ich lokalizácie 
na Hradisku). Okrem týchto informácií som od 
nálezcov získal dve skice - amatérske plániky s na-
črtnutou nálezovou situáciou umiestnenia depotov 
v teréne (obr. 3) a uloženia predmetov v depote III 
(obr. 4). Na zdokumentovanie mi poskytli aj ďalší 
tyčinkový nákrčník, ktorý našli spolu s ostatnými 
nákrčníkmi. Prevzal som od nich aj zlomok bron-
zového kosáka, ktorý síce objavili priamo v areáli 

hradiska ako ojedinelý, sólový nález, ale vôbec 
nesúvisí s depotmi I-IV. Sumár predmetov po 
skompletizovaní celej kolekcie bronzov z Hradiska 
v Nemeckej (aj so započítaním predmetov z múzea) 
teda predstavuje spolu 43 exemplárov, pretože po-
čet bronzových sekier s tuľajkou stúpol na šestnásť 
a počet bronzových nákrčníkov na dvadsať kusov, 
bez započítania zlomku bronzového kosáka, ktorý 
nepatrí do prezentovaného súboru. Nálezcovia 
potvrdili, že bronzová sekera a nákrčník, ktoré 
predali do múzea v Banskej Bystrici, aj ďalší ná-
krčník, ktorý som od nich prevzal, sú integrálnou 
súčasťou kolekcie bronzov nájdených na Hradisku 
v Nemeckej. Tento posledný nákrčník si vraj chceli 
nechať na pamiatku a obidva predané predmety 
do múzea boli len pokusom zistiť približnú cenu 
celého súboru nálezov. Všetky predmety mal 
Archeologický ústav SAV v Nitre k dispozícii 
na dokumentovanie a odborné spracovanie len 
niekoľko týždňov, pretože nálezcovia si ich prišli 
vyzdvihnúť a následne ich predali do Hutníckeho 
múzea Železiarní Podbrezová, a. s., v Podbrezovej 
(Mácelová 2005, 23, 24, obr. na s. 22, 23, 25; 2007b, 
193). Z tohto dôvodu sa neuskutočnila ani spek-
trálna analýza hodnotených nálezov.

Obr. 1. Nemecká, poloha Hradisko. Miesto nálezu bronzových predmetov je vyznačené čiernym bodom.
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POZNATKY O LOKALITE

Poloha Hradisko sa nachádza cca 1,5 km severne 
od stredu obce nemecká (okr. Brezno), na pra-
vom brehu rieky Hron. Leží na zalesnenej výšine 
s nadmorskou výškou 786,3 m, ktorá sa nachádza 
v západnej časti Horehronského podolia a je po-
sledným južným výbežkom Nízkych Tatier (obr. 1; 
Mácelová 2007a, 36). Zo západnej strany výšinu 
obteká Ráztocký potok a z juhu rieka Hron. Je vý-
raznou dominantou tohto mikroregiónu (Mácelová 
2007a, obr. na s. 35 a 37; Mácelová/Mosný/Pieta 1997, 
obr. 88). Poloha Hradisko je situovaná v smere se-
ver-juh a ešte v súčasnosti v teréne zreteľne vidno 
zachované valové opevnenie, ktoré je najvýraznejšie 
na južnej, kratšej strane opevneného priestoru, kde 
val ešte dnes dosahuje výšku 90 cm. Fortifikácia 
chráni približne obdĺžnikový areál s rozmermi cca 
133 x 33 m (Mácelová 2007a, 37, obr. na s. 36), čo 
predstavuje plochu s veľkosťou 0,44 ha. Ide tu teda 
o pomerne malé hradisko, ktoré pôvodne malo 
zrejme charakter útočišťa. Pôvodný prístup bol 
pravdepodobne z juhovýchodnej strany, pretože 
severný a západný svah je značne strmý (Mácelová/
Mosný/Pieta 1997, 130), hoci nie je vylúčené, že prá-
ve naopak, vstup by bolo treba hľadať na severnej 
strane, kde je viditeľná prístupová cesta napájajúca 
sa na sedlo v severnej časti hradiska (Mihok/Mácelová 
2004, 14; Pieta/Mosný 1996, 140). Približne stredom 
vrcholovej plošiny sa tiahne hranica katastrov obcí 
Nemecká a Ráztoka, z čoho vyplýva, že nálezisko 
patrí tak do chotára obce Ráztoka, ako aj do cho-
tára obce Nemecká. Vzhľadom na to, že lokalita 
bola do literatúry uvedená pod názvom Nemecká, 
budem túto skutočnosť aj v texte tohto príspevku 
rešpektovať.

Výšina v polohe Hradisko nebola v odbornej 
literatúre až donedávna známa ako archeologické 
nálezisko. G. Balaša ju síce už v roku 1973 zaradil 
do zoznamu kultúrnych pamiatok na území stred-
ného Slovenska v kategórii archeologických lokalít, 
ale zrejme len na základe miestneho názvu polohy, 
pretože, ako sám konštatoval, osídlenie na Hradisku 
nebolo zatiaľ zistené (Balaša 1973, 196). nálezisko 
sa neobjavuje neskôr ani v katalógu lokalít lužickej 
kultúry (Veliačik 1983a, 175-189), ani v súpise hradísk 
lužickej kultúry (Veliačik 1983b, 22).

Odborný záujem o túto polohu vyvolali začiatkom 
deväťdesiatych rokov 20. stor. až nálezy pravekej 
a stredovekej keramiky, ktoré na Hradisku nazbieral 
jaskyniar Ľuboš Múka z Jasenia a v roku 1993 ich 
odovzdal do Stredoslovenského múzea v Banskej 
Bystrici. Črepy zverejnila M. Mácelová (1995, 94, 
obr. 57), ktorá ich datovala do mladšej doby bron-
zovej a do druhej polovice 15. stor. Následne sa 
na lokalite zistilo aj osídlenie v predpúchovskom 

stupni strednej doby laténskej a potvrdilo sa stredo-
veké osídlenie v 15. stor. (Pieta/Mosný 1996, 140, 
obr. 106).

V roku 1995 sa na nálezisku zrealizoval menší 
zisťovací výskum s cieľom upresniť najmä časové 
zaradenie lokality (Mácelová 2007a, 35-40; Máce-
lová/Mosný/Pieta 1997, 130, 131). Zo šiestich sond 
(I/95-VI/95) situovaných do priestoru vrcholovej 
plošiny sa získal málo početný keramický materiál 
a železné predmety, ktorými sa potvrdilo osídle-
nie v neskorej dobe bronzovej nositeľmi lužickej 
kultúry, v predpúchovskom stupni koncom staršej 
a v strednej dobe laténskej, púchovskou kultúrou 
z obdobia konca doby laténskej a počiatku doby 
rímskej. Stredoveké nálezy z 15. stor. súvisia 
pravdepodobne s existenciou dreveného hrádku 
opevneného palisádou, ktorý bol zrejme jedným 
z oporných obranných bodov vojenskej posádky 
Jana Jiskru z Brandýsa na Zvolenskom zámku (Mi-
hok/Mácelová 2004, 13-15).

Prínosom pre bližšie upresnenie datovania vzniku 
najstaršej fortifikácie polohy a jej priradenia ku kon-
krétnej kultúre bola nepochybne sonda I/95, ktorou 
sa rezal val na kratšej, južnej strane hradiska. V pro-
file valu sa rozpoznali dve stavebné fázy, pričom 
odkrytý zuhoľnatený stĺp zo stredovekej palisády 
bol zapustený do staršieho násypu a skalnaté vá-
pencové podložie ležalo v hĺbke 120 cm. Podľa lite-
ratúry sa „starší násyp“ bližšie časovo nešpecifikuje 
(Mácelová/Mosný/Pieta 1997, 130; Mihok/Mácelová 
2004, 14), len raz sa uvádza ako praveký (Mácelová 
2007a, 36), preto možno iba s určitou opatrnosťou 
predpokladať, že bol vybudovaný pravdepodob-
ne v neskorej dobe bronzovej a neskôr, v období 
existencie púchovskej kultúry a v stredoveku bol 
sekundárne využívaný a upravovaný. Z rezu valom 
sa totiž získala nielen keramika z neskorej doby 
bronzovej, ale aj z doby laténskej a, samozrejme, zo 
stredoveku. V ostatných sondách (II/95 až VI/95) sa 
skalnaté podložie nachádzalo už v hĺbke 25-40 cm, 
vyššie bola len tenká povrchová vrstva. V sondách 
sa našli iba stredoveké črepy a drobné železné 
predmety. Objekty sa nezistili žiadne. Preto aj na 
základe týchto výsledkov sa môže predpokladať, že 
hradisko prakticky slúžilo ako refúgium a nebolo 
dlhodobo, intenzívne a súvislo obývané.

k lokaliZácii a SklaDBe 
BRONZOVýcH PREDMETOV

Dňa 24. júna 2002 som sa podujal vykonať spolu 
s PhDr. Jánom Hunkom, cSc., a s nálezcami bron-
zových predmetov obhliadku polohy Hradisko 
v Nemeckej s cieľom presnejšie lokalizovať miesto 
depotu bronzov. K dispozícii sme mali aj spome-
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nutý amatérsky situačný plán s rozmiestnením 
bronzových nálezov (obr. 3). Na základe informácií 
nálezcov, ako aj z plánika sme zistili, že predmety 
sa nenašli v opevnenom areáli hradiska, ale mimo 
neho, cca 50 m JJZ od priebehu valu, ktorý bol po-
čas výskumu v roku 1995 prerezaný sondou I/95 
a nachádza sa na kratšej, južnej časti opevneného 
priestoru. Samotné miesta uloženia nálezov sa 
nachádzajú na terase, ktorá sa v týchto miestach 
začína mierne zvažovať smerom na západ do údolia 
Ráztockého potoka a prakticky sledujú líniu jednej 
vrstevnice. Všetky skupiny predmetov sa našli od 
seba vzdialené približne v rozpätí cca 25 m (obr. 3). 
Dnes je v danom priestore malá čistinka nezarastená 
stromami.

Depot i - bronzový diadém (1)2 sa našiel v hĺbke 
60 cm pod povrchom terénu, približne 40 m od valu. 
Podľa nálezcov ležal v pôde vodorovne (obr. 3). 
Ďalšie nálezy pri ňom už vraj neboli a nálezcovia 
s odstupom času žiadne iné nálezové okolnosti ne-
vedeli uviesť. Je očividné, že ide o ojedinelý nález 

bronzového predmetu, ale vzhľadom na všetky 
súvislosti ho označujem ako depot.

Depot ii - bronzové tyčinkové nákrčníky (1-20) sa 
našli približne vo vzdialenosti 4 m smerom na juh od 
miesta nálezu bronzového diadému, v hĺbke 20 cm 
od povrchu terénu. Tvorili pomerne kompaktnú 
skupinu, pretože jednotlivé exempláre boli do seba 
zakliesnené podobne ako ohnivká reťaze (obr. 3). 
Ďalšie predmety sa pri nich nevyskytovali a nález-
covia už neuviedli žiadne iné nálezové okolnosti. 
Na svojom plániku nad schematickým nákresom 
nákrčníkov však uvádzajú celkový počet 19 exem-
plárov, čo je v rozpore s konečným počtom dvadsať 
kusov šperkov tohto druhu. Na vysvetlenie uviedli, 
že plánik vznikol dodatočne, s určitým časovým od-
stupom, takže na základe prvotných poznámok a ná-
kresov v teréne a vzhľadom na to, že jeden exemplár 
už predali do Stredoslovenského múzea v Banskej 
Bystrici, uviedli na nákrese len 19 kusov, pretože 
v tom období to bol ich reálny počet. Zdôrazňovali, 
že pôvodne ich však bolo skutočne dvadsať.

2 Čísla uvedené v zátvorke za nálezmi zodpovedajú číslam pri opise nálezov v rámci jednotlivých depotov.

Obr. 2. Nemecká, poloha Hradisko. Pohľad na súbor bronzových predmetov z depotov I-IV.
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Depot iii - kolekcia bronzových predmetov 
sa nachádzala cca vo vzdialenosti jedného metra 
smerom na juh od depotu II (obr. 3) a spočívala 
čiastočne zakliesnená pod koreňmi pňa starého 
stromu. Hromadný nález obsahoval 18 predmetov, 

z ktorých 17 ležalo v bronzovej šálke typu Stillfried-
-Hostomice (18). Nálezcov, ktorí tento hromadný 
nález bronzových predmetov objavili 18. septem-
bra 1994, situácia natoľko zaujala, že vyhotovili 
dokonca schematický nákres uloženia predmetov 
v šálke (obr. 4). Ústie šálky spočívalo len 20 cm od 
povrchu terénu a nádoba ležala v zemi dole dnom 
(obr. 3). Vo vnútri bola na dne šálky vodorovne 
položená bronzová faléra (14) reverznou stranou 
smerom hore, nad ňou bolo uložených 12 sekier 
s tuľajkou spolu s kosákom (15). celkom navrchu, 
už v ústí nádoby ležala hore dnom väčšia šálka (17) 
a vedľa nej na boku menšia šálka (16) spolu s ďalšou 
sekerou. celkový počet sekier v tomto depote teda 
predstavoval 13 exemplárov (1-13). Predmety boli 
prerastené koreňmi zoťatého stromu, ktoré viditeľ-
ne poškodili a zdeformovali dno nádoby s dolnou 
časťou jej tela. Nálezcovia nevedeli uviesť, kde sa 
presne medzi sekerami nachádzal kosák a nespozo-
rovali už žiadne iné detaily nálezových okolností.

Depot iv - skupina bronzov sa nachádzala vo 
vzdialenosti cca 20 m smerom na juh od miesta 
uloženia depotu III a 25 m od depotu I (obr. 3). 

Obr. 3. Nemecká, poloha Hradisko. Situačný náčrt rozmiestnenia bronzových depotov I-IV v teréne podľa skice nálezcov.

Obr. 4. Nemecká, poloha Hradisko. Schematický náčrt 
uloženia bronzových predmetov v depote III v šálke typu 

Stillfried-Hostomice podľa skice nálezcov.
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Ležala veľmi plytko v lesnej prsti, iba v hĺbke 
10 cm, a obsahovala tri bronzové sekery s tuľajkou 
(2-4) a hrot bronzovej kopije (1). Sekery podľa in-
formácie nálezcov aj podľa ich nákresu spočívali 
v jednom rade, ostrím smerom na západ. Tesne 
pod nimi bola umiestnená kopija, hrotom nasme-
rovaná približne na sever. Nálezcovia si všimli, že 
okolo predmetov bol približne v rovnakej hĺbke 
vytvorený kamenný veniec, resp. kruh zo šiestich 
väčších a niekoľkých menších, bližšie nešpecifiko-
vaných skál (miestny vápenec?, riečne okruhliaky?) 
s priemerom približne 1 m. Nálezy boli situované 
v dolnej, západnej polovici kamenného venca. 
R. Longauer a V. Paprčka si už nevšimli žiadne 
ďalšie náležitosti, ktorými by bližšie doplnili po-
znatky o nálezových okolnostiach tohto súboru 
predmetov. Na otázku, či náhodou vo vnútri venca 
alebo priamo pod nálezmi, resp. v ich blízkosti 
nenašli popol, prepálenú pôdu, zvyšky žiaroviska 
alebo zlomky akýchkoľvek kostí, odpovedali zá-
porne. V záujme podania pravdivých informácií je 
nutné poznamenať, že pri odovzdávaní všetkých 
bronzov na spracovanie v roku 2002 boli sekery 
z tohto depotu spolu s kopijou zabalené v osobitnej 
škatuľke, a to údajne od okamihu ich nájdenia. Ná-
lezcovia totiž tento súbor objavili až po depote III 
a uvedomili si, že sekery by sa nemali pomiešať. 
Možno teda konštatovať, že aj táto kolekcia nálezov 
predstavuje uzavretý nálezový celok.

kosák z hradiska - predstavuje ojedinelý nález 
zlomku kosáka s gombíkom, ktorý som od nálezcov 
získal pri obhliadke lokality v júni roku 2002. Našiel 
sa cca 20-25 m severozápadne od sondy I/95, ktorou 
sa rezal južný val v roku 1995. Objavený bol v lesnej 
prsti asi v hĺbke 15-20 cm, tesne na hrane vrcholovej 
plošiny a na západ sa zvažujúceho strmého svahu, 
teda ešte na okraji vnútorného areálu hradiska. 
V bližšom okolí sa žiadne ďalšie nálezy neobjavili.

Záverom tejto časti príspevku je možné konšta-
tovať, že uvedené súbory bronzov (depoty I-IV) 
je možné považovať za uzavreté nálezové celky, 
a to aj napriek určitým a priori daným pochybnos-
tiam o hodnovernosti nálezových okolností týchto 
bronzových predmetov. Je celkom prirodzené, že 
takéto pochybnosti sa vždy automaticky nastoľujú 
v prípade náhodných objavov bronzových depotov 
bez prítomnosti odborníka a v súčasnosti najmä 
pri neodborne, amatérsky vykopávaných nálezoch 
zistených detektormi kovov. V našom prípade je 
však možné vysloviť presvedčenie, že všetky štyri 
depoty sa našli na výšine Hradisko pri Nemeckej. 
Skutočnosť, že nálezcovia boli v teréne schopní 
ukázať presné miesta výkopov, ako aj fakt, že mali 
k dispozícii situačný plánik náleziska a schematické 

zobrazenie uloženia predmetov v depote III, svedčí 
o pravdivosti ich informácií. Okrem toho v teréne 
na Hradisku bolo ešte v roku 2002 vidieť zvyšky 
jám po vybraných nálezoch. Na druhej strane však 
treba konštatovať, že hoci z ich postojov bolo cítiť 
skutočný a hlbší záujem o regionálnu históriu Hore-
hronia, absencia terénnej praxe a neprofesionalita sa 
predsa len negatívne podpísali pod vyzdvihovanie 
nálezov, v dôsledku čoho im unikli rôzne detaily 
nálezových okolností. Nemožno napríklad s istotou 
vylúčiť, či náhodou niektoré nálezy neboli zabalené 
v textile alebo v koži, prípadne či neboli uložené 
v inej schránke z organickej hmoty alebo v hline-
nej nádobe. chýbajú tiež informácie o prípadnom 
výskyte popola, kostí, resp. iných materiálov, ako 
aj celkové súvislosti týkajúce sa vzťahu k samotnej 
lokalite a predpokladaným objektom aj mimo areálu 
hradiska, eventuálne funkcie samotných depotov, 
keďže miesta výkopov boli malé, čisto účelové a ob-
medzené len na neveľký, úzko ohraničený priestor. 
I keď nemožno s istotou tvrdiť, že nálezcovia 
vyzdvihli skutočne všetky predmety z miesta ich 
uloženia, som presvedčený, že Archeologickému 
ústavu SAV v Nitre poskytli na spracovanie celý 
súbor bronzových predmetov z depotov I-IV, ktoré 
našli v rokoch 1994-1996 na „Hradisku“ v Nemec-
kej, s výnimkou sekery a nákrčníka, ktoré už skôr 
predali do múzea.

OPIS PREDMETOV

Čísla predmetov zodpovedajú ich číselnému označeniu 
v zátvorkách, uvedenému v rámci lokalizácie a skladbe 
bronzových predmetov jednotlivých depotov. Pri opise 
nálezov sú uvedené ich zistené miery podľa druhu jed-
notlivých predmetov, a to šírka (š.), dĺžka (dĺ.), výška (v.), 
hrúbka (hr.), priemer (pr.), hĺbka (hĺ.), hmotnosť.

• Depot I
1. Bronzový plechový diadém, pôvodne opasok, zdobe-

ný vytepávaným geometrickým ornamentom. Povrch 
je väčšinou dobre zachovaný, hladký, s ušľachtilou 
patinou tmavozelenej farby. Predmet je vyrobený 
z jedného kusa bronzového plechu s pôvodnou šír-
kou 50,8 mm, ktorého okraje boli zahnuté smerom 
k reverznej strane a pritepané. Zahnutie je na oboch 
stranách široké po 4,4 mm. Jeden cípovite ukončený 
koniec prekrýva druhý koniec pásu, ktorý bol odlo-
mený, resp. odstrihnutý. Na oboch koncoch diadému 
sa nachádzajú dva otvory pre fixovanie predmetu, 
ktoré boli vyrazené za studena. Stredy otvorov ležia 
12 mm a 10 mm od okrajov plechu. Ďalší otvor sa 
nachádza tesne vedľa dvojice otvorov na vnútornom 
konci, je však nefunkčný (pr. otvoru 2 mm).

 Diadém bol zopnutý svorkou zo zdvojeného bron-
zového drôtu. Konce takto vytvorenej svorky boli 
z vonkajšej strany prestrčené cez otvory, zalomené 
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smerom k sebe a mierne priklepnuté. Šírka oboch 
spojených drôtov je 2,7 mm.

 Plastická výzdoba vytvorená tepaním zo zadnej strany 
diadému je rozdelená do šiestich väčších metóp, ktoré 
od seba oddeľuje ešte 6 malých polí. Základný rámec 
výzdoby predstavuje vytepaný obdĺžnik po celom 
obvode diadému, ktorý je vytvorený z jemných per-
ličkových bodiek. Od okrajov diadému sú v priemere 
vzdialené 9 mm. Obdĺžnik má dĺžku 603 mm a šírku 
24 mm. Pri koncoch sa mierne zužuje, pričom šírka 
činí 23 mm. Plochu malých polí vyplňuje vertikálny 
rad troch väčších okrúhlych vypnulín s priemerom 
5 mm, vytepaných tiež zo zadnej strany diadému. 
Dve veľké obdĺžnikové polia sú zdobené dvoma para-
lelnými horizontálnymi radmi perličkových bodiek, 
čím sa vlastná metópa rozdelila na tri takmer rovnako 
široké nezdobené pásy. Stred ďalších troch veľkých 
polí zdobia taktiež perličky vytvárajúce dvojicu 
protiľahlých oblúkov, ktorých základňa nasadá na 
vnútorný okraj metópy. Uprostred každého oblúka sa 
nachádza jedna väčšia vypnulina s priemerom 4 mm. 
Na úrovni tesne pod svorkou a vonkajším okrajom 
veľkého perličkového obdĺžnika je ešte horizontálny 
rad deviatich perličiek v dĺžke 12 mm (tab. I).

 Predmet bol s najväčšou pravdepodobnosťou 
vyrobený na nosenie vo funkcii opaska, pretože 
jeho pôvodná dĺžka mohla dosahovať hodnotu 
cca 625-630 mm, ak by sa k terajšej dĺžke pridala 
jedna metópa s výzdobou (cca 11,5-12 mm) a časť 
dĺžky, ktorá zrejme chýba aj z cípovitého a tiež zo 
sekundárne vytvarovaného konca. O prerobení 
opaska na diadém nasvedčuje aj jeho zapnutie 
svorkou, čím sa uzavretie predmetu stalo definitívne 
a vyhovovalo novému účelu. Rozmery: pr. diadému 
185 mm, dĺ. diadému 614 mm, š. diadému 42 mm, 
š. pri cípovitom konci 38 mm a pri odseknutom vnú-
tornom konci 40 mm, hr. plechu diadému 2,6 mm, 
hmotnosť 91,842 g (obr. 5; tab. I).

• Depot II
1. Nákrčník vyrobený z bronzovej tyčinky s prierezom 

v tvare písmena „D“. Oba konce predmetu boli 
pôvodne zaoblené, nepatrne kyjovite zhrubnuté 
a hákovite mierne von vyhnuté. Na jednom konci 
je hákovite zahnuté ukončenie odlomené. Vonkajšia 
strana povrchu s ušľachtilou tmavozelenou patinou, 
miestami vyblednutou do tmavého zlatožltého odtie-
ňa, je zdobená zväzkami rýh vytvárajúcich vetvičko-
vitý motív na 23 miestach po obvode nákrčníka (tab. 
XII: 1). Rozmery: vonkajší pr. nákrčníka 149 x 135 mm, 
max. pr. tyčinky 5,2 mm, pri zachovanom konci 
4,8 mm, hmotnosť 48,896 g (tab. II: 1).

2. Nákrčník vyhotovený z bronzovej tyčinky s prie-
rezom v tvare písmena „D“ a miestami, najmä 
pri koncoch má prierez takmer šošovkovitý tvar. 
V oblasti najväčšieho priemeru z vonkajšej strany 
je tyčinka konvexná a z vnútornej strany konkávna. 
Oba konce predmetu boli pôvodne zaoblené, nepa-
trne kyjovite zhrubnuté a hákovite mierne ohnuté 
von. Na jednom konci je hákovite vyhnuté ukončenie 
odlomené. Vonkajšia strana povrchu s ušľachtilou 
tmavozelenou patinou, miestami vyblednutou do 
tmavého zlatožltého odtieňa, je zdobená zväzkami 
rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív na 28 miestach 
po obvode nákrčníka (tab. XII: 2). Rozmery: von-
kajší pr. nákrčníka 160 x 154 mm, max. pr. tyčinky 
4,8 mm, pri zachovanom konci 4,4 mm, hmotnosť 
55,824 g (tab. ii: 2).

3. Nákrčník vyrobený z bronzovej tyčinky s prierezom 
v tvare písmena „D“. Miestami je tyčinka z vnútornej 
strany konkávna. Oba konce predmetu boli pôvodne 
hákovite von vyhnuté. Na zúženom a zašpicatenom 
konci sa toto ukončenie zachovalo, na druhom konci 
je odlomené. Vonkajšia strana povrchu s ušľachtilou 
tmavozelenou patinou, miestami vyblednutou do 
tmavého zlatožltého tónu a miestami s výskytom 
divokej svetlozelenej patiny, je zdobená zväzkami 
rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív na 26 miestach 
po obvode nákrčníka (tab. XII: 3). Rozmery: vonkajší 
pr. nákrčníka 153 x 144 mm, max. pr. tyčinky 4,2 mm, 
pri zachovanom konci 3,9 mm, hmotnosť 47,354 g 
(tab. iii: 1).

4. Nákrčník vyhotovený z bronzovej tyčinky s prie-
rezom v tvare písmena „D“. Oba konce predmetu 

Obr. 5. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzový diadém z de-
potu I. Pohľad na fixovaciu svorku z vnútornej a vonkajšej 

strany a detaily vytepávanej výzdoby.
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boli pôvodne zaoblené, nepatrne kyjovite zhrubnuté 
a hákovite mierne von vyhnuté. Na jednom konci je 
hákovite zahnuté ukončenie odlomené. Vonkajšia 
strana povrchu s ušľachtilou tmavozelenou patinou, 
miestami vyblednutou do tmavej zlatožltej farby 
a miestami s výskytom divokej svetlozelenej patiny, 
je zdobená zväzkami rýh vytvárajúcich vetvičkovitý 
motív na 27 miestach po obvode nákrčníka (tab. 
XII: 4). Rozmery: vonkajší pr. nákrčníka 170 x 149 mm, 
max. pr. tyčinky 5,2 mm, pri zachovanom konci 
4,1 mm, hmotnosť 58,238 g (tab. III: 2).

5. Menší nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom 
v tvare písmena „D“, miestami až nepravidelného 
šošovkovitého tvaru. Tyčinka od jedného tenšieho 
konca k druhému postupne hrubne. Masívnejší 
koniec je nepatrne kyjovite zhrubnutý, zaoblený, 
s náznakom hákovitého vyhnutia. Druhý, tenší ko-
niec je zúžený, zašpicatený a hákovite von vyhnutý. 
Zúženie a zašpica tenie tohto konca je spôsobené asi 
chybou spôsobenou odlievaním v kadlube, ktorý 
v tejto časti nebol dostatočne vy plnený tekutou 
bronzovinou. Vonkajšia strana povrchu s ušľachti-
lou tmavozelenou patinou, miestami vyblednutou 
do tmavej zlatožltej farby a miestami s výskytom 
divokej svetlozelenej patiny, je zdobená zväzkami 
rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív na 22 miestach 
po obvode nákrčníka (tab. XII: 5). Rozmery: vonkajší 
pr. nákrčníka 146 x 126 mm, max. pr. tyčinky pri 
hrubšom konci 5 mm, min. pr. tyčinky pri tenšom 
konci 3,5 mm, pr. tyčinky v strede obvodu 3,8 mm, 
hmotnosť 49,844 g (tab. IV: 1).

6. Nákrčník vyrobený z bronzovej tyčinky s prierezom 
v tvare zhrubnutého písmena „D“. Tyčinka je mies-
tami z vnútornej strany konkávna. Jeden koniec ná-
krčníka, pôvodne hákovite von vyhnutý, je odlomený. 
Druhý je zúžený v dĺžke 19 mm, akoby odsadený od 
tyčinky, na konci zaoblený a tiež mierne hákovite von 
vyhnutý. Z vnútornej strany na začiatku zúženia sú 
malé naliatky v tvare kvapôčok, vzniknuté chybou 
pri odlievaní. Vonkajšia strana povrchu s tmavou 
zlatožltou patinou a miestami s výskytom divokej 
svetlozelenej patiny je zdobená zväzkami rýh vy-
tvárajúcich vetvičkovitý motív na 26 miestach po 
obvode nákrčníka (tab. XII: 6). Rozmery: vonkajší 
pr. nákrčníka 169 x 149 mm, max. pr. tyčinky 5 mm, 
pri zachovanom konci 3,9 mm, hmotnosť 58,004 g 
(tab. iv: 2).

7. Nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom v tvare 
písmena „D“. Tyčinka je pri jednom konci v jednej 
tretine svojho obvodu neúmerne zhrubnutá, pravde-
podobne v dôsledku chyby v odlievaní. Tenší zúžený 
(v dĺžke 5 mm) von vyhnutý koniec je odlomený. 
Druhý, omno ho masívnejší koniec je zúžený, pritom 
zaoblený a nepatrne von vyhnutý. Vonkajšia strana 
povrchu s tmavou zlatožltou patinou a miestami 
s výskytom divokej svetlozelenej patiny je zdobená 
zväzkami rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív 
na 24 miestach po obvode nákrčníka (tab. XII: 7). 
Rozmery: vonkajší pr. nákrčníka 140 x 135 mm, 
pr. tyčinky pri hrubšom zachovanom konci 6,8 mm, 

pr. tyčinky pri tenšom konci 3,6 mm, hmotnosť 
61,330 g (tab. v: 1).

8. Nákrčník vyrobený z bronzovej tyčinky s priere-
zom v tvare písmena „D“. Jeden koniec nákrčníka, 
pôvodne hákovite von vyhnutý, je odlomený. Druhý, 
zašpicatený koniec je taktiež von hákovite vyhnutý. 
Vonkajšia strana povrchu s tmavou zlatožltou až 
hnedou patinou a miestami s výskytom divokej 
svetlozelenej patiny je zdobená zväzkami rýh vytvá-
rajúcich vetvičkovitý motív na 27 miestach po obvode 
nákrčníka (tab. XII: 8). Rozmery: vonkajší pr. nákrční-
ka 164 x 146 mm, pr. tyčinky pri zachovanom konci 
3,9 mm, pr. tyčinky pri odlomenom konci 4,8 mm, 
hmotnosť 59,124 g (tab. V: 2).

9. Nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom v tvare 
písmena „D“. Tyčinka je na niektorých miestach 
z vnútornej strany nepatrne konkávna. Jeden koniec 
nákrčníka, pôvodne hákovite von vyhnutý, je odlo-
mený. Druhý, zúžený a zaoblený koniec je tiež mierne 
von hákovite vyhnutý. Vonkajšia strana povrchu 
s tmavou zlatožltou až hnedou patinou a miestami 
s výskytom divokej svetlozelenej patiny je zdobená 
zväzkami rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív na 23 
miestach po obvode nákrčníka (tab. XII: 9). Rozmery: 
vonkajší pr. nákrčníka 144 x 127 mm, pr. tyčinky pri 
zachovanom konci 4,3 mm, pr. tyčinky pri odlome-
nom konci 5,2 mm, hmotnosť 53,646 g (tab. VI: 1).

10. Nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom v tvare 
písmena „D“. Obidva odlomené konce, ktoré boli 
hákovite von vyhnuté, sú preložené cez seba v dôsled-
ku deformácie tyčinky nákrčníka. Vonkajšia strana 
povrchu s tmavou zlatožltou, hnedou až čiernou 
patinou a miestami s výskytom divokej svetlozele-
nej patiny je zdobená zväzkami rýh vytvárajúcich 
vetvičkovitý motív na 26 miestach po obvode nákrč-
níka (tab. XII: 10). Rozmery: vonkajší pr. nákrčníka 
150 x 141 mm, pr. tyčinky vnútorného konca 4,2 mm, 
pr. tyčinky vonkajšieho konca 4,1 mm, max. pr. tyčin-
ky 4,8 mm, hmotnosť 61,982 g (tab. VI: 2).

11. Nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom v tvare 
písmena „D“. Tyčinka je z vnútornej strany väčšinou 
konkávna a jej priemer po celom obvode nie je kon-
štantný. Masívnejší koniec je zaoblený s náznakom 
hákovitého vyhnutia, tenší koniec, pôvodne tiež 
von hákovite vyhnutý, je z vnútornej strany takmer 
sploštený a v dĺžke 26,5 mm sú v bronze v smere ob-
vodu nákrčníka viditeľné akoby odtlačky textílie(?) 
alebo dreviny(?) v podobe paralelných jemných 
a nepravidelných rýh. Vonkajšia strana povrchu 
s tmavou zlatožltou až hnedou patinou a miestami 
s výskytom divokej svetlozelenej patiny je zdobená 
zväzkami rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív na 
28 miestach po obvode nákrčníka (tab. XII: 11). Roz-
mery: vonkajší pr. nákrčníka 164 x 159 mm, pr. ty-
činky pri zachovanom konci 5,9 mm, pr. tyčinky 
pri poškodenom konci 3,3 mm, hmotnosť 71,612 g 
(tab. vii: 1, 1a).

12. Nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom v tvare 
písmena „D“. Jeden koniec je nepatrne kyjovite 
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zhrubnutý, zaoblený s náznakom vyhnutia, druhý je 
stenčený, zašpicatený a von vyhnutý. Vonkajšia stra-
na povrchu s tmavou zlatožltou, hnedou až čiernou 
patinou a miestami s výskytom divokej svetlozelenej 
patiny je zdobená zväzkami rýh vytvárajúcich vet-
vičkovitý motív na 29 miestach po obvode nákrčníka 
(tab. XII: 12). Približne oproti koncom nákrčníka sa 
na vonkajšom obvode tyčinky nachádza na jej okraji 
a v strede rad, resp. dvojrad krátkych, voľným okom 
ťažko viditeľných vertikálnych ryžiek. Rozmery: 
vonkajší pr. nákrčníka 165 x 151 mm, pr. tyčinky pri 
hrubšom konci 5 mm, pr. tyčinky pri kratšom konci 
3,5 mm, hmotnosť 67,356 g (tab. VII: 2).

13. Nákrčník vyrobený z bronzovej tyčinky s prierezom 
v tvare písmena „D“. Tyčinka je na niektorých mies-
tach z vnútornej strany nepatrne konkávna. Ukon-
čenia na oboch koncoch, náznakovite von ohnutých, 
sú odlomené. Jeden koniec je výraznejšie stenčený. 
Vonkajšia strana povrchu s tmavou zlatožltou, 
hnedou až čiernou patinou a miestami s výskytom 
divokej svetlozelenej patiny je zdobená zväzkami 
rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív na 25 miestach 
po obvode nákrčníka (tab. XII: 13). Pri tenšom konci 
nákrčníka sa na vonkajšom obvode tyčinky nachá-
dza rad vertikálnych ryžiek. Rozmery: vonkajší pr. 
nákrčníka 160 x 143 mm, pr. tyčinky pri hrubšom 
konci 3,9 mm, pr. tyčinky pri tenšom konci 2,8 mm, 
hmotnosť 44,836 g (tab. VIII: 1).

14. Nákrčník vyrobený z bronzovej tyčinky s prierezom 
v tvare písmena „D“. Oba konce, mierne hákovite 
von vyhnuté, sú odlomené. Jeden koniec je kyjovite 
zhrubnutý, druhý je tenší, sploštený. Vonkajšia stra-
na povrchu s tmavou zlatožltou, hnedou až čiernou 
patinou a miestami s výskytom divokej svetlozele-
nej patiny je zdobená zväzkami rýh, vytvárajúcich 
vetvičkovitý motív v 29 miestach po obvode nákrč-
níka (tab. XII: 14). Rozmery: vonkajší pr. nákrčníka 
175 x 159 mm, pr. tyčinky pri hrubšom konci 4,9 mm, 
pr. tyčinky pri tenšom konci 3,2 mm, hmotnosť 
70,018 g (tab. VIII: 2).

15. Relatívne malý bronzový nákrčník vyrobený z tyčin-
ky s prierezom v tvare písmena „D“. Zúžený hrubší 
koniec je zaoblený, s náznakom hákovitého vyhnutia. 
Tenší, sploštený koniec, tiež pôvodne von vyhnutý, je 
odlomený. Tyčinka je na jednom mieste z vnútornej 
strany amorfne zhrubnutá v dôsledku chyby v od-
lievaní. Obvod nákrčníka je nepatrne deformovaný 
ohnutím tyčinky. Vonkajšia strana povrchu s tmavou 
zlatožltou, hnedou až čiernou patinou a miestami 
s výskytom divokej svetlozelenej patiny je zdobená 
zväzkami rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív 
na 23 miestach po obvode nákrčníka (tab. XII: 15). 
Rozmery: vonkajší pr. nákrčníka 129 x 139 mm, pr. 
tyčinky pri zachovanom konci 4,8 mm, pr. tyčinky 
pri odlomenom konci 3,5 mm, hmotnosť 54,260 g 
(tab. IX: 1).

16. Nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom v tvare 
písmena „D“. Tyčinka je miestami z vnútornej strany 
konkávna. Obidva konce, mierne hákovite von vy-
hnuté, sú odlomené. Vonkajšia strana povrchu s tma-

vou zlatožltou, hnedou až čiernou patinou a miestami 
s výskytom divokej svetlozelenej patiny je zdobená 
zväzkami rýh vytvárajúcich vetvičkovitý motív na 25 
miestach po obvode nákrčníka (tab. XII: 16). Rozmery: 
vonkajší pr. nákrčníka 156 x 144 mm, pr. tyčinky pri 
koncoch 3,6 mm a 3,7 mm, pr. tyčinky v strede 3,6 mm, 
hmotnosť 60,958 g (tab. IX: 2).

17. Nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom v tvare pís-
mena „D“. Jeden koniec je odlomený, druhý výrazne 
zašpicatený. Obidva sú mierne hákovite von vyhnu-
té. Vonkajšia strana povrchu s tmavou zlatožltou, 
hnedou až čiernou patinou a miestami s výskytom 
divokej svetlozelenej patiny je zdobená zväzkami rýh 
vytvárajúcich vetvičkovitý motív na 28 miestach po 
obvode nákrčníka (tab. XII: 17). Rozmery: vonkajší 
pr. nákrčníka 167 x 154 mm, pr. tyčinky pri zachova-
nom konci 3,6 mm, pr. tyčinky pri odlomenom konci 
3,9 mm, hmotnosť 55,824 g (tab. X: 1).

18. Nákrčník z bronzovej tyčinky s prierezom v tvare 
písmena „D“. Tyčinka je miestami z vnútornej strany 
konkávna. Tenší koniec je zaoblený, hrubší je odlome-
ný. Oba sú mierne hákovite vyhnuté. Vonkajšia strana 
povrchu s tmavou zlatožltou, hnedou až čiernou 
patinou a miestami s výskytom divokej svetlozele-
nej patiny je zdobená zväzkami rýh vytvárajúcich 
vetvičkovitý motív na 29 miestach po obvode nákrč-
níka (tab. XII: 18). Rozmery: vonkajší pr. nákrčníka 
179 x 163 mm, pr. tyčinky pri zachovanom konci 
2,8 mm, pr. tyčinky pri odlomenom konci 4,2 mm, 
hmotnosť 60,958 g (tab. X: 2).

19. Nákrčník vyrobený z bronzovej tyčinky s prierezom 
v tvare písmena „D“. Miestami je tyčinka z vnútornej 
strany konkávna. Vonkajšia strana povrchu zlato-
žltej farby je zdobená zväzkami rýh vytvárajúcich 
vetvičkovitý motív na 24 miestach po obvode nákrč-
níka (tab. XII: 19). Predmet bol amatérsky očistený 
a zbavený pôvodnej patiny. Obidva konce nákrčníka, 
mierne von vyhnuté, sú odlomené. Rozmery: vonkajší 
pr. nákrčníka 159 x 145 mm, pr. tyčinky pri hrubšom 
konci 4,1 mm, pr. tyčinky pri tenšom konci 2,4 mm, 
hmotnosť 34,729 g (tab. XI: 1).

20. Nákrčník vyrobený z bronzovej tyčinky s prierezom 
v tvare písmena „D“. Vonkajšia strana povrchu 
zlatožltej farby, miestami so škvrnami divokej 
svetlozelenej patiny, je zdobená zväzkami rýh vy-
tvárajúcich vetvičkovitý motív ma 27 miestach po 
obvode nákrčníka (tab. XII: 20). V priestore troch polí 
vetvičkovitého motívu sú na povrchu badateľné tri 
rady krátkych, málo výrazných ryžiek, ktoré sú skôr 
stopami po opracovaní povrchu, než intencionálna 
výzdoba. Obidva zachované konce nákrčníka sú 
nepatrne von vyhnuté, jeden z nich je masívnejší. 
Tyčinka pri tenšom konci je v dôsledku chyby 
v odlievaní na jednom mieste maximálne zúžená 
a mierne dovnútra zalomená. Rozmery: vonkajší pr. 
nákrčníka 166 x 150 mm, pr. tyčinky v strede 3,6 mm 
a pri koncoch 5,2 mm a 3,9 mm, pr. tyčinky v mieste 
odlievacej chyby 2,4 mm, hmotnosť 60,740 g (tab. 
XI: 2). Uloženie: Stredoslovenské múzeum v Banskej 
Bystrici, inv. č. 20 685.
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Obr. 6. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu III. 1 - sekera 1; 2 - sekera 2; 3 - sekera 4; 4 - sekera 5; 5 - sekera 8; 
6 - sekera 12; 7 - sekera 10; 8 - sekera 11; 9 - sekera 13.
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• Depot III

1. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s vejárovite 
rozšíreným ostrím. Okraj ústia v pôdoryse oválnej 
tuľajky je zdôraznený plastickou lištou, z ktorej na 
boku vychádza uško. Pod okrajom ústia sú ešte dve 
paralelné horizontálne lišty. Povrch má ušľachtilú 
tmavozelenú, miestami svetlozelenú divokú patinu. 
Rozmery: dĺ. 55 mm, š. ostria 38 mm, pr. vonkajšieho 
ústia tuľajky 28 mm x 22,8 mm, pr. vnútorného ústia 
25 mm x 19 mm, hr. uška 4,2 mm a 4 mm, hmotnosť 
60, 416 g (obr. 6: 1; tab. XIII: 1).

2. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s mierne 
rozšíreným ostrím. Okraj ústia v pôdoryse oválnej 
tuľajky je zdôraznený plastickou lištou, z ktorej 
na boku vychádza uško. Pod okrajom ústia sú dve 
paralelné horizontálne lišty. Povrch má ušľachtilú 
tmavozelenú, miestami svetlozelenú divokú patinu. 
Rozmery: dĺ. 54 mm, š. ostria 32 mm, pr. vonkajšie-
ho ústia tuľajky 29 x 21 mm, pr. vnútorného ústia 
21 x 16 mm, hr. uška: 4,8 mm a 3,2 mm, hmotnosť 
70,245 g (obr. 6: 2; tab. XIII: 2).

3. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s vejárovite 
rozšíreným ostrím. Okraj ústia v pôdoryse oválnej 
tuľajky je zdôraznený plastickou lištou, pod ktorou 
sa nachádzajú ďalšie štyri horizontálne paralelné liš-
ty. Na hornej časti uška je väčší naliatok. Telo sekery 
zdobia dve štvorice paralelných oblúkovitých líšt. 
Povrch má ušľachtilú tmavozelenú, miestami svetlo-
zelenú divokú patinu. Rozmery: dĺ. 53 mm, š. ostria 
41 mm, pr. vonkajšieho ústia tuľajky 27 x 20 mm, 
pr. vnútorného ústia 22 x 16 mm, hr. uška 4,2 mm 
a 4 mm, hmotnosť 45,449 g (nefotené; tab. XIII: 3).

4. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s mierne 
vejárovite rozšíreným ostrím. Okraj ústia v pôdory-
se oválnej tuľajky je zdôraznený plastickou lištou, 
z ktorej na boku vychádza uško. Okraj tuľajky oproti 
ušku je nepatrne vytiahnutý. Pod ústím tuľajky sú 
dve plastické horizontálne lišty. Boky tela sekery sú 
zdôraznené vertikálnymi, oblúkovite prehnutými 
lištami. Povrch má zlatožltú farbu, miestami so škvr-
nami svetlozelenej divokej a tmavozelenej ušľachtilej 
patiny. Rozmery: dĺ. 63 mm, š. ostria 41 mm, pr. von-
kajšieho ústia tuľajky 34 x 23 mm, pr. vnútorného 
ústia 27 x 19 mm, hr. uška 4,4 mm a 4,1 mm, hmotnosť 
87,690 g (obr. 6: 3; tab. XIII: 4).

5. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s mierne 
vejárovite rozšíreným ostrím. Okraj ústia v pôdoryse 
oválnej tuľajky je zdôraznený plastickou lištou, z ktorej 
na boku vychádza uško. Pod okrajom ústia tuľajky je 
jedna horizontálna plastická lišta. Na tele sekery sú dve 
skupiny troch horizontálnych, oblúkovite prehnutých 
líšt. Povrch má ušľachtilú tmavozelenú, miestami svet-
lozelenú divokú patinu. Rozmery: dĺ. 67 mm, š. ostria 
42 mm, pr. vonkajšieho ústia tuľajky 33 x 28 mm, 
pr. vnú torného ústia 27 x 21 mm, hr. uška 4,4 mm 
a 4,9 mm, hmotnosť 94,220 g (obr. 6: 4; tab. XIII: 5).

6. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a so široko ve-
járovite rozšíreným ostrím. Vo vzdialenosti 12 mm od 
ústia tuľajky smerom k ostriu je plytký žliabok, kto-

rým je masívnejšia tuľajka odsadená od vlastného tela 
sekery. Tesne pod žliabkom je horizontálna lišta, nad 
ktorou je otvor vzniknutý evidentne v dôsledku chyby 
pri odlievaní (pr. dierky 5,1 mm). Na druhej strane, 
oproti štrbine, je naliatok v podobe malej kvapky. Od 
horizontálnej lišty smerom ku koncom vejárovitého 
ostria sa tiahnu oblúkovité postranné lišty. Povrch 
má ušľachtilú tmavozelenú, miestami svetlozelenú 
divokú patinu. Rozmery: dĺ. 91 mm, š. ostria 59 mm, 
pr. vonkajšieho ústia tuľajky 30 x 23 mm, pr. vnútor-
ného ústia 22 x 18 mm, hr. ucha 4,6 mm a 3,6 mm, 
hmotnosť 111,854 g (obr. 7: 3; tab. XV: 1).

7. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s takmer 
vodorovným, mierne oblúkovite rozšíreným ostrím. 
Ústie tuľajky je golierovito vyzdvihnuté nad postran-
né uško. Pod okrajom ústia tuľajky je masívna plas-
tická horizontálna lišta napájajúca sa na uško, ktoré 
je približne v strede nedoliate. Pod touto lištou sú tri 
horizontálne, paralelné plastické lišty. Telo sekery 
zdobia dve trojice plastických šikmých líšt vytvárajú-
cich podobu písmena „V“. Boky tela zdôrazňujú opäť 
plastické, mierne oblúkovite prehnuté lišty. Povrch 
má ušľachtilú tmavozelenú, miestami svetlozelenú 
divokú patinu. Rozmery: dĺ. 89 mm, š. ostria 44 mm, 
pr. vonkajšieho ústia tuľajky 32 x 24 mm, pr. vnútor-
ného ústia 27 x 20 mm, hr. uška 4,1 mm a 2,7 mm, 
hmotnosť 117,330 g (obr. 7: 1; tab. XIV: 4).

8. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s mier-
ne roz šíreným ostrím. Okraj ústia v pôdoryse oválnej 
tuľajky je zdôraznený plastickou lištou, z ktorej na 
boku vychádza uško. Pod okrajom ústia tuľajky 
sa nachádzajú tri plastické horizontálne lišty. Telo 
sekery na jednej strane zdobí deväť vertikálnych, 
mierne do oblúka prehnutých líšt, na druhej strane 
prostredná lišta, pripájajúca sa na dolnú horizontál-
nu lištu, je ukončená v podobe písmena „V“. Povrch 
má ušľachtilú tmavozelenú, miestami svetlozelenú 
divokú patinu. Predmet je zle odliaty, na povrchu 
sa nachádzajú naliatky, dokonca časť tuľajky chýba 
v dôsledku chybného odlievania. Po odliatí ne-
bol tento predmet ďalej opracovávaný. Rozmery: 
dĺ. 69 mm, š. ostria 44 mm, pr. vonkajšieho ústia 
tuľajky 36 x 25 mm, pr. vnútorného ústia 25 x 19 mm, 
hr. uška 5,4 mm a 4,4 mm, hmotnosť 137,690 g (obr. 
6: 5; tab. XV: 2).

9. Štíhla sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s vodo-
rovným ostrím. V pôdoryse oválna tuľajka je v hornej 
časti pri ústí zhrubnutá. Telo je nezdobené, boky 
po stranách zdôrazňujú vertikálne plastické lišty 
vytvárajúce hrany. V hornej časti tela je otvor po 
chybe v odlievaní. Povrch má ušľachtilú tmavoze-
lenú, miestami svetlozelenú divokú patinu. Rozme-
ry: dĺ. 91 mm, š. ostria 41 mm, pr. vonkajšieho ústia 
tuľajky 32 x 21 mm, pr. vnútorného ústia 26 x 19 mm, 
hr. uška 5,7 mm a 4,1 mm, hmotnosť 109,656 g (obr. 
7: 4; tab. XV: 3).

10. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s vodorovne 
rozšíreným ostrím. Okraj ústia v pôdoryse oválnej 
tuľajky je zdôraznený plastickou lištou, pod ktorou 
sa nachádzajú ďalšie dve plastické horizontálne lišty. 
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Na prostrednú sa napája horná časť postranného uška. 
Telo zdobí pätica kratších vertikálnych líšt. Nad stre-
dovou lištou je kruhový otvor po chybe v odlievaní 
(pr. dierky 4 mm). Predmet po vyňatí z formy nebol 
vôbec opracovaný, o čom svedčia rôzne naliatky, 
ako aj neopracovaný okraj ústia tuľajky. Povrch má 
ušľachtilú tmavozelenú, miestami svetlozelenú di-
vokú patinu. Rozmery: dĺ. 78 mm, š. ostria 44 mm, 
pr. vonkajšieho ústia tuľajky 36 x 24 mm, pr. vnútor-
ného ústia 20 x 14 mm, hr. uška 4,1 mm a 3,8 mm, 
hmotnosť 127,540 g (obr. 6: 7; tab. XIV: 1).

11. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s mierne 
vejárovite rozšíreným ostrím. Ústie v pôdoryse ovál-
nej tuľajky je zhrubnuté do podoby masívneho go-
liera. Na hornej časti tela je horizontálna, ne uzavretá 
plastická lišta, pod ktorou sú štyri šikmé lišty. Jedna 
dvojica je vo vrchole nespojená, druhá vytvára motív 
písmena „V“. Povrch má ušľachtilú tmavozelenú, 
miestami svetlozelenú divokú patinu a zlatožltú 
farbu bronzu. Na okraji ústia tuľajky a na ušku ostali 
neodstránené naliatky. Rozmery: dĺ. 78 mm, š. ostria 
45 mm, pr. vonkajšieho ústia tuľajky 32 x 21 mm, 
pr. vnútorného ústia 25 x 13 mm, hr. uška 4,4 mm 
a 3,1 mm, hmotnosť, 154,282 g (obr. 6: 8; tab. XIV: 2).

12. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s vodorovne 
rozšíreným ostrím. Okraj ústia v pôdoryse oválnej 
tuľajky je zdôraznený plastickou lištou. Ústie nad 
uchom je vysoko vytiahnuté, protiľahlý okraj tuľajky 
je znížený, čím sa vytvoril dojem asymetrickej, zobá-
kovito tvarovanej tuľajky. Tento tvar vznikol chybou 
pri odlievaní vo forme, nedoliatím ústia. Dokladajú 
to aj naliatky na bokoch a tesne pri zníženom ústí 
tuľajky. Po stranách sú vertikálne plastické lišty, ktoré 
sa oblúkovite spájajú pod okrajom ústia tuľajky. Telo 
sekery zdobia dve vertikálne paralelné plastické 
lišty vychádzajúce z oblúka postranných líšt. Povrch 
má ušľachtilú tmavozelenú, miestami svetlozelenú 
divokú patinu. Rozmery: dĺ. 66 a 56 mm, š. ostria 
38 mm, pr. vonkajšieho ústia tuľajky 32 x 24 mm, 
pr. vnútorného ústia 21 x 17 mm, hr. uška 4,4 mm 
a 3,5 mm, hmotnosť 94,044 g (obr. 6: 6; tab. XIII: 6).

13. Sekera s tuľajkou a postranným uškom. Okraj ústia 
oválnej tuľajky je zosilnený, nad ním je ešte pomerne 
vysoký naliatok. Pod okrajom ústia sú 2 paralelné, 
pomerne masívne horizontálne lišty. Na prvú lištu 
nasadá horný koniec postranného uška, dolný koniec 
končí približne v strednej časti tela. Na dolnú hori-
zontálnu lištu sa obojstranne napája šesť vertikálnych 

Obr. 7. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu III. 1 - sekera 7; 2 - kosák; 3 - sekera 6; 4 - sekera 9.
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rebier. Povrch, miestami zlatožltej farby, je väčšinou 
prekrytý divokou svetlozelenou patinou. Na bokoch, 
na tuľajke a na ušku sú viditeľné naliatky, ktoré vznik-
li pri odlievaní v kadlube a neboli odstránené. Rozme-
ry: dĺ. 82 mm, š. ostria 42 mm, pr. vonkajšieho ústia 
tuľajky 29 x 19,2 mm, pr. vnútorného ústia 22 x 17 mm, 
hr. uška 4,3 mm a 4,1 mm, hmotnosť 133,734 g (obr. 
6: 9; tab. XIV: 3). Uloženie: Stredoslovenské múzeum 
v Banskej Bystrici, inv. č. 20 684.

14. Bronzová okrúhla faléra v tvare zrezaného vrcholka 
gule, ktorý sa smerom k okrajom nepatrne stenčuje. 
V strede vrcholu sa nachádza otvor, cez ktorý bola 

Obr. 8. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzová faléra z de-
potu III s detailom nitu vo funkcii uška z vnútornej strany.

vsunutá bronzová tyčinka. Z averznej strany bola 
vytepaná do tvaru kužeľovitej, mierne sploštenej 
hlavičky, z vnútornej strany bola zahnutá a pôvodne 
pritavená k falére, čím vzniklo uško na upevnenie. 
V súčasnosti je uško od vnútornej plochy predmetu 
uvoľnené. Povrch z vonkajšej strany má svetložltú, 
miestami tmavozelenú až hnedú patinu. Z vnútornej 
strany má svetlozelenú, tzv. divokú patinu. Rozmery: 
pr. faléry 143 x 138 mm, hr. plechu 0,85 mm, v. faléry 
18 mm, š. očka 5 mm, hr. očka 5,2 mm, dĺ. očka 17 mm, 
max. pr. nitu 1,06 mm, hmotnosť 89,202 g (obr. 8; 
tab. XVI).

15. Bronzový kosák s takmer kruhovým otvorom na 
jazy kovitej rukoväti zosilnenej hladkými postrannými 
rebrami, z ktorých vnútorné sa oblúkovite stáča na 
čepeľ a paralelne kopíruje priebeh chrbtového rebra, 
pričom smerom k odlomenej hrotovej časti (zapatino-
vané) sa k nemu nepatrne približuje. Báza rukoväti je 
klinovite vykrojená do tvaru lastovičieho chvosta, na 
chrbtovej strane hornej časti rukoväti je neopracovaný 
postranný výčnelok. Tesne nad ním je v chrbtovom 
rebre badateľná malá preliačina spôsobená recentným 
úderom. Spodná strana kosáka je plochá. Povrch má 
svetlozelenú divokú patinu, miestami s tmavozelený-
mi škvrnami ušľachtilej patiny. Rozmery: zachovaná 
dĺ. 125 mm, v. 59 mm, š. čepele pod vrcholom chrbta 
29 mm, hr. pri ostrí 1,2 mm, hr. v strede jazykovitej 
rukoväti 2 mm, hr. naliatku 4,7 mm, hmotnosť 72,695 g 
(obr. 7: 2; tab. XVII: 2).

16. Menšia bronzová vytepávaná šálka s prehnutým 
hrdlom odsadeným od kónického tela plastickou 
hranou. Okraj ústia je von vyhnutý. Dno je nepatrne 
odsadené, s naznačeným omfalom. Ústie je v pôdo-
ryse oválne. Šálka má širšie pásikové ucho, ktoré 
je z vonkajšej strany pripevnené dvoma nitmi na 
pleciach tela a z vnútornej strany dvoma nitmi na 
hrdle. Obidva konce ucha sú ukončené oválnymi, 
nerovnako veľkými platničkami pripevnenými nitmi, 
ktorých hlavičky sú plocho roztepané. Ucho zdobí 
dvojica vertikálnych plastických rebier. Povrch má 
hnedočervenkastú až tmavozelenú patinu, miestami, 
najmä z vnútornej strany má svetlozelenú divokú 
patinu. Ide o celkovo dobre zachovalý predmet.
Výzdoba tela šálky: Horná časť vydutia tela je zdobená 
perličkovými pukličkami vybíjanými z vnútornej 
strany nádoby a zoradenými do troch paralelných 
horizontálnych obvodových línií. Posledná, dolná 
línia je uzavretá, dve horné sú prerušené v miestach 
nasadenia ucha. Rozmery: v. šálky 45 mm, pr. ústia 
nádoby v pôdoryse 116 x 101 mm, pr. dna 36 mm, 
š. ucha 18,4 mm, hr. ucha 0,5 mm, hr. plechu pri 
okraji ústia 0,9 mm, hmotnosť 51,598 g (obr. 9; tab. 
XVII: 1).

17. Podobná, ale väčšia bronzová vytepávaná šálka s do-
vnútra prehnutým hrdlom odsadeným od kónického 
tela zaoblenou hranou. Ústie je v pôdoryse takmer 
okrúhle. Mierne odsadené dno, pravdepodobne s na-
značeným omfalom, je deformované. Pásikové ucho 
je pripevnené z vonkajšej strany nitmi a z vnútornej 
strany jednou bronzovou drôtenou svorkou prechá-



14 ONDREJ OŽĎÁNI

dzajúcou na jednej strane cez dodatočne prerazenú 
dierku a cez dolný koniec ucha, ktorý je teda okrem 
nitov fixovaný aj touto svorkou. Pôvodné pripojenie 
nitmi sa pri hornom konci ucha zrejme predralo 
a ostalo nefunkčné. Na hrdle pod okrajom je dvojica 
starých nitov, ktoré nasvedčujú, že pôvodné pripev-
nenie ucha sa znefunkčnilo a ucho bolo dodatočne 
upevnené pomocou svorky. Dolný koniec ucha je 
mierne rozšírený a motýlikovite ukončený dvoma 
cípmi, horný koniec je odstrihnutý, len stredový oblúk 
naznačuje, že pôvodne tiež končil dvoma cípmi. Ucho 
zdobia tri vertikálne rady bodových perličiek. Povrch 
má hnedočervenkastú až tmavozelenú patinu, mies-

tami, najmä z vnútornej strany je svetlozelená divoká 
patina. Šálka je poškodená, miestami deformovaná 
a prederavená.
Výzdoba tela šálky: Horná časť vydutia tela je zdobená 
perličkovými pukličkami vybíjanými z vnútornej 
strany nádoby a zoradenými do troch paralelných 
horizontálnych obvodových línií. Všetky tri línie 
perličiek sú prerušené v miestach nasadenia ucha. 
Rozmery: v. šálky 55 mm, pr. ústia nádoby v pôdo-
ryse 130 x 116 mm, pr. dna 41 mm, š. ucha v naj-
vyššom ohybe 16,6 mm, hr. ucha 0,7 mm, hr. plechu 
pri okraji ústia 0,8 mm, hmotnosť 56,646 g (obr. 10; 
tab. XVIII: 1).

Obr. 9. Nemecká, poloha Hradisko. Menšia bronzová šál-
ka (16) z depotu iii.

Obr. 10. Nemecká, poloha Hradisko. Väčšia bronzová šál-
ka (17) z depotu III.
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18. Šálka typu Stillfried-Hostomice má bikónické telo, 
vysoko posadené zaoblené plecia a krátke valcovité 
hrdlo. Nádoba pri dne je prstencovite zosilnená, 
samotné dno bolo zrejme dovnútra nádoby mierne 
prehnuté. Páskové ucho, vysoko vytiahnuté nad ús-
tie nádoby, je hore ukončené obdĺžnikovým štítkom 
a pripevnené zvnútra nádoby dvoma nitmi s kužeľo-
vitými hlavičkami, tretí nit je zavedený zvonka. Dolné 
ukončenie ucha je vytvarované do trojuholníkovej, 
trojcípej platničky a pripevnené zvonka nádoby tromi 
nitmi s kužeľovitými hlavičkami. Šálka je v dolnej čas-
ti tela veľmi poškodená, telo má deformované, plech 
je roztrhnutý a pokrčený, dno, pôvodne do vnútra 
preliačené, je z väčšej časti odtrhnuté. Povrch má 
z vonkajšej strany väčšinou ušľachtilú tmavozelenú 
patinu, zvnútra má svetlozelenú divokú patinu so 
škvrnami zlatožltej farby bronzu.
Výzdoba hrdla: Tesne pod okrajom ústia je hrdlo zdo-
bené po celom obvode radom šrafovaným vysokých 
rovnoramenných trojuholníkov vytvárajúcich motív 
vlčích zubov. Trojuholníky sú vrcholmi orientované 
ku dnu a základňami nasadajú na jemnú obežnú 
ryhu.
Výzdoba ucha: Široké páskové ucho je vysoko hore 
vytiahnuté a nahnuté nad ústie šálky. Zvonka ho 
zdobia dva vertikálne rady šrafovaných trojuholní-
kov, ktoré sa vrcholmi v strede ucha dotýkajú. Medzi 
základňami trojuholníkov a okrajmi ucha sú dve 
jemné vertikálne ryhy, z ktorých vnútorné nasadajú 
na základne trojuholníkov.
Pripevnenie ucha k nádobe: Dolná trojcípa platnička je 
pripevnená tromi nitmi v hornej časti vydutia kónic-
ky sa zužujúceho tela. Veľké hlavičky klincovitých 
nitov sú zvonka nádoby, roztepané konce zvnútra. 
Silne poškodená vnútorná platnička na vrchnom 
konci ucha bola pôvodne fixovaná tiež troma takými 
istými nitmi. Dva bočné nity nasadajú hlavičkami 
zvnútra nádoby a prostredný nit zvonka. Platnička 
je umiestnená z vnútornej strany hrdla. Pôvodne ju 
zdobilo šesť masívnych, horizontálne zoradených 
puklíc (cez jednu prenikol prostredný nit), podobne 
ako vonkajšiu trojcípu platničku zdobí tiež šesť puklíc 
zoradených viac-menej do poloblúka. Rozmery: 
zachovaná v. nádoby 115 mm, pr. kruhovitého ústia 
190 x 185 mm, pr. omfalovitého dna 70 mm, š. ucha 
30,6 mm, hr. plechu ucha 1,4 mm, hr. plechu okra-
ja hrdla 2,3 mm, pr. hlavičiek nitov od 10 mm do 
11,4 mm, pr. ukončenia nitov od 5 mm do 5,5 mm, 
hmotnosť 315,930 g (obr. 11; tab. XIX: 1).

• Depot IV

1. Bronzová kopija s tuľajkou plynule pokračujúcou cez 
oválnu listovitú čepeľ ako stredové rebro. Časť okraja 
tuľajky, v pôdoryse oválneho tvaru, je vylomená. 
List čepele smerom ku koncu je nepatrne vykrojený 
a zúžený. Kopija je v poslednej tretine svojej dĺžky 
viditeľne ohnutá, čím je vychýlená od stredovej osi. 
Vo vzdialenosti 9,5 mm a 7,4 mm od okraja tuľajky sú 
umiestnené po stranách otvory pre nity na fixovanie 
násady. Povrch kopije má tmavozelenú ušľachtilú 
patinu so škvrnami svetlozelenej, tzv. divokej patiny. 

Obr. 11. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzová šálka typu 
Stillfried-hostomice z depotu iii.
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Bez výzdoby. Rozmery: dĺ. kopije 146 mm, max. 
pr. tuľajky: 25 x 23 mm, hĺ. tuľajky 72 mm, pr. otvo-
rov pre nity 3,8 mm x 3,1 mm, max. š. listu 31 mm, 
max. hr. listu 2 mm, max. hr. listu s rebrom 14 mm, 
hr. listu pri špici 1,8 mm, hmotnosť 105,740 g (obr. 
12: 2; tab. XX: 2).

2. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s mierne 
vejárovite rozšíreným ostrím. Okraj ústia v pôdory-
se oválnej tuľajky je zdôraznený plastickou lištou, 
z ktorej na boku vychádza uško. Dve ďalšie paralelné 
lišty sa nachádzajú pod okrajom ako výzdoba. Ústie 
tuľajky je mierne sedlovite prehnuté. Hrany bočných 
strán zdôrazňujú postranné plastické lišty. Povrch 
má ušľachtilú tmavozelenú, miestami hnedú patinu. 
Rozmery: dĺ. 75 mm, š. ostria 46 mm, pr. vnútorného 
ústia tuľajky 34 x 22 mm, hr. uška 5 mm a 4 mm, 
hmotnosť 159,630 g (obr. 12: 1; tab. XX: 1).

3. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s ne patrne 
vejárovite rozšíreným ostrím. Ústie tuľajky je sedlo-
vite prehnuté a mierne zobákovite vytiahnuté. Okraj 
ústia je skosený a olemovaný nízkou plastickou 
lištou, z ktorej vychádza postranné uško. Hrany 
bočných strán zdôrazňujú plastické lišty. Povrch 
má ušľachtilú tmavozelenú, väčšinou hnedú patinu. 
Rozmery: dĺ. 65 mm, š. ostria 41 mm, pr. vnútorného 
ústia tuľajky 35 x 22 mm, hr. uška 4,6 mm a 4 mm, 
hmotnosť 112,336 g (obr.12: 3; tab. XX: 3).

4. Sekera s tuľajkou, s postranným uškom a s vejá-
rovite rozšíreným ostrím. Ústie tuľajky je takmer 
rovné, s náznakom prehnutia, ktoré je na strane 
oproti ušku mierne vytiahnuté nahor. Okraje obvo-
du ústia tuľajky nie sú v jednej rovine v dôsledku 

technickej chyby pri odlievaní. Pod okrajom ústia 
tuľajky sú tri horizontálne plastické lišty. Na bočnej 
strane z okraja ústia vychádza postranné uško. Telo 
sekery je pomerne štíhle, ktoré sa v dolnej tretine 
postupne rozširuje smerom k ostriu s náznakom jeho 
odsadenia od tela. Bočné strany lemujú lišty v tvare 
presýpacích hodín, ktoré sú najvýraznejšie v hornej 
tretine tela. Povrch má ušľachtilú tmavozelenú, mies-
tami hnedú patinu. Rozmery: dĺ. 75,6 mm, š. ostria 
40 mm, pr. vnútorného ústia tuľajky 22 x 16,8 mm, 
hr. uška 4 mm a 4 mm, hmotnosť 71,593 g (obr. 12: 4; 
tab. XX: 4).

Obr. 12. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu IV. 1 - sekera 2; 2 - hrot kopije; 3 - sekera 3; 4 - sekera 4.

Obr. 13. Nemecká, poloha Hradisko. Zlomok bronzového 
kosáka z opevneného areálu.
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• Kosák z hradiska

1. Fragment malého kosáka s gombíkovitým výčnel-
kom na mierne zaoblenej báze, z ktorej vychádzajú 
dve rebrá. Vnútorné rebro paralelne kopíruje priebeh 
chrbtového rebra. Gombík je na báze umiestnený 
v jej strede. Čepeľ je odlomená asi v polovici dĺžky. 
Vrchol kužeľovitého gombíka je zaoblený. Kosák 
v smere pozdĺžnej osi bol nepatrne sekundárne 
ohnutý. Okraje predmetu sú ošúchané, najmä v časti 
bázy. Povrch má tmavozelenú až čiernu patinu. Roz-
mery: zachovaná dĺ. 44,4 mm, max. š. 14,5 mm, max. 
hr. 3,8 mm, hr. pri ostrí 1,3 mm, v. gombíka 10 mm, 
hmotnosť 10,697 g (obr. 13).

ZhoDnoTenie 
BRONZOVýcH NÁLEZOV

Depot i

Ako už bolo uvedené, nález bronzového diadému, 
pôvodne opaska (1), sme označili ako depot I aj 
napriek tomu, že je samostatným, sólovým nále-
zom. V kontexte s ďalšími depotmi II-IV to možno 
zdôvodniť faktom, že do zeme bol tiež deponovaný 
intencionálne, teda pravdepodobne s rovnakým 
zámerom. Predmet je ďalej analyzovaný ako opasok, 
pretože na tento účel bol zrejme vyrobený.

Z typologického hľadiska patril k opaskom, ktoré 
svojho času I. Kilian-Dirlmeierová (1975, 107-115) 
vyčlenila do samostatnej skupiny plechových opas-
kov s tepanou výzdobou, na rozdiel od opaskov 
s puncovanou výzdobou. K problematike opaskov, 
resp. plechových pásov všeobecne, sa naposledy 
vyjadril M. Salaš, ktorý zhrnul doterajšie názory 
rôznych autorov na túto otázku a poukázal naj-
mä na názorové rozdiely týkajúce sa ich prvého 
výskytu z hľadiska relatívnej chronológie (Salaš 
2005, 117-119; tu pozri ďalšiu literatúru). Ple-
chové opasky, resp. bronzové pásy aj vo funkcii 
diadémov, zdobené puncovanými geometrickými 
vzormi, sú známe zo širšej stredoeurópskej oblasti 
od Zakarpatskej Ukrajiny až po Horné Rakúsko 
v rozpätí včasného až mladšieho stupňa doby 
popol nicových polí. Na základe diadému z depo-
tu na lokalite Kemecse v Maďarsku sa uvažovalo 
o ich najvčasnejšej prítomnosti už v depotoch 
horizontu Uriu-Domăneşti (Kilian-Dirlmeier 1975, 
113, 114). Takéto vysoké datovanie bolo ale spo-
chybnené zaradením tohto depotu do horizontu 
kurd (Mozsolics 1985, 132, tab. 190: 4a, 4b). Zlomky 
tohto typu opaskov v depotoch 1 a 2 v Drslaviciach 
a v Polešoviciach však predsa umožňujú počítať 
s počiatkom ich výroby už v horizonte Drslavice- 
-Ořechov (Salaš 1997, 42-44, tab. 25: 615-618; 2005, 
119, 330, tab. 137: 599, 601; 138: 602, 603).

Odhliadnuc od problematiky datovania jednot-
livých depotov rôznymi autormi, veľmi blízku až 
zhodnú analógiu k exempláru z nemeckej z typolo-
gického i výzdobného hľadiska predstavuje opasok 
z depotu gávskej kultúry z horizontu Gyermely 
z koromle (Gašaj 1998-1999, 68-70, obr. 5: 1). Výzdo-
ba tvorená drobnými perličkami je rozvrhnutá do 
siedmich polí, v ktorých sa striedajú horizontálne 
línie, protiľahlé zdvojené lunice a menšie puklice. 
Tri dierky, vyrazené na oboch koncoch pásu, boli 
súčasťou zapínacieho systému. Tento druh výzdoby, 
ktorý G. von Merhart (1952, 38 n.) nazval bodovo-
puklicovým systémom (Punkt-Buckel-System), je 
veľmi charakteristický pre šálky typu Jenišovice 
v stupni HB1 (Patay 1996, 409). Nachádzame ho však 
aj na ďalších opaskoch či diadémoch v staršom až 
strednom stupni doby popolnicových polí jednak 
na území terajšej západnej Ukrajiny (Antonovka I, 
Medvežie - 2 exempláre, Obava I; Bernjakovič 1960, 
343, tab. XVII: 1; Kobaľ 2000, 73, 87, 90, tab. 64A: 3; 
56B: 1, 2; 62B: 12) - zo série depotov Lazy I, jednak 
v Maďarsku (Gyermely, Kék, Kemecse, Márok, 
Szentgáloskér a neznáma lokalita; Mozsolics 1985, 
121, 122, 131, 132, 146-148, 194, 195, tab. 92: 28, 
32-35; 114: 1; 190: 4a, 4b; 192: 1; 241: 9, 10; Kilian- 
-Dirlmeier 1975, 113, tab. 48: 462, 465, 466; 48/49: 464, 
472) - z horizontov Kurd a Gyermely, ako aj v Srb-
sku, chorvátsku a Rakúsku (Linz; Kilian-Dirlmeier 
1975, 113, 114, tab. 47: 461) - z horizontu depotov 
Kisapáti-Lengyel tóti, resp. zo začiatku mladšieho 
stupňa doby popolnicových polí (Linz). Z výzdob-
ných motívov sa najčastejšie využívali horizon-
tálne a vertikálne línie perličiek a väčších puklíc, 
luníc, hviezdic, poloblúkov, vlno viek, ojedinele aj 
obojstranné sekery (labrys), koncentrické krúžky či 
rozety a plastické lišty. 

Na niektorých opaskoch a na diadémoch, ktoré 
A. Mozsolicsová (1985, 58, 59) nazvala diadémy typu 
Kék, resp. Kék-Medvežie, sú najfrekventovanejším 
výzdobným motívom antipodiálne orientované 
jedno duché alebo zdvojené lunice - polmesiace 
(napr. Antonovka, Gyermely, Kék, Kemecse, Ko-
romľa, Medvežie, Obava I), ktoré zrejme symbo-
lizovali astrálne božstvo - Mesiac ako protiklad 
Slnka, na čo upozornil aj D. Gašaj (1998-1999, 69) pri 
analýze výzdoby opaska z Koromle. Jednoduchý 
diadém z Antonovky, zdobený len jedným párom 
antipodiál nych polmesiacov, šiestimi horizontálny-
mi líniami perli čiek a symbolom obojstrannej sekery 
(Kobaľ 2000, 67, tab. 64: 3), pokladá M. Salaš na 
základe výzdobnej kompozície za zatiaľ najbližšiu 
paralelu k čelenke z depotu 4 v Štramberku, z hori-
zontu Křenůvky, zdobenej horizontálnymi líniami 
perličiek (Salaš 2005, 75, tab. 439: 14; 485: 2). Depot 
z Antonovky, pôvodne datovaný do horizontu 
Lazy I, zaradil na základe ružicovej spony typu A2 
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s tromi pármi postranných ružíc do mladšieho 
stupňa doby popol nicových polí (Salaš 2005, 75), 
pretože podľa najnovších poznatkov sa uvedený typ 
spony vyskytuje v horizonte Somotor-Lúčky (Kobaľ 
2000, tab. 64: 1; Novotná 2001, 45). Z počiatočného 
stupňa mladšej fázy popolnicových polí pochádzajú 
aj zlomky opaska s horizontálnymi radmi perličiek 
a jedným symbolom obojstrannej sekery z linca (Ki-
lian-Dirlmeier 1975, 113, tab. 47: 461). Takýto symbol 
sa nachádza aj na diadéme z Antonovky. M. Salaš 
(2005, 75) tento motív pokladá za protichodne situo-
vané oblúky. Tie sú súčasťou výzdobných motívov 
aj na diadéme z Nemeckej, kde rovnako ako na 
opasku z Linca obrubujú stredovú puklicu (tab. I). 
V tejto súvislosti je možné hypoteticky uvažovať 
o tom, že antipodicky orientované oblúky predsta-
vujú vo veľmi zredukovanej podobe labrys, pretože 
ak kolmými úsečkami prepojíme začiatočné body 
oblúkov (viď Antonovku a Linz), vznikne symbol 
obojstrannej sekery.

Okrem obvyklého nitovania sa jednotlivé plechy 
alebo súčasti bronzových predmetov spájali niekedy 
aj bronzovými svorkami, ako je to zrejmé v prípa-
de nálezov z Nemeckej, Štramberka a Medvežia 
(druhý, čiastočne zachovaný exemplár; Kobaľ 2000, 
tab. 56B: 1). S týmto spôsobom fixácie predmetov 
sa na Slovensku stretávame občas aj na nádobách 
z neskorej doby bronzovej, napríklad v Liptovskom 
Mikuláši-Ondrašovej (Furmánek 1970, obr. 14: 3a, 3b; 
15: 3a, 3b-5a, 5b), ale aj v Nemeckej (depot III - obr. 
10: 1; tab. XVIII: 1).

Pre datovanie diadému z Nemeckej má kľúčový 
význam doposiaľ nespomenutý bronzový opasok 
z Ilije-Sitna, ktorý je súčasťou hromadného nálezu 
bronzových predmetov z areálu hradiska lužickej 
kultúry. Depot sa nachádzal pod úrovňou podlahy 
sídliskového objektu a okrem opaska obsahoval 
tri tordované nákrčníky, osem špirálovitých ná-
ramkov, dva náramky s očkom, závesok v tvare 
presýpacích hodín, resp. obojstrannej sekery, prsteň 
s preloženými koncami, ihlicu s profilovanou hlavi-
cou, špirálovité drôtené záušnice, liate uzatvorené 
krúžky a zachovanú časť uzáveru opaska s dvoma 
krúžkami, okuliarovitým záveskom a bronzovými 
puklicami na časti koženej podložky (Žebrák 1986, 
113). Konce opaska boli zatočené k sebe a čiastočne 
sa navzájom prekrývali.3

Sitniansky opasok (dĺ. 664 mm, š. 43,6 mm) je 
až na metrické detaily takmer identický s diadé-
mom z Nemeckej. Jeho výzdoba pozostáva taktiež 
z vytepaných perličiek zoradených do dvoch 
horizontálnych radov a z troch dvojíc antipodiál-
nych oblúkov s pukličkou v strede. Kompozične je 

výzdoba zoradená do siedmich veľkých polí, ktoré 
sú predelené šiestimi malými metópami s trojicou 
vertikálnych puklíc. Dve takéto malé polia uzatvára-
jú veľké metópy. Na koncoch opaska sú dva otvory 
slúžiace na uzáver opaska, z ktorého sa zachovala 
len malá časť. Depot ako celok je zatiaľ predbežne 
datovaný do stupňa HB1, hlavne na základe ihlice, 
ktorá typo logicky stojí veľmi blízko k ihliciam typu 
Banka, najmä k exempláru z eponymnej lokality 
(Novotná 1980, 132, 133, tab. 39: 855). 

celková výzdobná kompozícia opaskov, resp. 
i diadémov, sa minimálne v štyroch overených 
prípadoch (Ilija-Sitno, Koromľa, Nemecká, Med-
vežie) včlenila do siedmich navzájom spojených 
polí, v ktorých sa použili rovnaké alebo ideovo 
veľmi blízke symboly a motívy (lunice, oblúky, 
línie perličiek). Siedme pole sa na exemplári z Ne-
meckej odstránilo s časťou plechu pri prerábaní 
opaska na diadém. Počet polí na diadéme z lo-
kality Kemecse, ktorý je výzdobnými motívmi aj 
technickým vyhotovením porovnateľný s opaskom 
z Koromle a s diadémom z Medvežia, sa z opisu, 
z obrázku či z fotografie nepodarilo zistiť (Hampel 
1896, tab. cXcVI: 1; Mozsolics 1985, 132, tab. 190: 4a, 
4b). Vychádzajúc z uvedeného a za predpokladu 
správnosti datovania spomínaných nálezov, žiada 
sa konštatovať, že tieto výrobky svedčia nielen 
o vysokej úrovni súdobej toreutiky v dlhšom časo-
vom období (stupeň HA1-HB1), ale aj o dlhodobom 
pretrvávaní tradičných estetických a kultúrno-spo-
ločenských hodnôt a ideí, odrážajúcich aj svetoná-
zorové predstavy vtedajšej spoločnosti.

Hoci diadém z Nemeckej predstavuje ojedinelý 
nález, teda bez ďalšieho sprievodného materiálu, 
o ktorý by sa dalo oprieť pri jeho datovaní, možno 
sa domnievať, že jeho časové zaradenie je bezprob-
lémové. Na základe uvedených paralel a stručnej 
analýzy ho s istotou datujem do stupňa BB1.

Depot ii

Tento hromadný nález obsahoval spolu 20 bron-
zových tyčinkových nákrčníkov. Sú rovnakého 
typu a majú totožné ryté výzdobné motívy (obr. 2; 
14; tab. II-XII). Všetky exempláre mali zrejme pô-
vodne takmer kruhový tvar, ktorý sa už v praveku 
deformoval - u niektorých viac, u niektorých menej. 
Každý nákrčník má však inú veľkosť - najväčší 
má priemer 179 x 163 mm (tab. X: 2) a najmenší 
129 x 139 mm (tab. IX: 1). Vyrobené boli z tyčinky 
v priereze približne polkruhovitého tvaru, nieke-
dy s konkávnym vybratím na vnútornej strane. 

3 Autor tohto príspevku a P. Žebrák depot zo Sitna pripravujú pre tlač v časopise Slovenská archeológia v roku 2010.
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Pri koncoch sú tyčinky nákrčníkov mierne sploš-
tené, vytvarované do tupého hrotu a nepatrne 
hákovite vyhnuté von. Niektoré exempláre majú 
hákovité konce odlomené alebo zjavne poškodené 
(zapatinované lomy svedčia o ich porušení ešte 
v praveku).

Nákrčníky sú z vonkajšej strany na povrchu 
zdobené zväzkami krátkych rýh zoskupených do 
protiľahlo ležiacich párov, čím sa vytvoril motív jed-
ľovej vetvičky (obr. 14). Počet dvojíc motívu jedľovej 
vetvičky kolíše od počtu 29 skupín (pri nákrčníkoch 
12, 14 a 18) do 22 skupín (pri nákrčníku 5). Zdá sa, že 
veľkosť obvodu nákrčníka spravidla ovplyvňovala 
aj počet skupín vetvičiek, ktorými sú zdobené. Tri 
nákrčníky (2, 11 a 17) majú 28 skupín výzdoby, ďal-
šie tri nákrčníky (4, 8, 20) zdobí 27 skupín vetvičiek, 
tri nákrčníky (3, 6, 10) sú zdobené 26 skupinami, na 
dvoch nákrčníkoch (13 a 16) je po 25 skupín výzdo-
by, ďalšie dva nákrčníky (7 a 19) zdobí 24 skupín, 
tri nákrčníky (1, 9 a 15) sú zdobené 23 skupinami 
dvojíc rýh. Tri nákrčníky (12, 13 a 20) sú výzdobne 
obohatené o rad krátkych a jemných ryžiek kolmo 
situovaných na pozdĺžnu os tyčinky, ktoré po ob-
vode vypĺňajú voľné plochy medzi jednot livými 
skupinami vetvičiek (tab. VII: 2; VIII: 1; XI: 2; XII: 12, 
13, 20). Časť vnútornej plochy konca nákrčníka 11 
je zdrsnená nepravidelnými paralelnými „rebier-

kami“ vedenými v smere pozdĺžnej osi tyčinky 
(tab. VII: 1a), ktoré na pohľad pôsobia ako odtlačok 
neznámej organickej hmoty (textil?).

Nákrčník z hradiska gávskej kultúry v Obišovciach 
v polohe Stráža (Studeníková 1999, 181-183, obr. 3: 3), 
vyrobený z tyčinky tvaru polovičného oválu a zdo-
bený rytými strapcovitými motívmi (tzv. Franse-
ornament), je k nákrčníkom z Nemeckej, pokiaľ 
ide o tvar a výzdobu, takmer identickou a zatiaľ 
aj jedinou analógiou. V porovnaní s nákrčníkom 3 
(pozri katalóg) sa viac-menej zhoduje aj v metrických 
parametroch, rozdiel činí dokonca len 1 mm. Spolu 
s otvoreným kruhovým šperkom takého istého tvaru 
ako spomenutý nákrčník a s tordovaným nákrčníkom 
so zmenou smeru tordovania dokladajú osídlenie 
polohy Stráža i v mladšej fáze juhovýchodných 
popolnicových polí (Studeníková 1999, 182, obr. 1: 1, 
2, 4), najskôr však v stupni HB2-HB3.

Ďalšie zhodné analógie sa k nákrčníkom z Nemec-
kej zatiaľ nepodarilo zistiť ani na Slovensku, ale ani 
v susedných oblastiach. Najbližšie k nim však stojí 
jeden exemplár z depotu z Púchova, ktorý M. No-
votná (1984) zaradila medzi svoje zvláštne tvary 
nákrčníkov vyrobených z hladkej tyčinky. Tento 
exemplár je ale vyhotovený z tyčinky okrúhleho 
prierezu a hoci sú jeho konce tiež mierne vyhnuté 
von, podľa vyobrazenia je jeden koniec zhrubnutý 
a druhý, ako sa zdá, je nepatrne zahrotený. výzdo-
ba bola vyhotovená puncovaním, podobne ako aj 
na zachovanej polovici nákrčníka rovnakého typu 
zo Zemianskeho Podhradia (Novotná 1984, 27-30, 
tab. 38: 236, 238). Obidva nákrčníky sú hlavne na 
základe spôsobu výzdobnej techniky, pri ktorej sa 
predpokladá použitie železného razidla (Podbor-
ský 1970, 141, 142), datované do horizontu Sitno. 
Dobrou paralelou pre nákrčníky z Nemeckej by 
snáď mohol byť dnes už nezvestný exemplár zo 
Zemianskeho Podhradia, známy len z literatúry, 
ktorý bol vyrobený z tenkej tyčinky polkruhovitého 
prierezu s mierne vyhnutými koncami, ako aj ďalší, 
podobného tvaru, z tej istej lokality (Eisner 1933, 124; 
Novotná 1984, 28, č. 237 a 242). 

Z typologického hľadiska predstavujú blízke 
paralely k nákrčníkom zo Zemianskeho Podhradia, 
ako aj z Nemeckej exempláre z Čiech - z depotov 
Lžovice 1 a 7, ktoré O. Kytlicová (2007, 77, 280-283, 
tab. 190: 3; 194: 11) zaradila medzi nákrčníky vyro-
bené z tenkej a hladkej tyčinky trojuholníkového 
alebo šošovkovitého prierezu, niekedy s mierne von 
vyhnutými koncami. Obidva depoty, pochádzajúce 
z územia lužickej kultúry, patria k horizontu Lžo-
vice-Slezské Předměstí (stupeň HB2-HB3). O. Kyt-
licová (2007, 281, 283) ich však výsostne datuje do 
stupňa HB3. Kým exemplár z depotu Lžovice 7 nie 
je zdobený, nákrčník z depotu Lžovice 1 je zdobený 
puncovaním, podobne ako nákrčníky z Púchova 

Obr. 14. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z de-
potu II. Výber nákrčníkov a detail ich rytej výzdoby.
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a Zemianskeho Podhradia. V súvislosti so situova-
ním depotov v Nemeckej je vhodné na tomto mieste 
upozorniť na skutočnosť, že z lokality Lžovice (okr. 
Kolín) pochádza niekoľko depotov bronzových 
a zlatých predmetov, ako aj ojedinelých nálezov, 
ktoré sa našli v areáli hradiska lužickej kultúry ale-
bo v jeho bezprostrednej blízkosti. Takmer všetky 
patria do neskorej fázy doby popolnicových polí 
a väčšinou sú datované do stupňa HB3 (Kytlicová 
2007, 280 n.).

Spomenuté nákrčníky podľa O. Kytlicovej tvoria 
v depotoch spolu s náramkami typu Lžovice garni-
túry. Obidva druhy šperkov, líšiace sa len veľkosťou, 
sú zdobené skupinami protiľahlo orientovaných 
ryžiek (Kytlicová 2007, 77), ktorých zoskupenie pri-
pomína motív jedľovej vetvičky. Podobnú situá ciu 
nachádza autorka aj na Morave, kde ako príkla-
dy uvádza depoty z Rájca-Jestřebí a Viceměříc, 
v ktorých sa tiež vyskytli náramky typu Lžovice, 
zdobené kombináciami skupín rôzne zoradených 
ryžiek, vytvárajúcich aj motív jedľovej vetvičky 
(Kytlicová 2007, 77; Podborský 1970, 29, 31, tab. 33, 
36, 37). Obidva depoty sú zaradené do horizontu 
Boskovice (Salaš 2005, 450-452, 466-468, tab. 417, 
418, 459-463). Typologicky obdobné náramky sú 
známe aj zo Slovenska z depotu na lokalite Otročok 
v Gemeri, ktorých výzdoba pozostáva zo skupín 
jemných ryžiek. Tvarom sú pomerne blízke nákrč-
níkom z Nemeckej. M. Novotná depot z Otročka 
len rámcovo datuje do stupňa HB s dodatkom, že 
náramky tejto formy a výzdoby sú známe zo širo-
kého priestoru a sú datované sprievodnými nálezmi 
buď do stupňa HB1, alebo do stupňa HB2 (Novotná 
1968, 54, tab. XXV; XXVI: 6, 7), čo potvrdzuje aj 
deväť celých nezdobených náramkov z maďarskej 
lokality Badacsanytomaj, ktoré sú typologicky 
takmer identické s nákrčníkmi z Nemeckej. celý 
depot, ktorý obsahuje aj šálku tvarovo veľmi blízku 
šálkam typu Stillfried-Hostomice, je datovaný podľa 
P. Pataya (1990, 67, tab. 44: 108A) do stupňa HB2, 
podľa A. Mozsolicsovej (2000, 34, tab. 2: 5, 6) až do 
horizontu Bükkszentlászló.

Z uvedeného stručného prehľadu vyplýva, že 
nákrčníky z Nemeckej je možné na základe tvaru 
a výzdoby bez pochybností datovať do obdobia 
neskorej doby bronzovej a najskôr do pokročilého 
až neskorého stupňa doby popolnicových polí, teda 
do stupňa HB2-HB3. Vzhľadom na skutočnosť, že 
donedávna boli na Slovensku, ale aj v susedných 
oblastiach neznámym typom, ako aj vzhľadom 
na ich doterajšiu ojedinelosť a výnimočnosť na-
vrhujem terminologicky zvýrazniť ich osobitosť 
medzi nákrčníkmi zvláštnych foriem, vyrobenými 
z hladkej tyčinky (Sonderformen glattstabförmiger 
Halsringe; Novotná 1984, 27-30), a nazvať ich typom 
nemecká.

Depot iii

Všetky sekery (1-13) z tejto kolekcie bronzov 
patria k základnému typu sekier s rovno zrezanou 
tuľajkou, ktoré sa v slovenskom materiáli vysky-
tujú už od staršieho stupňa doby popolnicových 
polí a pretrvávajú až do neskorej doby bronzovej 
(Novotná 1970b, 83-87). Sekery 6, 10 a 13 (obr. 6: 7, 
9; 7: 3; tab. XV: 1; XIV: 1, 3) majú mierne odsadené 
ostrie. S výnimkou sekier 1, 2, 4 a 5 (obr. 6: 1-4; tab. 
XIII: 1, 2, 4, 5), ktoré boli relatívne dobre odliate, 
všetky ostatné sú odliate chybne, s väčšími alebo 
menšími kazmi (naliatky najmä po obvode ústia 
tuľajky, na bokoch a na uškách, otvory po vzducho-
vých bublinách, vytečený kov a pod.). Dodatočne 
nebola opracovaná ani jedna. Sekery 10 a 13, ktoré 
majú identický tvar, výzdobu aj veľkosť (naliatky 
spôsobili malé milimetrové rozdiely) boli odliate 
v jednom a tom istom kadlube.

Sekery 1, 2 a 4 (obr. 6: 1-3; tab. XIII: 1, 2, 4) by 
na základe svojich rozmerov patrili najskôr do ty-
pologického radu malých (Novotná 1970b, 96, 97), 
resp. miniatúrnych foriem, ktoré J. Říhovský (1992, 
195-199) zaradil do svojej skupiny VI. Medzi nález-
mi uvádzanými pod typom 3 (Miniaturformen) sa 
analogické tvary k sekerám z Nemeckej objavujú 
v Komorove, Syrovíne a Uhřiciach. Z nich jedine 
exemplár z depotu zo Syrovína umožňuje datovať 
tento typ sekier do pokročilého stupňa popolnico-
vých polí, do horizontu Boskovice (Říhovský 1992, 
197, 198, tab. 47: 699, 705, 706). K sekerám 2 a 4 je 
dobrou analógiou aj ojedinelý nález z Plášťoviec, 
ktorý patrí ku skupine sekier zvláštnych tvarov 
(Novotná 1970b, 98, 99, tab. 43: 795). Z celej skupiny 
je však možné datovať do stupňa Rohod len sekery 
z depotu v Hažlíne (Budinský-Krička 1967, 82-84, tab. 
II: 1-3). Veľmi blízko k hodnoteným sekerám stoja 
aj niektoré exempláre z depotu v Karcagu v Ma-
ďarsku, z horizontu Hajdúböszörmény (Mozsolics 
2000, 51, 52, tab. 44: 18, 24), ako aj sekery z lokalít 
Girişu Roman a Unguraş zo Sedmohradska, dato-
vané sprievodnými nálezmi v depotoch do stupňa 
Şomartin-Vetiş (Petrescu-Dîmboviţa 1978, 151, tab. 
266A: 2; 267E: 3). 

Sekera 7 (obr. 7: 1; tab. XIV: 4) podľa tvaru a vý-
zdoby najskôr zodpovedá stredoeurópskeho typu 
s rovno zrezanou tuľajkou (Novotná 1970b, 83-87). 
Pod okrajom lištovite zhrubnutého ústia tuľajky 
sú tri obvodové plastické rebrá. Tento výzdobný 
prvok, či už solitérny alebo viacnásobný, je však 
chronologicky málo preukazný. výzdoba na tele 
sekery, pozostávajúca z rebierok usporiadaných 
do tvaru písmena „V“, sa vyskytuje napríklad na 
Morave už od staršieho stupňa doby popolnicových 
polí a v karpatskej oblasti prežíva až do jej mlad-
šej fázy (Salaš 2005, 41). k exempláru z nemeckej 
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dobrú paralelu predstavujú dve sekery z depotu 
z Prievidze-Hradca (Novotná 1970b, 84, tab. 35: 615, 
616), ktorý obsahoval aj ihlicu typu Ilava z horizon-
tu Martinček-Bodrog (Novotná 1980, 117: 36: 734). 
Typo logicky podobné formy a výzdoba sa vyskytujú 
aj v Maďarsku, napríklad na lokalite Jászkarajenő 
(Mozsolics 1985, 129, 130, tab. 250: 16) z horizontu 
Gyermely. Doložené sú aj v nasledujúcom horizonte 
Hajdúböszörmény, napríklad na lokalite Egyek, 
v okolí Mezőkővesdu a na lokalitách Nádudvar, 
Nagy kálló, Nyíregyháza, Nyírtura a Szarvas (Mozso-
lics 2000, 43, 56-59, 62, 63, 76, tab. 27: 6; 55: 4, 10; 61: 2, 
11; 68: 3; 69: 9; 91: 4).

Obdobne je možné posudzovať aj sekeru 11 (obr. 
6: 8; tab. XIV: 2), ktorá je oproti predchádzajúcej 
robustnejšia, s masívnym prstencom na okraji ústia 
tuľajky, s prerušovaným horizontálnym rebrom 
na tele pod ústím tuľajky a s dvojicou šikmých, 
mierne oblúkovite prehnutých líšt v tvare písmena 
„V“. Analogický tvar s veľmi podobnou výzdobou 
predstavuje sekera z depotu IV zo Szentesa, z ho-
rizontu Hajdúböszörmény (Mozsolics 2000, 78, 79, 
tab. 97: 4).

Sekery 10 a 13 boli odliate v jednej forme (obr. 
6: 7, 9; tab. XIV: 1, 3). Okraj ústia tuľajky je u nich 
zhrubnutý do tvaru prstenca, pod ním sú ďalšie 
dve obvodové lišty. Na spodnú lištu sa napája päť 
výrazných vertikálnych rebier siahajúcich až do 
polovice dĺžky tela sekery, kde je čepeľ mierne 
odsadená od tela. Obidve sekery sú neopracované, 
s naliatkami, sekera 10 má navyše kaz v podobe 
okrúhlej dierky tesne pod dolnou obvodovou 
lištou. Ostrie oboch je mierne zaoblené a nepatrne 
rozšírené.

Dobré analógie k nim predstavujú sekery s od-
sadeným ostrím z Maďarska, z horizontov Hajdú-
böszörmény a Románd, pochádzajúce z depotov 
z nálezísk celldömölk-Sághegy a Nyírtura I a II 
(Mozsolics 2000, 37, 38, 63, tab. 8: 6; 69: 10; 70: 3), 
ktoré sú na tele zdobené výraznými vertikálnymi 
rebrami. Odsadenie ostria sa tiež všeobecne po-
važuje za znak typický pre obdobie mladšej fázy 
doby popolnicových polí (Salaš 2005, 40). Veľmi 
blízko však stoja k sekerám z depotu na lokali-
te Prügy (Kemenczei 1981, obr. 6: 1-3, 9), z horizontu 
Bükszentlászló (Mozsolics 2000, 66, 67). Niektoré 
exempláre z tohto depotu sú tvarom i výzdobou 
veľmi podobné s chybne odliatou sekerou 8 (obr. 
6: 5; tab. XV: 2), ktorá je na jednej strane zdobená 
vertikálnymi, smerom k ostriu mierne oblúkovite 
zatočenými rebrami, na druhej strane jej tela dve 
krátke rebrá vytvárajú motív v tvare písmena „y“. 
Pod jej lištovite zhrubnutým okrajom ústia sú ešte 
tri obvodové plastické rebrá. Depot z maďarskej 
obce Prügy obsahuje viacero takýchto, takmer 
identických exemplárov (Kemenczei 1981, obr. 6: 2, 

5-8, 12). Analogické tvary a výzdobu majú aj sekery 
z depotov z moravských lokalít Boskovice 3 a 4, 
Marefy, Syrovín a Černotín, z horizontov Boskovice 
a Černotín (Říhovský 1992, 223-227, tab. 57: 832, 
833; 58: 834-836, 838-845; 59: 849, 850; 90B: 18, 19; 
Salaš 2005, 414, 415, 444, 445, tab. 327: 4-6; 329: 3, 4; 
330: 6-8; 334B: 1, 2; 402: 5-9; 403: 10; 427B: 4). Tento 
spôsob výzdoby, aký je aplikovaný na uvedených 
sekerách, pokladá M. Salaš za charakteristický 
takmer výlučne pre obdobie mladšej fázy popol-
nicových polí v širšej karpatskej a stredodunajskej 
oblasti (Salaš 2005, 42) a na Morave hlavne pre 
obdobie jej pokročilého až neskorého stupňa. Tento 
názor potvrdzuje aj datovanie J. Říhovského (1992, 
226), ktorý uvedené sekery, reprezentujúce jeho 
IX. skupinu a typ 2, zaraďuje tiež do horizontu 
Boskovice a Černotín.

Takto morfologicky a výzdobne členené exemplá-
re označila M. Novotná ako sekery s uškom a bo-
hatou lištovitou výzdobou, z ktorých azda blízku 
analógiu k sekere 8 predstavuje sekera druhého 
variantu, s odsadeným ostrím, z depotu z Plešivca, 
datovaného sedlovitou sponou do stupňa celldö-
mölk (Novotná 1970a, 94-96, tab. 42: 752).

K sekerám 3 a 5 (obr. 6: 4; tab. XIII: 3, 5) sa ne-
podarilo získať presné analógie. Podľa charakteru 
výzdoby v podobe výrazných oblúkovitých líšt by 
azda mohli byť zaradené do práve uvedenej typo-
logickej skupiny, v ktorej exemplár zo zmiešaného 
depotu z Blatnice (Novotná 1970a, 94, tab. 41: 746) 
je vzdialenou analógiou k sekere 3. Tento proble-
matický depot by mohol byť na základe bočnice 
zubadla typu Füzesabony, variantu A, datovaný na 
prelom 8. a 7. stor. pred n. l. (Kemenczei 2005, 100, 
101, tab. 54A). Odhliadnuc od jej výraznejšieho ve-
járovitého ostria má paralely aj v už spomenutom 
depote z náleziska Prügy (Kemenczei 1981, obr. 6: 6) 
a zo Szandy. Kolíkové postranice zubadla s dvoma 
očkami a tuľajkou typu Füzesabony ich datujú do 
neskorého stupňa doby popolnicových polí, alebo 
až na začiatok doby halštatskej (Kemenczei 2005, 
100-102, 135, tab. 32: 17-21).

Sekera 9 (obr. 7: 4; tab. XV: 3) má dlhšie štíhle 
telo a výrazné postranné vertikálne lišty siahajúce 
od hornej časti až po takmer vodorovné, mierne 
rozšírené ostrie čepele. Veľmi vzdialenou analógiou 
by k nej mohli byť sekery z Gemera a z neznámych 
lokalít na Slovensku a v Rakúsku, ktoré autori 
M. Novotná (1970b, 91-94, tab. 40: 727, 728; 41: 729) 
a E. F. Mayer (1977, 187-190, tab. 74: 1031) zaradili 
do typov sekier bez výzdoby, alebo len so skrom-
nou výzdobou. Na rozdiel od nich však sekera 9 
z Nemeckej nemá oblúkovité ostrie ani horizontálne 
rebro pod zosilneným okrajom tuľajky. Okrem toho 
sekery spomenutého typu podľa citovaných autorov 
nemajú žiadny chronologický význam, pretože sa 
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vyskytujú od včasného stupňa doby popolnicových 
polí až po jej neskorý stupeň, resp. po počiatok doby 
halštatskej.

Svojím tvarom sa však táto sekera veľmi podobá 
exemplárom z depotu iii zo Szentes-nagyhegy, 
z horizontu Hajdúböszörmény (Kemenczei 1996b, 
obr. 3: 1, 2; Mozsolics 2000, tab. 8; 9), najmä štíhlemu 
telu s postrannými lištami prvej sekery, ktorá však 
má aj odsadené ostrie lichobežníkového tvaru. 
Z tohto istého horizontu pochádza tiež depot IV 
zo Szentes-Nagyhegy, ktorý obsahoval aj sekery 
s rebrami v tvare písmena „V“, postrannými ob-
lúkovitými lištami vytvárajúcimi pseudolaloky 
a odsadenými, vejárovite rozšírenými čepeľami 
(Kemenczei 1984, 183, 184, tab. ccV: 11-13; Mozsolics 
2000, tab. 97: 1-3). Sekery z uvedeného depotu sú 
veľmi podobné sekere 6 z Nemeckej, ktorá je síce 
bez výzdoby, ale taktiež s postrannými, oblúkovi-
te formovanými lištami v podobe pseudolalokov 
a vejárovite rozšírenou, od tela odsadenou čepeľou 
(obr. 7: 3; tab. XV: 1). Sekery z depotu z Jevíč-
ka, s výraznými poloblúkovitými vertikálnymi 
rebrami v podobe pseudolalokov, z horizontu 
Přestavlky (Říhovský 1992, 239, 244, tab. 65: 933, 
935, 936), resp. až z prechodného obdobia k hori-
zontu Lešany 2-Železné (Salaš 2005, 346-348, tab. 
178: 4, 5; 179: 6), predstavujú zrejme starší variant 
k exempláru z Nemeckej, ostrie čepele však majú 
len poloblúkovité, bez naznačeného vyhnutia do 
bokov. 

Spomenuté depoty, t. j. depot IV zo Szentes-Nagy-
hegy z horizontu Hajdúböszörmény a depot z Prügy 
z horizontu Bükkszentlászló, obsahujú viacero 
sekier s postrannými lištami, ktoré sa oblúkovite 
spájajú tesne pod horizontálnymi rebrami umiest-
nenými pod okrajom ústia alebo pod zhrubnutým 
okrajom tuľajky (Kemenczei 1984, 183, 184, tab. 
ccIV: 6, 22, 23; ccV: 1-9; 2005, 134, 135, tab. 29: 33; 
Mozsolics 2000, 78, 79, tab. 96: 2-12). Súdiac podľa 
takto upravenej výzdoby sú dobrými analógiami 
k sekere 12 z Nemeckej (obr. 6: 6; tab. XIII: 6), kto-
rá má navyše dve paralelné kolmé lišty spustené 
z vnútorného vrcholu oblúka vytvoreného spojený-
mi postrannými lištami. Sekery zdobené kolmými 
lištami zo Slovenska (Hažlín - horizont Rohod), ale 
i z územia Rakúska (Treffelsdorf - stupeň Treffels-
dorf) a Moravy (Krumsín - horizont Křenůvky) 
sa všeobecne datujú buď do mladšej fázy doby 
popolnicových polí, alebo až do jej neskorého 
stupňa, resp. až na začiatok doby halštatskej (Mayer 
1977, 202, 203, tab. 82: 1147; Novotná 1970b, 99, tab. 
43: 797; Říhovský 1992, 238, 244, tab. 64: 923).

T. Kemenczei nazýva sekery zdobené postranný-
mi lištami vytvárajúcimi oblúk pod okrajom tuľajky 
sekerami tzv. pontského typu východného pôvodu 
(Kemenczei 1984, 76, 82, tab. cLXVI: 5; cXcVII: 19; 

ccIV: 6, 22, 23; ccV: 1-9; ccVII: 2, 4-6), ktoré sa 
v Potisí začínajú sporadicky objavovať v počiatkoch 
existencie gávskej kultúry (Balsa - horizont Kurd) 
a v období mladšej fázy popolnicových polí je ich 
výskyt bežnejší (Karcag, Szentes-Nagyhegy IV, 
Tarhos). Veľmi dobrou analógiou k sekere 9 sú 
exempláre už spomenutého tzv. pontského typu 
z Dobrudže z lokality Sîmbăta Nouă I, ktoré majú 
okrem oblúkovite tvarovaných postranných líšt aj 
tri zvislé rebrá (Petrescu-Dîmboviţa 1978, 147, 148, 
tab. 252B: 13, 14). Tento depot, datovaný do stupňa 
Sîmbăta Nouă, synchronizovateľný so stupňom 
Rohod-Szentes, obsahoval aj sekery, ktorých zo-
silnený obvod okraja tuľajky bol zdobený tordo-
vaním (Petrescu-Dîmboviţa 1978, tab. 253: 18-25). 
Obdobne zdobené sekery sa vyskytli aj v Služíne 
na Morave v depote z horizontu Křenůvky (Salaš/
Šmíd 1999, 18, obr. 8: 6) a vo Viničkách na Slovensku 
v depote II zo stupňa Rohod (Novotná 1970b, 89-91, 
tab. 38: 691). Pre úplnosť treba dodať, že tento typ 
sekery sa v pontskej oblasti ako domáci produkt 
vyskytuje už od stupňa BD, čo dokladajú napríklad 
exempláre v depote z lokality Kurjači Lozy (Rass-
mann 1996, 536, obr. 2: 5, 7, 8, 10, 14, 18).

Faléra (predmet 14) z prezentovaného depotu III 
patrí k druhému základnému typu falér v rámci 
ich klasifikácie podľa G. von Merharta (1956, 29). 
Predstavuje faléru v tvare jednoduchého guľového 
vrcholka (Kalottenfaleren) s otvorom na maximál-
nej vypukline, cez ktorý je prevlečený vrcholový 
nit (obr. 8; tab. XVI). Z vonkajšej strany má nit 
kužeľovitú hlavičku, v spodnej časti s pomerne 
masívnym tŕňom, ktorý je roztepaným koncom 
oblúkovite ohnutý k vnútornej ploche faléry, čím 
vzniklo oválne uško. Nit bol ešte z obidvoch strán 
pôvodne pritavený k falére. Dnes už spodná plôška 
nitu z vnútornej strany neprilieha k povrchu (tab. 
XVI: profil). Predmet je vlastne dvojdielnou falérou 
na rozdiel od trojdielnych, aké sú známe naprí-
klad z depotov z lokalít Křenůvky a Štramberk 2 
(Salaš 2005, 123, 124, tab. 384: 19, 20; 435: 49, 50), 
datovaných do horizontu Křenůvky. Za faléru ju 
bez akýchkoľvek pochybností možno označiť aj 
vzhľadom na jej veľkosť s maximálnym priemerom 
143 mm (Salaš 2005, 122, 123). Jej povrch je bez 
výzdoby, čo sťažuje jej jemnejšie datovanie, i keď 
do úvahy treba brať skutočnosť, že puklice a falé-
ry sú kultúrne a typologicky takmer irelevantné, 
pretože sa vyskytujú počas celého obdobia kultúr 
popolnicových polí (Salaš 2005, 123). napriek tomu 
patrí zrejme k mladším tvarom i vzhľadom na sa-
mostatne zhotovený nit vo funkcii uška. celkom 
identické analógie sa nám nepodarilo zistiť ani 
v oblasti lužickej kultúry na Slovensku (Veliačik 
1983a, 53, 54), ani v rámci Karpatskej kotliny či 
k jej priľahlým oblastiam.
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Pomerne dobrou paralelou k nášmu exempláru 
je nezdobená faléra z depotu III z lokality Vinţu de 
Jos zo Sedmohradska (Aldea/Ciugudean 1995, 214, 
obr. 2: 15). Tiež má tvar jednoduchého guľového 
vrcholka, ktorý je ale bez otvoru na vrchole klenu-
tia. V strede vnútornej strany sa nachádza závesné 
očko, ktoré na kresbe pripomína podobný nit, aký 
je na falére z Nemeckej. Z opisu, ale ani z kresby 
nie je jasné, ako bol zospodu faléry fixovaný na 
plochu predmetu. celý depot je najmä na základe 
okuliarovitých spôn typu Schrotzhofen, spony 
s uzlíkmi a železného zubadla datovaný do stupňa 
Hc. Najnovšie však T. Kemenczei (2005, 18, 138, tab. 
40: 2) jeho zaradenie do 8. stor. pred n. l. považuje 
za presvedčivejšie. Vhodnou analógiou by mohla 
byť aj nezdobená faléra s liatym závesným uškom 
z okolia Jágra v Maďarsku, ktorá však vzhľadom na 
svoj priemer (9,6 cm) patrí skôr ku skupine veľkých 
puklíc. E. Studeníková celú kolekciu nálezov, do 
ktorej faléra patrí, zaradila do horizontu depotov 
Va podľa triedenia T. Kemenczeia, aj keď zvažuje 
staršie datovanie (Kemenczei 1996a, 86, 87; Studení-
ková 1998-1999, 310, 312, obr. 1: 1). 

Vychádzajúc z absencie výzdoby našej faléry 
(plastické rebrá, puncovanie, atď.), vzdialenú pa-
ralelu predstavuje aj šesť liatych falér bez výzdoby 
z depotu 5 zo Lžovíc, z ktorých dve vzhľadom na 
neobvykle veľký priemer (145-155 mm) a masívnosť 
považuje O. Kytlicová (2007, 80, 282, tab. 197B: 1-6) 
za neobvyklý jav. Závesné ušká na vnútornej strane 
však boli odliate, čím sa zásadne líšia od exemplára 
z Nemeckej. Faléry z depotu zo Lžovíc sú datované 
do stupňa Lžovice-Slezské Předměstí (HB3).

I keď sa k falére z Nemeckej zatiaľ nenašli iden-
tické, resp. primerane vhodné analógie, podľa 
ktorých by sa mohla presnejšie časove zaradiť zdá 
sa, že bez vážnejších pochybností ju možno ozna-
čiť za výrobok obdobia neskorej doby bronzovej 
a rámcovo ju datovať do stupňa HB3 i vzhľadom 
na veľké nezdobené faléry karpatskej proveniencie, 
vyskytujúce sa v oblasti na východ od karpatského 
oblúka v období 9. až 8. stor. pred n. l. Jeden exem-
plár s liatym očkom sa dokonca našiel v jazdeckom 
hrobe na Kubáni v Pšiši, umiestnený na čele konskej 
lebky (Metzner-Nebelsick 2002, 350, obr. 159), čo 
nepochybne kladne prispieva k osvetleniu funkcie 
tohto druhu nálezov. Na rozdiel od rôznych iných 
názorov je preto možné oprávnene predpokladať, 
že i faléra z Nemeckej bola pôvodne s najväčšou 
pravdepodobnosť súčasťou výzdoby konského 
postroja (Kytlicová 2007, 77; Metzner-Nebelsick 2002, 
348; Salaš 2005, 122). 

Kosák (predmet 15) s dvomi paralelnými rebrami, 
postranným výčnelkom a jazykovitou rukoväťou 
vykrojenou na báze do tvaru lastovičieho chvosta 
a so stredovým otvorom približne kruhového tvaru 

(obr. 7: 2; tab. XVII: 2) zodpovedá typologickým 
kritériám, na základe ktorých by najskôr mohol 
patriť podľa M. Novotnej k typu Uioara 9-Sălard 2 
(Furmánek/Novotná 2006, 95, tab. 26: 423). Analogické 
tvary toho istého typu nachádzame aj v bronzových 
depotoch v Rumunsku, napríklad na lokalitách 
Şpălnaca II, Josani, Sălard a Hida (Petrescu-Dîmbo-
viţa 1978, 42, 43, tab. 147: 249; 233A: 17; 239: 12-14; 
259c: 15). Kosák z Nemeckej má však odlomený špic 
a preto nie je možné zistiť, či sa vnútorné rebro na 
konci pripájalo k chrbtovému rebru, alebo nie, ako 
je to v prípade kosákov z Josani a Sălardu, ktorým 
však chýba postranný tŕň. Nedá sa teda ani zistiť, 
či koncová partia kosáka nie je esovite prehnutá 
smerom hore, ako je to typické pre kosáky typu 
cenadu Mare, ktoré by v takomto prípade pred-
stavovali tiež dobrú analógiu napríklad v kosákoch 
z depotu z hidy (Petrescu-Dîmboviţa 1978, 44, tab. 
259c: 16, 17). Odhliadnuc od ukončenia špicovej 
časti by mohol byť primeranou analógiou na Slo-
vensku aj exemplár z Detvy, ktorý však patrí typu 
Josani i (Furmánek/Novotná 2006, 101 tab. 28: 446). 
Na území Maďarska sa kosáky podobné exempláru 
z Nemeckej našli v depotoch v Egyeku, v Hajdúsám-
sone a Nádudvare-Halomzugu (Mozsolics 2000, 43, 
47, 57-59, tab. 27: 10; 38: 12; 57: 13), ktoré sú datované 
do horizontu depotov Hajdúböszörmény. V Poľsku 
možno nájsť k nášmu kosáku blízke analogické tva-
ry v exemplároch z depotu III v Karmine a depotu 
v Ziemline, ktoré sú síce bez postranných tŕňov, ale 
obidva majú kruhový otvor na rukoväti. M. Gedl ich 
zahrnul do svojej skupiny kosákov s jazykovitou ru-
koväťou s jedným rebrom paralelne prebiehajúcim 
s chrbtovým rebrom, ktoré sú datované prevažne do 
periódy V s výnimkou kosáka z depotu v Ziemline, 
ktorý patrí na rozhranie periódy IV a V (Gedl 1995, 
80-82, tab. 27: 538; 28: 545). Z územia Moravy sa 
pomerne blízke analógie nachádzajú medzi nálezmi 
kosákov s dvoma paralelnými rebrami, ktoré J. Ří-
hovský prezentuje vo svojej skupine V s rôznymi 
typmi a variantmi a ktoré v podstate zodpovedajú 
typu Uioara 9-Sălard 2 a Josani I podľa triedenia 
M. Petrescu-Dîmboviţu (Říhovský 1989, 77-88). 
Najbližšou paralelou z tejto Říhovského skupiny 
je kosák z depotu 4 zo Štramberka (Říhovský 1989, 
tab. 27: 408), ktorý sprievodné nálezy datujú do 
horizontu depotov Křenůvky (stupeň HB1).

Hoci kosáky typu Uioara 9-Sălard 2, zastúpené 
na Slovensku doposiaľ tromi nálezmi z chľaby, sú 
datované črepmi čačianskej kultúry, všeobecne sa 
prijíma názor M. Petrescu-Dîmboviţu, podľa kto-
rého sa vyskytujú od stupňa Suseni až po stupeň 
Fizeşu Gherlei, pričom ich najhojnejší výskyt spadá 
do stupňa Moigrad (Furmánek/Novotná 2006, 95, 96; 
Petrescu-Dîmboviţa 1978, 54), ba v niektorých prí-
padoch dokonca prežívajú až do stupňa HB2-HB3 
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(Říhovský 1989, 86, 87). Aj už spomenutý typ cenadu 
Mare sa podľa M. Petrescu-Dîmboviţu vyskytuje od 
stupňa Jupalnic až po stupeň Fizeşu Gherlii a typ 
Josani I od stupňa Moigrad tiež po stupeň Fizeşu 
gherlii (Petrescu-Dîmboviţa 1978, 54; pozri obr. 1 na 
s. 55). Z tohto časového rozpätia výskytu uvedených 
typov kosákov sa nevydeľujú ani slovenské nálezy. 
Podľa M. Novotnej kosáky typu cenadu Mare je 
možné na Slovensku datovať od horizontu depo-
tov typu Trenčianske Bohuslavice až po horizont 
depotov Somotor-Lúčky a datovanie pre kosáky 
typu Josani I poisťuje najmä porovnateľnými nález-
mi z bližšieho i vzdialenejšieho okolia, ktoré sa od 
Rumunska cez Maďarsko až po Moravu objavujú 
v depotoch stupňov HB1 až po HB2-HB3 (Furmánek/
Novotná 2006, 97-104).

Vychádzajúc z uvedenej analýzy spomínaných 
typov kosákov možno konštatovať, že spresniť 
datovanie samotného kosáka z Nemeckej ako ojedi-
nelého nálezu by bolo veľmi ťažké. Na tomto mieste 
však treba len súhlasiť s názorom M. Novotnej, že 
na základe časového zaradenia jednotlivých pred-
metov z obsahov depotov nie je možné vymedziť 
presné časové ohraničenie bronzových depotov 
z obdobia popolnicových polí (Furmánek/Novot-
ná 2006, 99, 100). Preto vzhľadom na najmladšie 
predmety v hodnotenom depote III z Nemeckej 
sa zdá, že náš kosák s nimi časovo korešponduje 
a preto ho možno rámcovo datovať do neskorej doby 
bronzovej, najskôr do stupňa HB2-HB3, čo nijako 
neodporuje doterajším poznatkom.

Menšia (16) a väčšia (17) šálka z depotu III (obr. 9; 
10; tab. XVII: 1; XVIII) majú nepochybne základné 
znaky šálok typu Jenišovice, pokiaľ vychádzame 
z profilácie tiel a charakteru či rozloženia výzdoby 
stien ich vydutia. Jasne viditeľné sú však aj rozdiely, 
a to v stvárnení dna, hrdla i v spôsobe nasadenia 
úch. Patria teda k variantom príbuzných alebo ved-
ľajších tvarov šálok typu Jenišovice (Novotná 1991, 
33), pretože podobne ako šálky z bronzového depo-
tu zo severnejšie ležiaceho Liptovského Mikuláša- 
-Ondrašovej sa „v převážné většině vymykají přesným 
kritériím jednotlivých, dosud vypracovaných typů“ 
(Furmánek 1970, 457).

Na menšej šálke (16) vidno aj náznak prstencovi-
tého dna (tab. XVII: 1), na väčšej šálke (17) však nie 
(tab. XVIII), hoci obidve majú dná vklenuté smerom 
dovnútra, pri menšej aj s jasným náznakom omfalu. 
Na vyššie telá ostro nasadajú valcovité, na jednej 
viac a na druhej menej esovite prehnuté hrdlá, kto-
ré sú od tela výrazne oddelené ostrejšou hranou. 
Samotné hrdlá nie sú oddelené ostrým zalomením 
od podhrdlia, ako je to obvyklé na šálkach typu Je-
nišovice, ale zaoblené podhrdlie plynule prechádza 
do vlastného hrdla. Okraj ústia je pri menšej šálke 
aj viditeľne vodorovne von vyhnutý. Hornú časť 

tiel obidvoch šálok zdobia tri rady horizontálnych 
bodových perličiek. Hrdlá sú bez výzdoby. Kým na 
uchu väčšej šálky sú tiež bodové perličky zoradené 
do troch vertikálnych línií, ucho menšej šálky zdobia 
dve paralelné kolmé rebrá.

Z výzdobného systému obidvoch šálok je zrejmé, 
že v podstate sa odlišujú od zaužívaného spôsobu 
výzdoby šálok typu Jenišovice, keďže ich telá zdobia 
obvykle dva až štyri obežné rady šošovkovitých 
puklíc, ktoré sú olemované, resp. sú od seba od-
delené ešte jednotlivými alebo zdvojenými radmi 
bodových perličiek (Furmánek 1970, 458; Novotná 
1991, 30). Analogickou výzdobou, akú nachádza-
me na tele šálok z Nemeckej, je zdobená šálka 
typu haslau-regelsbrunn z eponymnej lokality 
v Dolnom Rakúsku, ktorá typologicky predstavuje 
prechodnú formu medzi šálkami typu Jenišovice 
a šálkami typu Stillfried-Hostomice. Sprievodné 
nálezy z depotu, v ktorom sa nachádzala, umožňujú 
jej datovanie do stupňa HB2 (Prüssing 1991, 26, 27, 
tab. 2: 17).

Neobvyklá je aj výzdoba ucha väčšej šálky 
perličkovými líniami. Prevažnú väčšinu úch na 
šálkach typu Jenišovice zdobia rôzne ryté motívy 
(vertikálnymi línie, poloblúky, krátke šikmé ryhy, 
šrafované trojuholníky, kosoštvorce), zoradené 
i do rozmanitých kombinácií. Analogická výzdoba 
ucha, tvorená trojicou perličkových línií, sa zatiaľ 
vyskytla len v jednom zistenom prípade, a to na 
šálke z depotu z eponymnej lokality v Jenišoviciach, 
ktorú O. Kytlicová (1991, 46, tab. 5: 27) označila za 
vedľajšiu formu šálok typu Jenišovice.

Dve perličkové línie nachádzame síce aj na pás-
kovom uchu na šálke 6 z Liptovského Mikuláša-
Ondrašovej (Furmánek 1970, 452, 453, 460, obr. 6; 
15: 1a, 1b; Novotná 1991, 34, tab. 6: 38), ale v tomto 
prípade bodové perličky zdobia dve prostredné 
plastické rebrá zo šiestich, ktoré tvoria výzdobu 
ucha. Navyše aj dolnú časť ucha v tvare ďatelinové-
ho listu lemuje jedna línia perličkových pukličiek. 
V spomenutom depote z Liptova má ucho zdobené 
trojicou plastických vertikálnych rebier aj šálka 5 
(Furmánek 1970, 452, obr. 5; 15: 2, 2b; Novotná 1991, 
34, tab. 6: 37), ktorá je aj pomerne dobrou analógiou 
k šálke 16 z Nemeckej nielen podľa výzdoby ucha, 
ale aj podobnou profiláciou tela a blízkym stvár-
nením dna (obr. 9; tab. XVII). Obidve šálky majú 
konce úch mierne rozšírené a pripevnené zvonka 
i zvnútra nádoby dvojicou na plocho roztepaných 
nitov. Výzdoba tela na šálke z Nemeckej rešpektuje 
miesto nasadenia ucha, čo svedčí o tom, že zdobe-
nie sa urobilo až po prinitovaní držadla. Na tomto 
mieste je možné v súlade s názorom V. Furmánka 
opäť len konštatovať, že rebrovanie úch bronzových 
tepaných šálok je skutočne netypické a z doteraj-
ších nálezov je evidentné, že zatiaľ sa vyskytlo len 
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na území Slovenska. V tomto výzdobnom motíve 
treba tiež vidieť aj určitú regionálnu osobitosť 
a tvorivú samostatnosť vlastného výrobcu. Podob-
né plastické stvárnenie úch sa na tepaných šálkach 
okrem nádob z Liptovského Mikuláša-Ondrašovej 
a z Nemeckej nachádza aj na šálke z horizontu Sitno 
z Plešivca a na uchu z mohyly velatickej kultúry 
z Očkova (Furmánek 1970, 460; Novotná 1991, 24, 
42, tab. 3: 14; 7: 45).

Ucho väčšej šálky bolo taktiež pôvodne pripev-
nené dvojicou nitov s plochými, naširoko rozte-
panými hlavičkami. Aj v tomto prípade výzdoba 
rešpektovala miesto nasadenia motýlikovite roz-
šírených koncov ucha. Horný koniec sa zrejme pri 
používaní nádoby odlomil a následne sa poškode-
nie opravilo, ale veľmi neprofesionálne. Uvoľnené 
alebo odlomené zvyšky koncov ucha sa odstrihli 
a drôtenou svorkou prichytili na vnútornej stene 
nádoby, a to až v miestach pripojenia vonkajšej 
dolnej časti ucha a nie pod okrajom ústia nádoby 
zvnútra, ako tomu bolo pôvodne. Originálne nity 
sa však už z hrdla neodstránili (obr. 10; tab. XVIII). 
Svorka sa prevliekla zvnútra nádoby cez preraze-
né otvory na uchu a na stene šálky a zvonka sa 
jej konce jednoducho zahli smerom k sebe. na 
tomto mieste treba zdôrazniť, že hnedočervená až 
tmavo zelená patina šálky a ucha je rovnaká, teda 
nie je možné uvažovať o tom, že na opravu by sa 
použilo ucho z inej nádoby, ako sa to stalo v prí-
pade šálky 3 z Liptovského Mikuláša-Ondrašovej 
(Furmánek 1970, 459, 460). Okrem toho tým, že 
horný koniec ucha sa sekundárne posunul nižšie, 
ako bol pôvodne nasadený, znížilo sa aj prevýšenie 
oblúka ucha nad ústím šálky. Napriek tomu ucho 
ešte vysoko vystupuje nad okraj ústia, podobne ako 
pri menšej šálke. Zreteľne to vidno aj na väčšine 
šálok z Liptovského Mikuláša-Ondrašovej, čo je 
však charakteristickou črtou hlavne u šálok typu 
Stillfried-hostomice (Furmánek 1970, 460, obr. 14: 2, 
3; 15: 1-4; Kytlicová 1991, 55; von Merhart 1952, 19). 

V Liptovskom Mikuláši-Ondrašovej až štyri šálky 
z ôsmich mali uchá prichytené bronzovými svor-
kami. V. Furmánek zistil, že uchá nádob neboli pri-
pevnené sponkami iba provizórne, pred konečným 
nasadením nitov, ale naopak, zámerne a cielene sa 
použil tento spôsob prichytenia ako definitívny, kto-
rý je zatiaľ v susedných i vzdialenejších oblastiach 
veľmi zriedkavý až výnimočný. Berúc do úvahy 
uvedené fakty preto predpokladá, že aj technika 
prichycovania úch pomocou záponiek je jedným 
z mnohých dokladov existencie samostatného vý-
robného centra na území dnešného Slovenska (Fur-
mánek 1970, 462, obr. 14: 3; 15: 3-5). Šálka z Nemeckej, 

ktorej páskové ucho bolo primárne prichytené naj-
skôr nitmi a neskôr drôtenou svorkou, tento pred-
poklad priamo nepotvrdzuje, ale ani nevyvracia. 
V každom prípade je však dôkazom skutočnosti, že 
niekedy z rôznych dôvodov a v rôznych časových 
obdobiach a oblastiach sa na fixovanie plechov 
radšej uprednostnili namiesto nitov svorky, ktoré 
sa použili aj na diadémoch z Nemeckej a Medvežia 
(Kobaľ 2000, tab. 56B: 1) a na čelenke zo Štramberka 
(Salaš 2005, 75, tab. 439: 14; 485: 2).

Šálky z Nemeckej, ako už bolo naznačené, podľa 
profilácie tela, nasadenia úch nad okraj, spôsobu 
a techniky výzdoby nie je možné v žiadnom prípade 
pripojiť ku klasickým tvarom šálok typu Jenišovice, 
ktoré sú jednoznačne reprezentantom stupňa HB1 
(Kytlicová 2007, 97). Jedinou výnimkou je doteraz 
šálka zo Saska z depotu z Riesa-Gröba, datovaná 
sprievodnými nálezmi do periódy V (Sprockhoff 
1930, 59, 60, tab. 23: a). Šálky z Nemeckej svojím 
charakterom stoja najbližšie k šálkam (3, 4, 5, 7) z de-
potu z Liptovského Mikuláša-Ondrašovej, v ktorých 
majú aj porovnateľné analógie. Napríklad k šálke 
16 z Nemeckej je blízko stojaca šálka 5 aj nezdobená 
šálka 7, šálka 17 z Nemeckej má paralelu v nádobe 4 
(Furmánek 1970, obr. 4; 5; 7). Šálku 3, ktorej profilácia 
sa zhoduje s jenišovickými tvarmi šálok (Furmánek 
1970, 459, obr. 3), M. Novotná zaradila do svojej 
skupiny vedľajších tvarov šálok typu Jenišovice 
k variantu III (Sîngeorgiu de Pădure) práve na zá-
klade neobvyklej výzdoby pozostávajúcej zo šiestich 
vytepaných roziet - slnečných motívov, ktorými 
je zdobené aj telo šálky v Sîngeorgiu de Pădure 
(Novotná 1991, 36-38, tab. 7: 42; Petrescu-Dîmboviţa 
1978, 149, 150, tab. 261: 2). na základe tohto sedmo-
hradského nálezu bola šálka 3 datovaná do obdobia 
nasledujúcom po horizonte Somotor-Lúčky. Uve-
dená šálka síce nepredstavuje žiadnu tvarovú ani 
výzdobnú analógiu k šálkam z Nemeckej. Práve 
šálka zo Sedmohradska, najnovšie datovaná T. So-
roceanom (2008, 69-71, tab. 8: 26)4 do stupňa HB2, je 
podľa profilácie tela, hrdla, dovnútra prehnutého 
dna s prstencom a vysoko vytiahnutého páskové-
ho ucha nad okraj, veľmi blízko stojacim tvarom 
k exemplárom z nemeckej.

Pokiaľ sú šálky z Liptovského Mikuláša-Ondrašo-
vej zdobené tepaním, výzdoba sa obmedzuje takmer 
výlučne na bodovo puklicovú v tvare šošoviek. 
V uvádzanom depote nezdobené šálky pokladá 
V. Furmánek (1970, 464) ad hoc za doklad vnútorného 
vývoja týchto šálok aj v chronologickom aspekte, 
ktoré by mali byť v súbore o niečo mladšie. Do 
takto naznačeného vývojového radu sa azda dobre 
hodia šálky z Nemeckej, ktorých výlučne bodovo 

4 T. Soroceanu v citovanej publikácii lokalitu zapisuje v tvare Săngeorgiu de Pădure.
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perličkovú výzdobu je možné teoreticky považovať 
aj za akýsi prechodný vývojový stupeň k šálkam bez 
výzdoby. Depot z Liptovského Mikuláša-Ondra-
šovej je na základe ďalších sprievodných nálezov 
jednoznačne datovaný do stupňov HB2-HB3, avšak 
s väčším dôrazom na stupeň HB2 (Furmánek 1970, 
464). chronologické postavenie šálok z Nemeckej je 
teda bezproblémové aj s ohľadom na ďalšie sprievod-
né nálezy v depote III, predovšetkým na šálku typu 
Stillfried-Hostomice, ktorá sa svojím rázom hlási skôr 
už do neskorého stupňa doby popolnicových polí.

Veľká bronzová šálka 18 z Nemeckej (obr. 11; 
tab. XIX) patrí nepochybne typu Stillfried-Hosto-
mice. Odhliadnuc od poškodenej dolnej časti má 
všetky atribúty šálok tohto typu, ako ich uviedol 
G. von Merhart (1952, 19). Na Slovensku sa doteraz 
tento typ šálky nevyskytol ani v depotoch, ani ako 
milodar v hrobových celkoch, ani ako ojedinelý 
nález. Exemplár z Nemeckej je zatiaľ jediný svojho 
druhu na území dnešného Slovenska. Šálky typu 
Stillfried-Hostomice sú však rozšírené takmer v celej 
európe (Kytlicová 1991, 59; von Merhart 1952, 20, 
mapa 3; Patay 1990, 66), podľa O. Kytlicovej (2007, 97) 
najmä vo východnej časti strednej Európy. Nezdobe-
né exempláre z bližších i vzdialenejších susediacich 
oblastí sú známe napríklad z depotov v Maďarsku 
z lokalít celldömölk I a Szanda (Patay 1990, 65-67, 
tab. 43: 105, 106; 44: 107, 108), ktoré datoval H. Mül-
ler-Karpe (1959, 216) do stupňa HB3, avšak P. Patay 
(1990), A. Mozsolicsová (2000, 37) a C. Metzner-Nebel-
sicková (2002, 69) do stupňa HB2, a zo stredného 
Poľska z depotu v Bełdówe z posledného úseku 
periódy v (Gedl 2001, 20, tab. 7: 17). Šálka z Rakúska, 
pochádzajúca pravdepodobne z obsahu hrobového 
celku v Stillfriede (Prüssing 1991, 29-31, tab. 2: 20), 
má síce telo bez výzdoby, ale na páskovom uchu 
sú už jemné rady kľukatiek, urobené tremolovou 
technikou. 

Zo zdobenej šálky tohto typu z Rudy na západnej 
Ukrajine sa do súčasnosti zachovalo len páskové 
ucho (Gedl 2001, 64). Z lokality Kuřim na Morave 
pochádza iba okrajový zlomok šálky s časťou ucha 
(Podborský 1991, 8, tab. 4: 23), v Česku boli dve zdo-
bené šálky súčasťou obsahu hrobu na eponymnej 
lokalite v Hostomiciach a jedna, tiež zdobená šálka 
predstavovala pravdepodobne ojedinelý nález 
v Lžoviciach (Kytlicová 1991, 55-59, tab. 5: 30, 31; 
6: 32). Šálku z depotu zo Sîngeorgiu de Pâdure zo 
Sedmohradska, s puncovanými puklicami v tvare 
roziet či slnečného motívu na tele, z horizontu 
Fizeşu Gherlei (Petrescu-Dîmboviţa 1978, 149, 150, 
tab. 261: 2), ktorú P. Patay (1990, 66) radí k typu 
Stillfried-hostomice, M. Novotná (1991, 55) označila 
ako exemplár iba stojaci veľmi blízko šálkam typu 
Stillfried-Hostomice, niekedy vnímaný aj ako jeho 
vedľajšia forma či verzia. Sama ju však vyčlenila 

do samostatnej, bočnej skupiny šálok typu Jenišo-
vice, variantu III (Novotná 1991, 36-39, tab. 7: 42), 
do ktorej patrí aj šálka z depotu v Liptovskom 
Mikuláši-Ondra šovej (Furmánek 1970, 452, 453, 
obr. 3; 15: 6). 

Okraj hrdla nádoby z Nemeckej zdobí rad rytých 
šrafovaných rovnoramenných trojuholníkov. Tá istá 
výzdoba je aplikovaná aj na páskovom uchu, pričom 
protiľahlo orientované šrafované trojuholníky sú 
zoradené do dvoch postranných pásov. Trojuholní-
ky sa vrcholmi navzájom dotýkajú v strede plochy 
ucha a základňami nasadajú na vnútornú vertikálnu 
ryhu z dvojice vertikálnych rýh nachádzajúcich sa 
na okraji ucha.

Výzdoba hrdla, pozostávajúca z horizontálneho 
pásu šrafovaných trojuholníkov, je jedným z typic-
kých výzdobných znakov šálok typu Stillfried-Hos-
tomice (Kytlicová 1991, 55). Použitá bola aj na nádo-
bách tohto typu z lokalít Ruda na Ukrajine a Barum 
v Nemecku, Saint-Martin-sur-le-Pré vo Francúzsku 
a na ich variantoch na nôžke v strednom Taliansku 
(von Merhart 1952, tab. 12: 2, 5; 13: 1, 2, 3). Objavuje sa 
aj na dvojkónických šálkach v Rumunsku, napríklad 
v depote z Fizeşu Gherlei (Petrescu-Dîmboviţa 1978, 
149, tab. 256: 4), v Čechách na šálke typu Baumgar-
ten z Třtěna a na kotlíkovitých šálkach napríklad 
z Hostomíc, datovaných do stupňa Třtěno-Hosto-
mice (Kytlicová 1991, 59, 60, 65-68, tab. 6: 33, 36). na 
spomenutých typoch nádob, ako aj iných typoch je 
táto výzdoba známa aj z územia Rakúska, Moravy, 
stredného a severného Talianska, Ukrajiny a Poľska 
z obdobia záveru doby popolnicových polí, resp. až 
zo stupňa Hc (Gedl 2001, 22-25; tu pozri k tomuto 
ďalšiu literatúru).

Šrafovanými trojuholníkmi zdobené ucho má aj šál-
ka z Rudy. Tieto trojuholníky sú však rovno stranné, 
menšie sa striedajú s väčšími v štyroch vertikálnych 
pásoch a sú v kombinácii s ďalšími výzdobnými prv-
kami. Priam ideálna výzdobná analógia sa nachádza 
na páskovom uchu šálky zo Lžovíc (Kytlicová 1991, 
55-59, tab. 6: 32), ktorého výzdobu tvoria taktiež rov-
noramenné šrafované a protiľahlo orientované troju-
holníky zoskupené do dvoch vertikálnych pásov. 
Rovnoramenné šrafované trojuholníky zoradené do 
horizontálneho pásu zdobia aj okraj hrdla. vychádza-
júc z profilácie tela nádoby, z postavenia páskového 
ucha vytiahnutého nad ústie šálky a z výzdoby je 
možné šálku zo Lžovíc spolu so šálkou z Nemeckej 
považovať za výrobok jednej dielne alebo jedného re-
meselníka, napriek určitým detailným odlišnostiam. 
Obidva exempláre sú však takmer identické nielen 
z aspektu tvaru a výzdoby, ale aj z hľadiska rozmerov. 
Žiaľ, dno šálky z Nemeckej je deformované, preto sa 
jeho tvar nedá presne zrekonštruovať. Z vizuálneho 
skúmania zachovaných častí je však zrejmé, že bolo 
prstencovito zosilnené.
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Rozdiely medzi oboma šálkami je možné pozoro-
vať v tvarovej odlišnosti koncových partií úch. Hor-
ný koniec ucha bol na šálke z Nemeckej rozšírený 
do obdĺžnikovej platničky a zvnútra pripevnený 
dvoma masívnymi nitmi s kužeľovitými hlavičkami, 
tretí nit prichytáva platničku z vonkajšej strany hrd-
la (obr. 11; tab. XIX). Nie je vylúčené, že tento tretí 
nit bol dodatočne nasadený až pri oprave fixovacej 
časti, keďže platnička sa pod ľavým vnútorným ni-
tom odlomila. O tom by mohla svedčiť aj jej pomerne 
necitlivo odstrihnutá pravá strana, bez obrúsenia 
a zaoblenia hrán. nit pri prieniku cez hrdlo nádoby 
zároveň perforoval jednu z puklíc platničky, čím ju 
zničil. Dolný koniec bol vytvarovaný do trojcípej 
platničky a zvonka prichytený tiež tromi nitmi 
s kužeľovitou hlavičkou. Obidve platničky sú zdo-
bené šiestimi puklicami. Ucho na šálke zo Lžovíc 
je fixované na obidvoch koncoch obdĺžnikovými 
platničkami, zdobenými taktiež šiestimi puklicami. 
Každá platnička bola pripevnená k nádobe dvojicou 
nitov (Kytlicová 1991, tab. 6: 32). Podobné trojcípe 
platničky na dolnom konci ucha majú dve šálky 
z lokality celldömölk (Patay 1990, tab. 43: 105, 106), 
ako aj šálka z Rudy (von Merhart 1952, tab. 12: 6). 
Prvé dve sú hladké, bez výzdoby, tretia je zdobená 
dvoma horizontálnymi radmi puklíc. Všetky boli 
fixované k nádobám tromi nitmi. 

Šálky typu Stillfried-Hostomice, vzhľadom na 
ich väčšie rozmery a teda aj na ich objemovú ka-
pacitu, sa pokladajú za obdobu kotlíkov. Niektoré 
tvarové odlišnosti týchto šálok, ktoré badať na 
jednotlivých exemplároch, nemajú chronologický 
význam, ale súvisia skôr s ich funkčnosťou. Na 
základe podrobnej analýzy milodarov z bohatého 
hrobového vybavenia bojovníka knovízskej kultúry 
z Hostomíc zo stupňa Třtěno-Hostomice, ktorého 
súčasťou boli aj dve šálky hodnoteného typu, ako 
aj šálky z opevneného sídliska lužickej kultúry zo 
Lžovíc, odkiaľ pochádzajú nespočetné bronzové ná-
lezy, minimálne sedem bronzových depotov a jeden 
depot zlatých predmetov zo stupňa Lžovice-Slezské 
Předměstí, O. Kytlicová (1991, 5-59; 2007, 97) šálky 
typu Stillfried-hostomice datuje do „najkrajnej-
šieho“ záveru neskorej doby bronzovej, teda na 
koniec stupňa HB3. Do tohto časového úseku treba 
nepochybne datovať aj šálku z Nemeckej.

Depot iv

Súbor bronzových predmetov (1-4) označených 
ako depot IV je zastúpený jedným hrotom bronzovej 
kopije a troma sekerami s tuľajkou a postranným 
uškom (obr. 12; tab. XX). Zo súboru je hrot kopije naj-
menej vhodný pre jemnejšie datovanie. Predstavuje 
typ zbrane, ktorý má z chronologického hľadiska 

nízku vypovedaciu schopnosť (Salaš 2005, 70) aj 
z toho dôvodu, že univerzálna forma kopijí sa v dl-
hom období menila len veľmi minimálne (Říhovský 
1996, 10; Veliačik 1983a, 43), resp. poskytujú len malú 
oporu pre presnejšiu typologickú diferenciáciu (Kyt-
licová 2007, 106). Kopija z Nemeckej patrí k typu so 
zaoblenou čepeľou, ktorý J. Říhovský (1996, 28) vy-
členil ako základný tvar B, v rámci ktorého ju možno 
priradiť k variantu s voľnou tuľajkou kratšou ako 
celková dĺžka hrotu kopije. Náš exemplár zároveň 
dokumentuje skutočnosť, že u jednotlivých typov sa 
môžu vyskytovať i početné tvarové odchýlky, ktoré 
sú okrem iného aj výsledkom regionálnych zvyklos-
tí a vzájomného ovplyvňovania sa jednotlivých 
typov a variant kopijí (Veliačik 1983a, 43). Z jednej 
strany čepele je totiž náznak jej profilácie (obr. 12: 2), 
čo ale vzniklo v dôsledku chybného odlievania, 
z druhej strany je list čepele úplne hladký (tab. 
XX: 2). Obdobne je možné hodnotiť aj samotný tvar 
listu čepele, ktorej ostrie je v strede dĺžky z jednej 
strany nepatrne vykrojené.

Typ kopijí základného tvaru B, ku ktorému sa 
radí kopija z Nemeckej, je bez profilácie čepele 
i tuľajky a zastupuje variant exemplárov s ovál-
nou čepeľou vajcovitého tvaru (Veliačik 1983a, 45), 
s maximálnou šírkou čepele najčastejšie v dolnej 
časti. Tuľajka je v liste čepele spravidla oválna 
(Salaš 2005, 71). Z nálezov zo Slovenska snáď naj-
bližšiu paralelu k našej kopiji predstavuje exemplár 
z depotu zo Žaškova, okr. Dolný Kubín (Novotná 
1970a, 125, 126, tab. XXIII), ktorý L. Veliačik (1983a, 
45, tab. XLII: 16) rámcovo datuje do stupňa HA2. 
Tento variant sa však vyskytuje od konca staršej až 
po neskorú dobu bronzovú (Říhovský 1996, 30; Salaš 
2005, 71). Pomerne dobrými analógiami ku kopiji 
z Nemeckej sú exempláre z bronzových depotov 
v Maďarsku, napríklad z Egyeku (Kemenczei 1984, 
172, tab. cXcIII: 8; Mozsolics 2000, 43, tab. 28: 2), 
z okolia Mezőkövesdu zo stupňa B VIa z horizontu 
Hajdúböszörmény (Kemenczei 1984, 53, 149, tab. 
cXXII: 15; Mozsolics 2000, 56, 57, tab. 54: 8) a zo Za-
dunajska z lokality románd (Mozsolics 2000, 70-73, 
tab. 84: 4), z ktorej hromadný nález bronzových 
predmetov predstavuje eponymný depot horizon-
tu Románd zo stupňa B VIb. Dobrou analógiou sú 
aj exempláre z bronzových depotov na Morave, 
a to z Krumsína, okr. Prostějov, a z Kuřima, okr. 
Brno-venkov (Salaš 2005, 435, 436, 438-440, tab. 
379: 5; 389: 23), datované do horizontu Křenůvky, 
a v Čechách je to kopija z lokality Zbraslav, okr. 
Praha, zo stupňa Jenišovice (Kytlicová 2007, 317, 
tab. 133a: 2).

Všetky tri sekery z Nemeckej patria k základ-
nému typu so symetricky vykrojenou tuľajkou 
a postranným uškom, ktoré sú spolu so sekerami 
s rovno zrezanou tuľajkou a sekerami s odsade-
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ným ostrím typické pre oblasť lužickej kultúry 
na Slovensku v období mladšej až neskorej doby 
bronzovej (Veliačik 1983a, 33). Sekera 4 (obr. 12: 4; 
tab. XX: 4) síce nemá výrazné vykrojenie tuľajky, 
čo však bolo spôsobené technickou chybou pri jej 
odlievaní. Toto poškodenie znemožňuje jej presné 
typologické zaradenie i vzhľadom na skutočnosť, 
že ostrie má náznak odsadenia. Napriek tomu má 
pomerne dobré analógie v exemplároch z Komjat-
nej a zo Žaškova, ktoré M. Novotná (1970b, 89, tab. 
38: 674, 677) priradila do svojej tretej skupiny sekier 
s výrazne odsadeným ostrím. Sekera z Komjatnej 
je ojedinelým nálezom, teda pre jemnejšie datova-
nie nevhodná. M. Novotná (1970b, 91) ju však radí 
k staršej skupine sekier, ktorá neprekračuje hranicu 
mladšej fázy obdobia popolnicových polí, avšak 
len na základe typologických kritérií. Exemplár 
zo Žaškova pochádza z už spomenutého depotu 
bronzov, ktorý bol pôvodne ako celok zaradený 
do stupňa HA1, resp. Kisapáti (Novotná, 1970a, 
65, 66; 1970b, 69). Hoci súbor bronzov z tohto 
depotu obsahuje rôznorodé predmety, ktoré sú 
aj z chronologického hľadiska nejednotné, čo 
už dávnejšie konštatovala M. Novotná, a ak sa 
aj z neho oprávnene vylúčia podstatne mladšie 
krúžkovité súčasti konského postroja a zdobená 
puklica (Novotná 1964, 22, 37 n., obr. IX: 6; X: 1, 2), 
je možné súhlasiť s názorom L. Veliačika, ktorý ho 
zaradil do stupňa HA2 najmä na základe fragmen-
tu vyvinutého meča s plnou rukoväťou s troma 
vývalkami a cievkovitého násadca pravdepodobne 
z kužeľovitej prilby typu Lúčky (Veliačik 1983a, 
34, tab. XLII: 5, 8). Ostatne, k takémuto datovaniu 
sa neskôr priklonila aj M. Novotná (2000, 368). 
Kosáky s gombíkom a zahrotenou základňou, 
ktoré tiež pochádzajú z uvedeného depotu, po-
važuje V. Furmánek za najmladšie v rámci tohto 
typu a podľa neho celý depot zo Žaškova patrí 
mladšiemu stupňu doby popolnicových polí, čo 
by zodpovedalo stupňu HB1 (Furmánek/Novotná 
2006, 39-41, tab. 10: 173-177, 182). Vhodnosť ana-
logického tvaru sekery zo Žaškova k exempláru 
z Nemeckej umocňujú aj rudimentárne laloky na 
tele obidvoch predmetov, ako aj odsadenie ostria 
a jeho vejárovité rozšírenie. Sú to tvarové detaily, 
ktoré sa pokladajú za typické pre typologicky 
mladšie exempláre (Novotná 1964, 38).

Ostatné dve sekery z tohto depotu IV predsta-
vujú štandardné exempláre svojho typu, ktoré sa 
vo všeobecnosti vyskytujú od konca stupňa BD 
až po začiatok mladšej fázy doby popolnicových 
polí, resp. po stupeň HB1 (Novotná 1970b, 81; Salaš 
2005, 38). V oblasti lužickej kultúry sa na Sloven-
sku väčšinou vyskytujú v priebehu stupňa HA2, 
ako to vyplynulo z analýzy sekier so symetricky 
vykrojenou alebo rovnou tuľajkou (Veliačik 1983a, 

33, 34). Veľmi dobrou analógiou k sekere s dvo-
ma rebierkami pod ústím tuľajky (obr. 12: 1; tab. 
XX: 1) je sekera z Plášťoviec (Novotná 1970b, 80, 
tab. 32: 565), avšak bez nálezových okolností, ďalej 
sekera z depotu bronzov zo Szendrőlád v Maďarsku 
(Mozsolics 1985, 192, tab. 263: 8), z horizontu depotov 
Gyermely, a sekera z lokality Dubany na Morave, 
z horizontu Křenůvky zo stupňa HB1 (Salaš 2005, 
419, 420, tab. 341B: 2).

Hoci sa k sekerám z depotu IV nepodarilo zistiť 
celkom presné, resp. totožné analogické tvary, ktoré 
by s istotou podporili ich datovanie do presného 
časového úseku, nemôže to mať vplyv na zarade-
nie tejto skupiny hromadného nálezu do rámca 
relatívnej chronologickej schémy. Je potrebné vy-
chádzať z predpokladu, že „v hromadných nálezoch 
sa často stretávame s pamiatkami chronologicky nesú-
rodými. V takomto prípade najmladšie nálezy datujú 
potom skôr časový úsek, v ktorom ich uložili do zeme 
a tento nemusí vždy súhlasiť aj s dobou výroby a ich 
používania“ (Novotná 1964, 38). Do úvahy sa musí 
zobrať aj skutočnosť, že niektoré typy predmetov 
sa vyrábali v pôvodnom, alebo v takmer pôvodnom 
tvare aj v dlhšom časovom úseku. Vychádzajúc však 
z predloženej stručnej analýzy sekier a kopije azda 
je možné bronzový depot IV datovať na rozhranie 
stredného a mladšieho stupňa doby popolnicových 
polí, resp. až na počiatok jej mladšieho stupňa, teda 
buď na prelom stupňov HA2/HB1, alebo najskôr na 
začiatok stupňa HB1.

kosák z hradiska

Zlomok kosáka, pochádzajúci z areálu hradiska, 
nepochybne patrí k základnému typu kosákov 
s gombíkom, resp. s tŕňom, ktoré sú jednotlivými 
bádateľmi vyčlenené do rôznych samostatných 
typov a variantov na základe metrických kritérií 
a ďalších vonkajších tvarových znakov (Furmánek/
Novotná 2006, 11, 12). Kosák z Nemeckej vzhľadom 
na jeho neúplnosť preto nie je možné zaradiť presne 
ku konkrétnemu typu. Jedným z dôležitých kritérií 
na stanovenie typu je aj stvárnenie základne. Ko-
sák, ktorý by mal zaoblenú základňu s gombíkom 
uprostred sa však zatiaľ na Slovensku nevyskytol 
(Furmánek/Novotná 2006, 11-49). Určitú bližšiu 
analógiu snáď predstavuje kosák z neznámej lo-
kality na Slovensku, ktorý patrí k typu kosákov 
s lichobežníkovou základňou (Furmánek/Novotná 
2006, 30-32, tab. 7: 125). Tento typ sa však vyskytuje 
v rozpätí od včasného stupňa až po mladší stupeň 
doby popolnicových polí. Vzhľadom na doterajšie 
poznatky o osídlení hradiska v Nemeckej patrí 
fragment kosáka s najväčšou pravdepodobnosť do 
obdobia neskorej doby bronzovej.
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ZÁVEREČNÉ POZNÁMKy

cieľom tohto príspevku bolo nielen oboznámiť 
odbornú verejnosť s prekvapujúcimi, hoci ama-
térsky získanými nálezmi bronzových predmetov 
z Hradiska v Nemeckej, ale predovšetkým čo naj-
objektívnejšie posúdiť pravdivosť informácií o ich 
nálezových okolnostiach, vylúčiť aj najmenšie po-
chybnosti o ich primárnom deponovaní v katastri 
uvedenej obce, roztriediť jednotlivé nálezy do 
pôvodných súborov a pokúsiť sa ich vyhodnotiť 
z chronologického hľadiska.

Domnievam sa, že v úvodnej časti boli predlo-
žené dostatočné argumenty, na základe ktorých 
sa miesto nálezu bronzových predmetov s istotou 
lokalizovalo. Okrem toho skice z lokality (obr. 3; 4), 
ako aj osobná konzultácia s nálezcami a z autopsie 
spoznaná terénna situácia areálu hradiska tiež 
v značnej miere napomohli k zaradeniu jednotlivých 
nálezov do samostatných depotov I až IV.

Z analýzy samotných predmetov hromadných ná-
lezov vyplynulo, že depoty neboli do zeme uložené 
súčasne, ale v priebehu dlhšieho časového úseku. 
Snáď ako prvé boli deponované tri sekery a kopija 
z depotu IV, ktorý možno datovať na prelom stred-
ného a mladšieho stupňa doby popolnicových polí, 
resp. až na počiatok jej mladšieho stupňa, teda na 
rozhranie stupňov HA2/HB1 alebo až na začiatok 
stupňa HB1.

Diadém z depotu I sa na základe dobrých ana-
lógií opaskov a diadémov napríklad z Antonovky, 
Koromle, Medvežia, Linza a ešte doposiaľ nepubli-
kovaného bronzového opaska z depotu na hradisku 
lužickej kultúry v Iliji-Sitne podarilo bez akých-
koľvek pochybností datovať do stupňa HB1. 

Z obdobia pokročilého až neskorého stupňa doby 
popolnicových polí pochádzajú depoty II a III, 
teda rámcovo zo stupňov HB2-HB3. I keď doteraz 
pre územie severnej časti Karpatskej kotliny ešte 
stále nie je vyriešená otázka bezpečného oddelenia 
stupňa HB2 od stupňa HB3, na čo už takmer pred 
štyridsiatimi rokmi poukázal V. Furmánek (1970, 
464), niektoré predmety z depotu III je predsa 
možné bezpečne datovať do stupňa HB3. Ide predo-
všetkým o šálku typu Stillfried-Hostomice, ktorá 
je zatiaľ jediným dokladom výskytu tohto druhu 
tepaných nádob na území Slovenska. Z tvarového 
i výzdobného hľadiska je takmer identická so šálkou 
zo Lžovíc zo stredných Čiech, ktorá sa našla v areáli 
opevneného sídliska lužickej kultúry (Kytlicová 1991, 
tab. 6: 32). O. Kytlicová túto šálku spolu so šálkami 
uvedeného typu zo známeho hrobu knovízskej kul-
túry z Hostomíc s istotou datovala do stupňa HB3, 
resp. do obdobia najkrajnejšieho záveru doby bron-
zovej (Kytlicová 2007, 97). Nákrčníky z depotu II 
zatiaľ nie je možné bližšie časovo precizovať, hoci by 

ich azda bolo možné na základe niektorých indícií 
uvedených v analýze, zaradiť pravdepodobne do 
neskorého stupňa popolnicových polí.

Zlomok kosáka s gombíkom nebolo možné pre 
jeho fragmentárnosť bližšie typovo, teda ani chro-
nologicky zaradiť. S najväčšou pravdepodobnosťou 
patrí do obdobia neskorej doby bronzovej, berúc 
do úvahy doterajšie poznatky o osídlení hradiska 
v polohe Hradisko v Nemeckej.

Lokalita v Nemeckej, v polohe Hradisko, je výšin-
ným opevneným sídliskom lužickej kultúry, ktoré 
patrí do skupiny refugiálnych výšinných hradísk 
s rozlohou do 0,5 ha (Veliačik 1983b, 18). Jeho vznik 
je možné dávať do súvislosti jednak s expanzívnym 
postupom ľudu lužickej kultúry v priebehu neskorej 
doby bronzovej a následným postupom osídlenia 
do vyšších, často i extrémnych polôh, presahujúcich 
nadmorskú výšku aj 1000 m, jednak so snahou lepšie 
exploatovať a kontrolovať významné ložiská mede-
nej rudy nachádzajúce sa v oblasti Nízkych Tatier 
a západnej časti Slovenského rudohoria (Furmánek/
Veliačik/Vladár 1999, 120-122; Ožďáni/Ušiak/Zachar 
2007, 174; Veliačik 1983a, 189). Ležalo na dôležitej 
obchodnej ceste, ktorá spájala stredné Slovensko 
a Horehronie smerom na západ s oblasťou kultúr 
stredodunajských popolnicových polí a smerom na 
juhovýchod cez priesmyky Slovenského rudohoria 
s územím kultúr juhovýchodných popolnicových 
polí. Kontakt s oblasťou kyjatickej kultúry dokladá 
aj nález keramiky priamo z areálu hradiska v Ne-
meckej, aj žiarový hrob kyjatickej kultúry z Valaskej 
v polohe „Diely“ (Mácelová 2005, 23; Mácelová/Mosný/
Pieta 1997, 131, obr. 90: 7). O úzkych vzájomných sty-
koch medzi územím lužickej a gávskej kultúry svedčí 
jednoznačne aj nákrčník z Obišoviec z opevneného 
sídliska v polohe „Stráža“ (Studeníková 1999, obr. 3: 3), 
ktorý je takmer identickou analógiou k nákrčníku 
3 z Nemeckej (tab. III: 1). Sekera 12, tzv. pontského 
typu, ktorý sa v Potisí objavuje počas celej existen-
cie gávskej kultúry (Kemenczei 1984, 82), poukazuje 
dokonca na kontakty so stepnou nadčiernomorskou 
oblasťou. V tomto prípade však ide skôr o penetrá-
ciu jedného typu predmetu východného pôvodu 
prostredníctvom nomádskej zložky mezőcsátskej 
kultúry v období tzv. trácko-kimerského horizontu 
do materiálnej náplne lužickej kultúry. Je viac ako 
pravdepodobné, že i v tomto prípade gávska alebo 
kyjatická kultúra plnila úlohu sprostredkovateľa. 

Za súčasného stavu poznania by na kontakty 
smerom na západ veľmi zreteľne poukazovala šálka 
typu Stillfried-Hostomice, ktorá, ako už bolo viackrát 
zdôraznené, je takmer identická so šálkou zo Lžovíc. 
Tento typ klasických šálok, odhliadnuc od talian-
skych nálezov, je rozšírený prevažne vo východnej 
časti strednej Európy (Kytlicová 1991, 59; 2007, 97) 
a ich výrobné centrum sa už dlhšiu dobu hľadá 
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v oblasti siahajúcej od Čiech až po okraj východných 
álp (von Merhart 1952, 20; Patay 1990, 66). Skutočnosť, 
že šálky typu Stillfried-Hostomice sú ojedinele roz-
šírené v celej Európe bez výraznejšej koncentrácie, 
sťažuje presnejšiu lokalizáciu ich výrobných stre-
dísk (Gedl 2001, 20). O. Kytlicová sa naproti tomu 
domnieva, že odhliadnuc od ojedinelých nálezov 
týchto šálok v západnej a severnej Európe, je možné 
v hrubých rysoch bližšie ohraničiť ich regionálne 
výrobné centrá, ktoré hľadá na území Sedmohradska, 
v stredodunajsko-východoalpskej oblasti, na území 
Čiech a Poľska (Kytlicová 1991, 59). Šálka tohto typu 
z Nemeckej je už piatym, resp. šiestym exemplárom 
pochádzajúcim zo severnej časti Karpatskej kotliny 
(celldömölk, Nemecká, Szanda), ak k nej pripočítame 
aj špecifický exemplár zo Sedmohradska zo Sîngeor-
giu de Pădure. Za súčasného stavu poznania nie je 
možné zistiť, či šálku z Nemeckej treba považovať 
za import z oblasti Čiech, alebo naopak, šálku zo 
Lžovíc za dovoz z Karpatskej kotliny. Pre objasnenie 
tohto problému je v ponuke niekoľko interpretačných 
eventualít bez možnosti exaktnej argumentácie.

Šálky z Nemeckej spolu s diadémom a tyčinko-
vými nákrčníkmi patria k luxusným výrobkom 
súdobej spoločnosti a svedčia o vysokej úrovni re-
meselnej výroby v oblasti kovolejárstva a toreutiky. 
Pred časom sa konštatovalo práve pri hodnotení 
depotu lužickej kultúry z Liptovského Mikuláša- 
-Ondrašovej, že oblasť severného Slovenska a najmä 
horné a stredné Považie predstavovala v mladšej 
a neskorej dobe bronzovej významné kultúrne 
a výrobné centrum strednej Európy (Furmánek 1970, 
465). Z aspektu územného rozšírenia lužickej kul-
túry na Slovensku treba na základe najnovších, ale 
už aj skôr známych bronzových depotov, napríklad 
zo Zvolenskej kotliny (Ožďáni/Ušiak/Zachar 2007, 
174), hľadať ďalšiu nadregionálnu výrobnú dielňu 
(alebo dielne) aj v oblasti Pohronia. Do úvahy by 
prichádzalo jednak blízke okolie Zvolena so znač-
nou koncentráciou sídlisk, pohrebísk, bronzových 
depotov a zlatých nálezov z mladšej a neskorej doby 
bronzovej a s hradiskom na Pustom hrade, jednak 
oblasť Štiavnických vrchov s hradiskom na Sitne 
v katastri obce Ilija. Obidve lokality v neskorej dobe 
bronzovej plnili nepochybne funkciu správnych, 
výrobných, obchodných a kultových centier nad-
regionálneho charakteru. Možno predpokladať, že 
v týchto remeselných dielňach sa vyrobili aj obidva 
takmer identické bronzové opasky, z ktorých neskôr 
exemplár z Nemeckej bol upravený na diadém.

V krátkosti je potrebné zaujať aj stanovisko k funk-
cii depotov z Nemeckej. Všetky štyri depoty I-IV boli 
síce uložené mimo opevneného areálu hradiska, ale 
v jeho tesnej blízkosti cca 50 m JJZ od priebehu valu, 

ktorý bol počas výskumu v roku 1995 prerezaný 
sondou I/95 a nachádza sa na kratšej, južnej časti 
opevneného priestoru. Situované boli na terase, ktorá 
sa v týchto miestach začína mierne zvažovať smerom 
na západ do údolia Ráztockého potoka a prakticky 
kopírovali líniu jednej vrstevnice. Depot I od de-
potu IV delila vzdialenosť približne 25 m (obr. 3). 
Depoty obsahovali jednak celkom funkčné alebo 
nepoškodené predmety (napr. diadém, väčšina ná-
krčníkov, šálky 16 a 17 a pravdepodobne aj šálka typu 
Stillfried-Hostomice, faléra, čepeľ kopije), zároveň 
však aj poškodené, chybne odliate alebo neopraco-
vané predmety (všetky sekery a kosák z depotu III 
a IV). Na základe výsledkov ich datovania možno 
odhadovať, že do zeme boli uložené v priebehu cca 
dvoch až troch chronologických stupňov v rámci 
používanej relatívnej chronológie v období neskorej 
doby bronzovej. Z uvedenej štruktúry znehodnote-
ných aj funkčných predmetov v depotoch sa môže 
usudzovať, že pravdepodobne neboli ani remeselníc-
kymi alebo obchodnými skladmi hotových výrobkov, 
ani súkromným majetkom jednotlivca či rodiny, ale 
skôr ich treba považovať za votívne dary poskytnuté 
uctievanému božstvu. Za takúto interpretáciu by 
sa prihovárala aj celková nálezová situácia týchto 
depotov vzhľadom na to, že boli situované v jednej 
línii v minimálnej vzdialenosti od seba, čo možno 
vysvetliť aj silou tradície kultového miesta.

K nálezovej situácii depotu IV (3 sekery a čepeľ 
kopije; obr. 3: IV) je veľmi ťažké zaujať adekvátne 
stanovisko. Podľa informácií nálezcov uvedené pred-
mety spočívali v hĺbke 10 cm od povrchu terénu v zá-
padnej, dolnej časti kamenného venca s priemerom 
cca 1 m, ktorý ich obkolesoval. Veniec bol vytvorený 
bližšie nešpecifikovanými skalami. Popol, prepálená 
pôda, zvyšky žiaroviska alebo zlomky akýchkoľvek 
kostí sa údajne v okolí vôbec nenachádzali, resp. ich 
nálezcovia nezistili. Vzhľadom na skutočnosť, že pri 
zisťovacom výskume v roku 1995 sa skalné podložie 
v sondách zistilo už v hĺbke 25-40 cm (Mácelová/
Mosný/Pieta 1997, 130), je skôr pravdepodobné, že 
nálezcovia pri začisťovaní predmetov z depotu IV 
obnažili na povrch vystupujúce kamene, čím očistený 
priestor vytvoril akýsi kamenný kruh.

Záverom príspevku možno len poznamenať, 
že nálezy z Nemeckej, predovšetkým šálky, sú 
vzácnym prínosom pre osvetlenie vývoja bronzo-
vých tepaných nádob v severnej časti Karpatskej 
kotliny v neskorej dobe bronzovej. Treba vysloviť 
poľutovanie, že depoty našli svojimi detektormi 
amatérski hľadači v rámci vlastných aktivít a nie 
odborníci počas archeologického výskumu, ktorý by 
ne pochybne prispel k získaniu ďalších závažných 
a dnes už nenávratne stratených informácií.



DEPOTy BRONZOVýcH PREDMETOV Z HRADISKA PRI NEMEcKEJ 31

Ta
b.

 I.
 N

em
ec

ká
, p

ol
oh

a 
H

ra
di

sk
o.

 D
ep

ot
 I.

 B
ro

nz
ov

ý 
di

ad
ém

 a
 je

ho
 ro

zv
in

ut
á 

vý
zd

ob
a.



32 ONDREJ OŽĎÁNI

Tab. II. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 1; 2 - nákrčník 2.
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Tab. III. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 3; 2 - nákrčník 4.
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Tab. IV. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 5; 2 - nákrčník 6.
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Tab. V. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 7; 2 - nákrčník 8.
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Tab. VI. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 9; 2 - nákrčník 10.
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Tab. VII. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 11; 1a - detail zdrsnenej vnútornej plochy 
jedného z koncov nákrčníka 11; 2 - nákrčník 12.
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Tab. VIII. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 13; 2 - nákrčník 14.
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Tab. IX. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 15; 2 - nákrčník 16.
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Tab. X. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 17; 2 - nákrčník 18.
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Tab. XI. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu II. 1 - nákrčník 19; 2 - nákrčník 20.
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Tab. XIII. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu III. 1 - sekera 1; 2 - sekera 2; 3 - sekera 3; 4 - sekera 4; 5 - se-
kera 5; 6 - sekera 12.
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Tab. XIV. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu III. 1 - sekera 10; 2 - sekera 11; 3 - sekera 13; 4 - sekera 7.



DEPOTy BRONZOVýcH PREDMETOV Z HRADISKA PRI NEMEcKEJ 45

Tab. XV. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu III. 1 - sekera 6; 2 - sekera 8; 3 - sekera 9.
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Tab. XVI. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzová faléra z depotu III.



DEPOTy BRONZOVýcH PREDMETOV Z HRADISKA PRI NEMEcKEJ 47

Tab. XVII. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu III. 1 - menšia šálka (16); 2 - kosák.
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Tab. XVIII. Nemecká, poloha Hradisko. Väčšia bronzová šálka (17) z depotu III.
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Tab. XIX. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzová šálka typu Stillfried-Hostomice z depotu III.
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Tab. XX. Nemecká, poloha Hradisko. Bronzové nálezy z depotu IV. 1, 3, 4 - sekery; 2 - kopija.
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hortfunde von bronzegegenständen 
aus der Fundstelle hradisko bei nemecká

O n d r e j  O ž ď á n i

ZUSAMMENFASSUNG

Das Archäologische Institut der Slowakischen Aka-
demie der Wissenschaften erwarb im Jahr 2002 eine 
Ansammlung von Bronzegegenständen, die im Kataster 
der Gemeinde Nemecká, Bez. Brezno, in der Lage Hra-
disko, gefunden wurde (Hradisko wird ins Deutsche als 
Burgwall übersetzt). Die ansammlung enthielt zuerst 
nur ein Diadem, drei Tassen, achtzehn Stabhalsringe, 
fünfzehn Tüllenbeile, eine Phalere, eine Sichel und eine 
lanzenspitze (abb. 2). aus den informationen der Finder 
ging hervor, dass die Gegenstände zusammen gefunden 
wurden und einen Verband bilden. Die Vollständigkeit 
des Depots wurde von M. Mácelová angezweifelt. Sie 
hat nämlich die Kenntnis, dass die Finder im Jahr 1995 
dem Mittelslowakischen Museum (slow. Stredoslovenské 
múzeum) in Banská Bystrica ein Beil, einen halsring und 
zwei Bruchstücke von Bronzen aus der Lage Hradisko in 
Nemecká als vereinzelte Funde verkaufen wollten (Abb. 
6: 9; Taf. XI: 2; XIV: 3). Diese bronzenen Gegenstände wur-
den vom Museum gekauft und von M. Mácelová (2007a, 
37; 2007b, 193, 194, Abb. 3) auch veröffentlicht.

Der autor des Beitrags nahm mit den Findern kon-
takt auf, um die Fundumstände des Depots genauer zu 
bestimmen. Es wurde festgestellt, dass die Gegenstände 
im Laufe der Jahre 1994 bis 1996 entdeckt wurden und 
dass sie vier selbständige Depotgruppen I-IV bilden. Der 
Autor erwarb von den Findern auch Skizzen mit der Ver-
teilung von Depots im Gelände (Abb. 3) und mit der Lage 
von Gegenständen im Depot III (Abb. 4) und gleichzeitig 
stellten sie ihm auch einen weiteren Stabhalsring aus 
Depot II und das Bruchstück einer Bronzesichel aus dem 
Gelände des Burgwalls zur Verfügung. Die vollständige 
Kollektion von Bronzen aus Nemecká enthält insgesamt 
43 Gegenstände.

Die Finder bestätigten, dass das Beil und der Halsring, 
die dem Museum in Banská Bystrica verkauft wurden, 
integralen Bestandteil der Ansammlung von bronzenen 
Gegenständen in Nemecká bilden (einschließlich des 
zwanzigsten, später abgegebenen, Halsrings). Die Gegen-
stände, die dem Archäologischen Institut der SAW zur 
Verarbeitung gegeben wurden, wurden von den Findern 
im Jahr 2002 abgeholt und dem Hüttenmuseum (slow. 
Hutnícke múzeum) beim Eisenhüttenwerk Podbrezová AG 
(Železiarne Podbrezová, a. s.), in Podbrezová verkauft 
(Mácelová 2005, 23, 24, Abb. auf S. 22, 23, 25; 2007b, 193). 
Aus diesem Grund wurde keine Spektralanalyse von 
bewerteten Funden durchgeführt.

Die Lage Hradisko befindet sich ca. 1,5 km nördlich von 
der Mitte der Gemeinde Nemecká, am rechten Ufer des 
Flusses Hron. Sie liegt auf einer Anhöhe, 786,3 m ü. d. M., 

im westlichen Teil der geomorphologischen einheit 
Horehronské podolie und sie stellt den letzten südlichen 
Ausläufer der Niederen Tatra dar (Abb. 1). Vom westli-
chen Teil wird die Anhöhe vom Bach Ráztocký potok und 
vom Süden vom Fluss Hron umflossen. Horehronské 
podolie ist eine vorherrschende Einheit in der Mikrore-
gion, die in der Richtung N-S situiert ist. Noch heute kann 
man im Gelände bis zu einer Höhe von 90 cm reichende 
Wälle sehen, die auf der südlichen Seite des befestigten 
Raums am ausgeprägtsten sind (Mácelová 2007a, 36, 37, 
Abb. auf S. 35, 36, 37; Mácelová/Mosný/Pieta 1997, abb. 88). 
Das Befestigungswerk schützt das rechteckige Gelände 
mit den Ausmaßen von ca. 133 x 33 m und einer Fläche 
von 0,44 ha.

Die Anhöhe in der Lage Hradisko war bis jetzt als 
archäologische Fundstelle nicht bekannt. In den 90er 
Jahren des 20. Jh. wurden die ersten Untersuchungen und 
ergebnisse der Feststellungsgrabung aus dem Jahr 1995 
veröffentlicht (Mácelová 1995, 94, Abb. 57; 2007a, 35-40; 
Mácelová/Mosný/Pieta 1997, 130, 131; Pieta/Mosný 1996, 140, 
Abb. 106), bei denen die Besiedlung in der Spätbronze-, 
Latène-, Römerzeit und im Mittelatler im 15. Jh. festgestellt 
wurde. im Juni 2002 wurde zusammen mit den Findern 
von bronzenen Gegenständen eine Besichtigung der Lage 
Hradisko in Nemecká durchgeführt, um den Fundort des 
Depots von bronzenen Gegenständen genau zu bestim-
men. Es wurde festgestellt, dass die Gegenstände „extra 
muros“ des Burgwalls gefunden wurden, ca. 50 m SSW 
des Walls, der im Jahr 1995 mit dem Schnitt I/95 durch-
geschnitten wurde. Die Depots wurden auf der Terrasse 
entdeckt und sie kopierten die Linie einer Höhenlinie in 
einer Entfernung von ca. 25 m (Abb. 3).
• Das Depot I enthielt nur ein Diadem (Abb. 5; Taf. I), das 

in einer Tiefe von 60 cm unter der Geländeoberfläche 
gefunden wurde. Es lag in der Erde in waagerechter 
Lage (Abb. 3). Weitere Funde wurden nicht festgestellt. 
Es handelt sich wahrscheinlich um einen Einzelfund, 
aber angesichts aller bereits angeführten Zusammen-
hänge wird es als Depot I bezeichnet.

• Das Depot II enthielt Stabhalsringe (Abb. 2; Taf. II-XII), 
die ca. 4 m südlich von Fundort des bronzenen Dia-
dems, in einer Tiefe von 20 cm von der Geländeober-
fläche, gefunden wurden. Die einzelnen Exemplare 
waren ineinan der als Schaken verkeilt (Abb. 3). Weitere 
Gegenstände wurden bei ihnen nicht entdeckt. Die Fin-
der notierten auf der Skizze nur 19 exemplare, weil sie 
einen gegenstand als erinnerung behalten wollten.

• Das Depot III befand sich ca. 1 m südlich des Depots 
II (Abb. 3) und befand sich fest unter den Baumwur-
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zeln. Es enthielt 18 Gegenstände, von denen sich 17 
Exemplare in einer bronzenen Tasse vom Typ Stillfried-
hostomice befanden (abb. 11). Die Finder des am 
18. September 1994 entdeckten Depots erstellten eine 
Skizze mit der Deponierung der Funde in der Tasse 
(Abb. 4). Die Mündung der Tasse befand sich nur 20 cm 
von der Geländeoberfläche und das Gefäß lag in der 
Erde in der Lage mit dem Boden nach unten (Abb. 3). 
Auf dem Boden der Tasse lag eine bronzene Phalere 
(Abb. 8; Taf. XVI), über ihr lagen 12 Tüllenbeile (Abb. 
6: 1-8; 7: 1, 3, 4) zusammen mit einer Sichel (Abb. 7: 2; 
Taf. XVII: 2), in der Gefäßmündung lag eine größere 
Tasse, deren Boden nach oben gerichtet war (Abb. 10; 
Taf. XVIII) und neben ihr befand sich eine kleinere Tasse 
(Abb. 9; Taf. XVII) zusammen mit einem weiteren Beil 
(Abb. 6: 9). Die Gegenstände wurden von Baumwur-
zeln beschädigt. Weitere Angaben zum Fund sind nicht 
bekannt.

• Das Depot IV befand sich ca. 20 m in südlicher Rich-
tung vom Depot III (Abb. 3). Es war flach eingetieft, in 
einer Tiefe von nur 10 cm. Es enthielt drei bronzene 
Tüllenbeile (Abb. 12: 1, 3, 4; Taf. XX: 1, 3, 4) und die 
Spitze einer Bronzelanze (Abb. 12: 2; Taf. XX: 2). Die 
Beile lagen in einer reihe und direkt unter ihnen befand 
sich die Lanze. Um die Gegenstände herum befand sich 
angeblich in der gleichen Tiefe ein Steinkranz mit einem 
Durchmesser von ca. 1 m, der aus sechs größeren und 
einigen kleineren Steinen bestand. Weitere Fundum-
stände sind nicht bekannt.

• Das Bruchstück einer Sichel mit Knopf wurde ca. 
20-25 m nordwestlich von dem Schnitt I/95 entdeckt, mit 
dem der südliche Wall im Jahr 1995 durchgeschnitten 
wurde. Es wurde in einer Tiefe von 15-20 cm entdeckt. 
In der näheren Umgebung wurden keine weiteren 
Funde entdeckt.
Nach der Auswertung von allen zugänglichen Daten 

wurde konstatiert, dass die Depots I-IV für geschlossene 
Fundverbände gehalten werden können.

Aus der Analyse der eigentlichen Gegenstände aus den 
Depotfunden ging hervor, dass die Depots in die Erde nicht 
gleichzeitig gelegt wurden. Es passierte im Laufe eines 
längeren Zeitabschnittes. Als erste wurden wahrscheinlich 
drei Beile und eine lanze aus dem Depot iv deponiert, 
das an die Wende der mittleren und jüngeren Stufe der 
Urnenfelderzeit datiert wird bzw. in den Anfang ihrer jün-
geren Stufe, d. h. an die grenze der Stufen ha2/hB1 oder 
erst in den anfang der Stufe hB1. Das Diadem aus dem 
Depot I kann auf Grund von Analogien der Gürtel und 
Diademe ohne Zweifel in die Stufe hB1 datiert werden. 
Es handelt sich um die Analogien aus Antonovka (Kobaľ 
2000, 73, Taf. 64A: 3), Koromľa (Gašaj 1998-1999, 68-70, 
Abb. 5: 1), Medvežie (Kobaľ 2000, 87, 88, Taf. 56B: 2), Linz 
(Kilian-Dirlmeier 1975, 113, Taf. 47: 461) und die Datie-
rung bestätigt auch der Fund eines unveröffentlichten 
bronzenen gürtels aus dem Depot auf dem Burgwall der 
Lausitzer Kultur in Ilija-Sitno (Žebrák 1986, 112, 113).

Aus der fortgeschrittenen bis späten Stufe der Urnen-
felderzeit stammen auch die Depots II und III, d. h. sie 
stammen rahmenhaft aus den Stufen HB2-HB3. Obwohl 
bisher für das Gebiet des nördlichen Teils des Karpaten-
beckens die Frage der sicheren Trennung der Stufen HB2 

und HB3, auf die vor fast vierzig Jahren V. Furmánek (1970, 
464) hingewiesen hat, nicht gelöst ist, können einige Ge-
genstände aus dem Depot III doch sicher in die Stufe HB3 
datiert werden. Es handelt sich vor allem um die Tasse 
vom Typ Stillfried-Hostomice, die bis jetzt den einzigen 
Beleg für das Vorkommen dieses Typs von gehämmerten 
Gefäßen auf dem Gebiet der Slowakei darstellt. Aus der 
Sicht der Form und Verzierung ist sie mit der Tase aus 
Lžovice in Mitteltschechien identisch, die im Gelände 
der befestigten Siedlung der lausitzer kultur gefunden 
wurde. O. Kytlicová datiert diese Tasse zusammen mit 
den Tassen des angeführten Typs aus dem bekannten 
Grab der Knovíz-Kultur aus Hostomice mit Sicherheit in 
die Stufe HB3 bzw. in die Stufe des äußersten Endes der 
Bronzezeit (Kytlicová 1991, 55, Taf. 5: 30, 31; 6: 32; 2007, 97). 
Die Halsringe aus dem Depot II konnten bis jetzt zeitlich 
nicht näher bestimmt werden, obwohl angenommen wird, 
dass sie anhand von einigen, in der Analyse angeführten, 
Indizien eher in die Spätstufe der Urnenfelderzeit datiert 
werden könnten.

Das Bruchstück der Sichel mit Knopf konnte wegen sei-
nes fragmentarischen Zustands typologisch und zeitlich 
nicht näher bestimmt werden. Mit höchster Wahrschein-
lich wird es in die Spätbronzezeit datiert.

Die Fundstelle in Nemecká, in der Lage Hradisko, ist 
eine befestigte Höhensiedlung der Lausitzer Kultur, die 
zur Gruppe von Höhensiedlungen mit Refugiumcha-
rakter mit einem Ausmaß bis zu 0,5 ha gehört (Veliačik 
1983b, 18). Folgende Faktoren können mit ihrer Ent-
stehung zusammenhängen: expansive Migration der 
Träger der Lausitzer Kultur im Laufe der Spätbronzezeit, 
allmählicher Besiedlungsprozess von höheren, oft auch 
extremen Lagen, die höher als 1000 m ü. d. M. lagen, das 
Bedürfnis, Möglichkeiten der Kontrolle über die Kup-
fererzquellen und gute Förderungsmöglichkeiten von 
Kupfererz zu haben, dessen Erzlager sich im Gebiet der 
Niederen Tatra und im westlichen Teil des Slowakischen 
erzgebirges befanden (Furmánek/Veliačik/Vladár 1999, 120-
122; Ožďáni/Ušiak/Zachar 2007, 174; Veliačik 1983a, 189). 
Der Burgwall lag auf einer wichtigen Geschäftsstraße, 
die die Mittelslowakei und das obere Hron-Gebiet in der 
westlichen Richtung mit dem Gebiet der Kulturen der mit-
teldonauländischen Urnenfelder und in der südöstlichen 
Richtung über die Pässe des Slowakischen Erzgebirges 
mit dem Gebiet der südöstlichen Urnenfelderkulturen 
verband. Kontakt mit dem Gebiet der Kyjatice-Kultur 
belegen sowohl ein Keramikfund direkt im Gelände 
des Burgwalls in Nemecká als auch ein Brandgrab der 
kyjatice-kultur in valaská, in der lage Diely (Mácelová 
2005, 23; Mácelová/Mosný/Pieta 1997, 131, Abb. 90: 7). 
Enge gegenseitige Kontakte zwischen dem Gebiet der 
Lausitzer Kultur und Gáva-Kultur belegt eindeutig auch 
der Halsring aus Obišovce aus der befestigten Siedlung in 
der Lage Stráža (Studeníková 1999, abb. 3: 3), der mit dem 
Halsring 3 aus Nemecká fast identisch ist (Taf. III: 1). Das 
Beil 12 des sog. pontischen Typs, das im Theißgebiet im 
Laufe der ganzen Existenz der Gáva-Kultur vorkommt 
(Kemenczei 1984, 82), deutet sogar auf die kontakte mit 
dem Nordschwarzmeer-Steppengebiet hin. In diesem 
Fall geht es aber eher um die Durchdringung eines Ge-
genstandtyps östlichen Ursprungs mittels nomadischen 
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Bestandteils der Mezőcsát-Kultur in der Zeit des sog. 
thrakisch-kimmerischen Horizonts in die Sachkultur der 
Lausitzer Kultur. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass 
die Gáva- oder Kyjatice-Kultur auch in diesem Fall die 
Mittlerfunktion erfüllten.

Bei heutigem erkenntnisstand würde auf die kontakte 
in westlicher Richtung sehr deutlich die Tasse vom Typ 
Stillfried-hostomice hindeuten, die mit der Tasse aus 
Lžovice fast identisch ist. Dieser Typ von klassischen 
Tassen, abgesehen von den italienischen Funden, ist 
überwiegend im östlichen Teil von Mitteleuropa verbreitet 
(Kytlicová 1991, 59; 2007, 97) und ihr Produktionszentrum 
wird schon seit längerer Zeit in dem Gebiet gesucht, das 
von Tschechien bis zum Rand der östlichen Alpen reicht 
(von Merhart 1952, 20; Patay 1990, 66). Die Tatsache, dass 
Tassen des Typs Stillfried-Hostomice vereinzelt in ganz 
Europa verbreitet sind, ohne in einem bestimmten Ge-
biet angehäuft zu sein, macht eine genaue Lokalisierung 
von ihren Produktionsstätten schwierig (Gedl 2001, 20). 
O. Kytlicová vermutet dagegen, dass es möglich ist, abge-
sehen von den vereinzelten Funden von diesen Tassen in 
West- und nordeuropa, in groben Zügen ihre regionalen 
Produktionsstätten zu bestimmen, die von I. Kytlicová 
in Siebenbürgen, im Mitteldonau-Ostalpengebiet, auf 
dem Gebiet von Tschechien und Polen gesucht werden 
(Kytlicová 1991, 59). Die Tasse aus Nemecká ist schon 
das fünfte bzw. sechste Exemplar, das aus dem nörd-
lichen Teil des Karpatenbeckens stammt (celldömölk, 
Nemecká, Szanda), wenn zu diesem Exemplar auch das 
spezifische Exemplar aus Siebenbürgen, aus Sîngeorgiu 
de Pădure, gezählt wird (Soroceanu 2008, 69-71, Taf. 8: 26). 
Bei gegenwärtigem Forschungsstand ist es nicht möglich, 
festzustellen, ob die Tasse aus Nemecká für einen Import 
aus dem Gebiet von Tschechien gehalten werden muss 
oder umgekehrt, ob die Tasse aus Lžovice einen Import 
aus dem Karpatenbecken darstellt. Für die Lösung dieses 
Problems stehen uns mehrere Interpretationsmöglichkei-
ten zur Verfügung, wobei es aber keine Möglichkeiten zu 
einer exakten argumentation gibt.

Die Tassen aus Nemecká zusammen mit dem Diadem 
und den Stabhalsringen gehören zu den luxuriösen Pro-
dukten einer zeitgleichen Gesellschaft und belegen ein 
hohes Niveau der handwerklichen Produktion im Bereich 
der Metallgießerei und Toreutik. Vor kurzem wurde eben 
bei der auswertung des Depots der lausitzer kultur 
aus Liptovský Mikuláš-Ondrašová konstatiert, dass das 
gebiet der nordslowakei und besonders das obere und 
mittlere Waaggebiet in der Jung- und Spätbronzezeit 
ein bedeutendes Kultur- und Produktionszentrum des 
Gebiets von Mitteleuropa darstellen (Furmánek 1970, 465). 
Aus der Sicht der räumlichen Verbreitung der Lausitzer 
kultur in der Slowakei muss auf grund der neuesten, 
aber auch bekannten bronzenen Depots, z. B. aus dem 
Zvolener Becken (Ožďáni/Ušiak/Zachar 2007, 174), eine 
weitere überregionale Produktionsstätte (oder -stätten) 
auch im Hron-Gebiet gesucht werden. Möglich wäre die 
nahe Umgebung von Zvolen mit ziemlich hoher Anhäu-
fung von Siedlungen, Gräberfeldern, bronzenen Depots 
und goldenen Funden aus der Jung- und Spätbronzezeit 
und mit dem Burgwall auf der Burg Pustý hrad. Das 
Gebiet von der Gebirge Štiavnice vrchy mit dem Burg-

wall auf dem Berg Sitno im Kataster der Gemeinde Ilija 
kämen auch in Frage. Beide Fundstellen erfüllten in der 
Spätbronzezeit ohne Zweifel die Funktion von Verwal-
tungs-, Produktions-, Handels- und Kultzentren mit 
überregionalem charakter. es kann angenommen wer-
den, dass in diesen Produktionsstätten auch die beiden, 
fast identischen, bronzenen Gürtel hergestellt wurden, 
aus denen später das Exemplar in Nemecká zu einem 
Diadem bearbeitet wurde.

In Kürze möchten wir auch zur Funktion von Depots 
in Nemecká Stellung nehmen. Alle vier Depots (I-IV) be-
fanden sich zwar außerhalb des befestigten Geländes des 
Burgwalls, aber sie waren in seiner Nähe, ca. 50 m SSW 
von dem Wall. Sie befanden sich auf der Terrasse, die hier 
nach Westen in das Tal des Bachs Ráztocký potok abfällt 
und praktisch die Linie einer Höhenlinie kopierten. Das 
Depot I trennte von dem Depot IV eine Entfernung von ca. 
25 m (Abb. 3). Die Depots enthielten sowohl funktionsfä-
hige oder unbeschädigte Gegenstände (z. B. das Diadem, 
die Mehrheit von Halsringen, die Tassen 16 und 17 und 
wahrscheinlich auch die Tasse vom Typ Stillfried-Hosto-
mice, die Phalere, die Lanzenspitze) als auch beschädigte, 
falsch abgegossene oder unbearbeitete Gegenstände (alle 
Beile, die Sichel aus dem Depot III und IV). Auf Grund 
ihrer Datierung wird eingeschätzt, dass sie in die Erde 
im Laufe von zwei bis drei chronologischen Stufen im 
Rahmen der verwendeten relativen chronologie in der 
Spätbronzezeit gelegt wurden. Es kann auf Grund der an-
geführten Struktur von beschädigten und unbeschädigten 
Gegenständen in Depots angenommen werden, dass sie 
wahrscheinlich weder handwerkliche oder Handelslager 
von Fertigprodukten waren, noch privaten Besitz eines 
Menschen oder einer Familie darstellen. Sie sollten eher 
für Votivgeschenke gehalten werden. Für solche Inter-
pretation spricht auch die gesamte Fundlage von diesen 
Depots. Situiert waren sie nämlich in einer Linie, in sehr 
kurzer Entfernung voneinander entfernt, was auf die Kraft 
der Tradition des Kultortes zurückzuführen ist.

Zur Fundlage des Depots iv (3 Beile und eine lanzen-
spitze; Abb. 3: IV) kann sehr schwer adäquate Stellung 
genommen werden. Den Informationen von Findern 
nach befanden sich die angeführten Gegenstände in einer 
Tiefe von 10 cm von der Geländeoberfläche im westli-
chen, unteren Teil eines steinernen Kranzes mit einem 
Durchmesser von ca. 1 m, von dem die Funde umgrenzt 
waren. Den Kranz bildeten näher nicht spezifizierte Stei-
ne. Asche, durchgebrannte Erde, Reste einer Brandstätte 
oder Bruchstücke von irgendwelchen Knochen waren 
in der Umgebung überhaupt nicht vorhanden, bzw. sie 
wurden von den Findern nicht festgestellt. Angesichts der 
Tatsache, dass bei einer Feststellungsgrabung im Jahr 1995 
der Felsenuntergrund in den Schnitten schon in einer Tiefe 
von 25-40 cm festgestellt wurde (Mácelová/Mosný/Pieta 
1997, 130), ist eher wahrscheinlich, dass die Finder beim 
Feinputz von Gegenständen aus dem Depot IV die auf 
die Oberfläche herausragenden Steine freigelegt haben, 
wodurch aus dem feingeputzten Raum ein steinerner 
kreis entstand.

Die Funde aus Nemecká, besonders die Tassen, stellen 
einen wertvollen Beitrag bei der Klärung der Entwicklung 
von bronzenen gehämmerten Gefäßen im nördlichen Teil 
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des Karpatenbeckens in der Spätbronzezeit dar. Es ist nur 
Schade, dass die Depots von Amateursuchern mit Hilfe 
eines Metallsuchgeräts im Rahmen von ihren eigenen 
Aktivitäten gefunden wurden und dass diese Entdeckung 

nicht während einer archäologischen Untersuchung ge-
macht wurde, da eine solche Entdeckung sicherlich zur 
Gewinnung von weiteren wertvollen und heutzutage lei-
der schon verlorenen Informationen beigetragen hätte.

Abb. 1. Nemecká, Lage Hradisko. Der Fundort von bronzenen 
Gegenständen ist mit einem schwarzen Punkt markiert.

Abb. 2. Nemecká, Lage Hradisko. Blick auf die Gruppe 
von bronzenen Gegenständen aus den Depots I-IV.

Abb. 3. Nemecká, Lage Hradisko. Situationszeichnung mit 
der Verteilung von bronzenen Depots I-IV im Gelände - 
erstellt anhand der Skizze der Finder.

Abb. 4. Nemecká, Lage Hradisko. Schematische Zeich-
nung mit der Deponierung von bronzenen Gegenstän-
den im Depot iii anhand der Skizze der Finder.

Abb. 5. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzenes Diadem 
aus dem Depot I. Blick auf die Befestigungsklemme 
von der inneren und äußeren Seite und Details von 
gehämmertem Schmuck.

Abb. 6. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot III. 1 - Tüllenbeil 1; 2 - Tüllenbeil 2; 3 - Tül-
lenbeil 4; 4 - Tüllenbeil 5; 5 - Tüllenbeil 8; 6 - Tüllenbeil 
12; 7 - Tüllenbeil 10; 8 - Tüllenbeil 11; 9 - Tüllenbeil 13.

Abb. 7. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot III. 1 - Tüllenbeil 7; 2 - Sichel; 3 - Tüllenbeil 6; 
4 - Tüllenbeil 9.

Abb. 8. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Phalere aus 
dem Depot iii mit den Details des niets in Funktion 
des Henkels von der inneren Seite.

Abb. 9. Nemecká, Lage Hradisko. Kleinere bronzene Tasse 
(16) aus dem Depot iii.

Abb. 10. Nemecká, Lage Hradisko. Größere bronzene 
Tasse (17) aus dem Depot III.

Abb. 11. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Tasse vom 
Typ Stillfried-hostomice aus dem Depot iii.

Abb. 12. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot IV. 1 - Tüllenbeil 2; 2 - Lanzenspitze; 3 - Tül-
lenbeil 3; 4 - Tüllenbeil 4.

Abb. 13. Nemecká, Lage Hradisko. Das Bruchstück der 
bronzenen Sichel aus dem befestigten Gelände.

Abb. 14. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. Auswahl von Halsringen und Detail ihrer 
Ritzverzierung.

Taf. I. Nemecká, Lage Hradisko. Depot I. Bronzenes Dia-
dem und seine abgerollte verzierung.

Taf. II. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 1; 2 - Halsring 2.

Taf. III. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 3; 2 - Halsring 4.

Taf. IV. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 5; 2 - Halsring 6.

Taf. V. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 7; 2 - Halsring 8.

Taf. VI. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 9; 2 - Halsring 10.

Taf. vii. nemecká, lage hradisko. Bronzene Funde 
aus dem Depot II. 1 - Halsring 11; 1a - Detail einer 
aufgerauten Innenfläche eines der Halsringenden 11; 
2 - halsring 12.

Taf. VIII. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 13; 2 - Halsring 14.

Taf. IX. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 15; 2 - Halsring 16.

Taf. X. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 17; 2 - Halsring 18.

Taf. XI. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot II. 1 - Halsring 19; 2 - Halsring 20.

Taf. XII. Nemecká, Lage Hradisko. Abgerollte Ritzverzie-
rung auf den halsringen 1-20 aus dem Depot ii.

Taf. XIII. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde 
aus dem Depot III. 1 - Tüllenbeil 1; 2 - Tüllenbeil 
2; 3 - Tüllenbeil 3; 4 - Tüllenbeil 4; 5 - Tüllenbeil 5; 
6 - Tüllenbeil 12.

Taf. XIV. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde 
aus dem Depot III. 1 - Tüllenbeil 10; 2 - Tüllenbeil 11; 
3 - Tüllenbeil 13; 4 - Tüllenbeil 7.

Taf. XV. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot III. 1 - Tüllenbeil 6; 2 - Tüllenbeil 8; 3 - Tül-
lenbeil 9.

Taf. XVI. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Phalere aus 
dem Depot iii.

Taf. XVII. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot III. 1 - Kleinere Tasse (16); 2 - Sichel.

Taf. XVIII. Nemecká, Lage Hradisko. Größere bronzene 
Tasse (17) aus dem Depot III.

Taf. XIX. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Tasse vom 
Typ Stillfried-hostomice aus dem Depot iii.

Taf. XX. Nemecká, Lage Hradisko. Bronzene Funde aus 
dem Depot IV. 1, 3, 4 - Tüllenbeile; 2 - Lanzespitze.
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ŽIAROVÉ POHREBISKO VÝCHODOHALŠTATSKEJ 
A VEKERZUGSKEJ KULTÚRY V NOVÝCH ZÁMKOCH

Príspevok k pohrebiskám doby halštatskej 
vo východoalpsko-zadunajskej oblasti 1

S U S a n n e  S T e g M a n n - r a J T á r

Venované pamiatke Mikuláša Dušeka a Emila Rejholca

Cremation Burial Ground of the Eastern Hallstatt and Vekerzug Cultures in Nové Zámky. Contribution to Burial Grounds 
of the Hallstatt Period in the Eastern Alpine - Transdanubian Region. The study presents the burial ground of the early 
Bronze Age and the Early Iron Age (the Hallstatt Period) that was excavated in 1957-1958. From the total of 38 graves 29 were 
cremation burials of the Hallstatt period. Greater part of the necropolis were graves of the Eastern Hallstatt culture (Hallstatt 
culture of the central and north-eastern Transdanubian), fewer graves belong to the Vekerzug culture. Solving of the prob-
lem concerning chronological development was based on individual vessels or whole pottery sets found in one grave. On 
the necropolis at Nové Zámky pottery was dominant in funeral ritual. Bronze and iron artefacts were found only in small 
numbers, but because of their over-regional importance they are as relevant source of information as pottery is and they be-
came a decisive criterion for dating. The oldest graves are dated to the Early Hallstatt period (HC), i. e. to the 8th century BC. 
In that time it was a complex cultural process, which reflected the continuity of local traditions of the Late Bronze Age (the 
mid-Danubian and South-Eastern Urnfields and the Lusatian culture as well) and at the same time was formed also under 
the remarkable influence of the Mezőcsát culture that had been spread to the territory of south-western Slovakia from the 
region of the northern Tisa basin during the 9th and at the beginning of the 8th centuries BC. The pottery typological analysis 
proved five time periods at the necropolis unambiguously. The phases I to IV are presented by graves of the Eastern Hallstatt 
culture; while the phase IV represents the transition period to the Vekerzug culture, which is presented in the phase V. In 
that time grave inventory structure underwent noticeable changes with its focus in the Late Hallstatt period (HD), i. e. to 
the 6th century BC. The period of cultural transformation was characterised by mixed grave inventory, in which surviving 
pottery shapes of the Eastern Hallstatt period were remarkable part.

Key words: Western Slovakia, cremation burial ground, Hallstatt period, Eastern Hallstatt culture, Vekerzug culture, Eastern 
Alpine - Transdanubian region, relative chronology.

ÚVOD

Vyhodnoteniu pohrebísk doby halštatskej na juho-
západnom Slovensku sa v šesťdesiatych a sedem-
desiatych rokoch minulého storočia ťažiskovo 
venovali najmä J. Paulík, M. Dušek a M. Pichlerová. 
Vtedy boli preskúmané a vyhodnotené viaceré 
menšie pohrebiská alebo ojedinelé hroby napríklad 
z Hurbanova, Bajča, Malých Kosíh (Paulík 1958), Ma-
lej nad Hronom (Paulík 1959; Stegmann-Rajtár 1992a, 
108), Vrádišťa (Müller 2006; Pichlerová 1960; Steg-
mann-Rajtár 1992a, 110) alebo Špačiniec (Pichlerová 
1963; Stegmann-Rajtár 1992a, 108). Veľká pozornosť 
sa venovala najmä rozsiahlym pohrebiskám s nadre-
gionálnym významom, akým bolo nesporne pohre-
bisko z doby halštatskej v Chotíne (Dušek 1966), 
známe mohylové pohrebisko s unikátnymi nálezmi 
z Nových Košarísk (dnes Dunajská Lužná; Parzin-
ger/Stegmann-Rajtár 1988, obr. 3; Pichlerová 1969) ale-

bo mohylové pohrebisko v Reci (Chropovský 1955). 
V nasledujúcom období nadviazali na ich činnosť 
predovšetkým E. Studeníková, P. Romsauer a J. Buj-
na , ktorých početné štúdie dodnes tvoria jadro po-
znania kultúrneho vývoja v tejto oblasti, pričom pre 
dobu halštatskú treba za kľúčové považovať najmä 
základné práce P. Romsauera (1976) a E. Studeníkovej 
(1987a), ktoré odzrkadľujú celkový stav bádania 
v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. stor. 
Vtedy sa preskúmalo napríklad pohrebisko v Bu-
čanoch (Bujna/Romsauer 1983; Parzinger 1989, 105), 
mohyly v Pustých Úľanoch (Studeníková 1981), ako 
aj mohyly v Janíkoch-Dolných Janíkoch (Studeníková 
1996). V poslednom období pribudli nálezy z mo-
hylových pohrebísk v Novej Dedinke (Studeníková 
1994) a v Bielom Kostole (Urminský 2001). Postavenie 
juhozápadného Slovenska v období 9./8. až 7./6. stor. 
pred Kr. v rámci stredodunajského regiónu bolo 
v širších súvislostiach vyhodnotené autorkou tohto 

1 Štúdia vznikla v rámci projektu CE STASLO 20/2009/01 v AÚ SAV.
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príspevku v roku 1992. Hlavnou témou bola najmä 
problematika rozhrania doby bronzovej a železnej 
a vznik halštatskej kultúry (Stegmann-Rajtár 1992a; 
1992b). Pohrebisko z Nových Zámkov mohlo byť 
vtedy vyhodnotené iba okrajovo, keďže išlo o starší 
a nezverejnený materiál z výskumu M. Dušeka.2 
Cieľom tohto príspevku je preto vypublikovanie 
všetkých preskúmaných hrobov východohalštatskej 
a vekerzugskej kultúry z uvedeného pohrebiska 
a ich vyhodnotenie v rámci vývoja doby halštatskej 
vo východoalpsko-zadunajskej oblasti.

GEOGRAFICKÁ POLOHA A PRVÉ NÁLEZY 
Z POHREBISKA

Pohrebisko sa nachádza juhovýchodne od mesta 
Nové Zámky v polohe Ragoňa, ktorá je z dvoch strán 
ohraničená železničnými traťami - jedna z nich vedie 
na Komárno, druhá na Štúrovo (obr. 1). Lokalita leží 
na miernej vyvýšenine asi 500 m od posledných do-
mov, vľavo od poľnej cesty nazývanej Ostrihomská, 
ktorá je pokračovaním cesty vedúcej zo štvrte nazý-
vanej „Helenina osada“ (Veliačik/Romsauer 1994, 133, 
obr. 34). Pohrebisko sa rozprestieralo na pieskovej 
dune a malo výhodnú polohu, keďže ležalo medzi 
tokmi Nitry a Žitavy, ktoré boli v týchto miestach 
vzdialené od seba približne 4 km. Už od roku 1936 sa 
tu ťažil piesok, pričom bolo zničených pravdepodob-
ne viacero hrobov, o ktorých však máme k dispozícii 
len málo informácií (Bottyán 1955, tab. 32; 36). Ne-
vieme o aký počet hrobov išlo, ani aké nálezy z nich 
pochádzali a koľko sa ich podarilo zachrániť. V zbier-
kach múzea v Nových Zámkoch, ktorého budova 
bola počas 2. svetovej vojny zničená, sú evidované 
iba 2 nádoby a 3 kovové predmety z tohto obdobia, 
s označením „Ersekujvár-Ragonya, 1938-1939“, ktoré 
zachránili dvaja miestni zberatelia a nadšenci histó-
rie, profesori Szőke a Thain. Ide o misku so štyrmi 
plastickými vypuklinami pod okrajom (tab. XVIII: 11) 
a o spodnú časť dvojkónickej nádoby (džbánok?) 
vyrobenej na kruhu (tab. XVIII: 10). Kovové nálezy 
publikoval M. Dušek (1961, tab. 6: 1, 2, 7). Bez bližšieho 
komentára autor vyobrazil schematické kresby troch 
výnimočných nálezov skýtskeho charakteru - bimeta-
lickú dýku, železný čakan a bronzový hrot šípu s tu-
ľajkou a tromi krídelkami, ktoré údajne pochádzajú 
z polohy pohrebiska v Nových Zámkoch (obr. 2). 
Stručne ich spomína aj vo svojom článku o rok neskôr 
(Dušek 1962, 611). Porovnateľné nálezy pochádzajú 
zo včasno skýtskych pohrebísk z oblasti severného 
Potisia (Kemenczei 1994), ako aj z oblasti ciumbrud-
skej kultúry v Sedmohradsku (Chochorowski 1998; 

Mari nescu 1984). Železný čakan sa našiel aj na pohre-
biskách vekerzugskej kultúry, napríklad v jednom 
z hrobov v Senci (Chropovský 1962, obr. 7: 1), na 
hradisku v Smoleniciach-Molpíre (Romsauer 2004, 
tab. 1: 4) a najnovšie aj na vrchu Marhát (Jakubčinová 
2008, obr. 1: 13). Jeho výskyt je nálezmi v hroboch 
doložený aj v rámci východohalštatskej kultúry 
stredného a severovýchodného Zadunajska (Patek 
1993, 48: 5), odkiaľ sa rozšíril tiež do jej centrálnych 
oblastí (kalenderberská kultúra). Svedčia o tom ná-
lezy na pohrebisku Retz v Dolnom Rakúsku (Teržan 
1998, 516, tab. 3: 1) alebo na eponymnom pohrebisku 
Hallstatt (Egg 1978). Bimetalická dýka z Nových 
Zámkov je porovnateľná s typom Posmuş (Gawlik 
1997-1998) a má tiež paralely v rovnakej oblasti ako 
čakan. Vyskytuje sa v hroboch vekerzugskej kultúry 
napríklad v Želiezovciach alebo v Malých Zlievciach 
(Chochorowski 1985, 103, obr. 33). Bronzové hroty 
šípov s tuľajkou a tromi krídelkami pochádzajú z via-
cerých hradísk východoalpsko-zadunajskej oblasti 
(Hellmuth 2006a; 2006b; Horňák/Stegmann-Rajtár 2008; 
Jakubčinová 2008, obr. 1; Mitáš/Stegmann-Rajtár 2007; 
Novák 2001, obr. 9; Stegmann-Rajtár 2004; 2005), ale 
ich nálezy z hrobov v tejto oblasti dosiaľ nepoznáme. 
Pohrebiská s uvedenými typmi včasnoskýtskych 
nálezov sú v Sedmohradsku datované na prelom 
8. a 7. stor. pred Kr. (Chochorowski 1998, 480). Nie je 
známe, či čakan, dýka a bronzový hrot šípu s tuľajkou 
z Nových Zámkov pochádzali pôvodne z jedného 
alebo z viacerých hrobových celkov, pretože bližšie 
nálezové okolnosti chýbajú a preto ich nemôžeme 
vyhodnotiť v kontexte (obr. 2). Je však zaujímavé, že 
práve spoluvýskyt takýchto typov nálezov je pomer-

2 Publikovanie materiálu z výskumu po PhDr. M. Dušekovi, CSc.: Nálezová správa 113/59, archív AÚ SAV v Nitre (vyhodnotil 
E. Rejholec).

Obr. 1. Nové Zámky. Lokalizácia pohrebiska v polohe Ragoňa 
(čierny krúžok).
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ne frekventovaný v hroboch ciumbrudskej kultúry 
v Sedmohradsku (napr. hroby z Aiud „Parc“ alebo 
Cristeşti), kde reprezentujú včasnoskýtske obdobie 
(Hellmuth 2006a; 2006b; Chochorowski 1998). Na zá-
klade toho môžeme predpokladať, že na pohrebisko 
v Nových Zámkoch sa mohli dostať už v prvej polo-
vici 7. stor. pred Kr., teda už v čase trvania halštatskej 
kultúry. Mimoriadne zaujímavá je však skutočnosť, 
že v prípade bronzového hrotu šípu s tuľajkou z No-
vých Zámkov ide práve o taký typ (hrot šípu s tromi 
krídelkami a tuľajkou skupiny II D podľa Hellmuth 
2006a, tab. 12: 18; 2006b, 198), ktorý bol odlievaný 
v rovnakom type kadluba, aký sa našiel na hradisku 
Smolenice-Molpír (Novák 1993, obr. 1). Bronzové 
hroty šípov s tuľajkou tzv. skýtskeho typu boli vo vý-
chodoalpsko-zadunajskej oblasti doteraz nájdené iba 
na sídliskách, preto v prípade hrotu šípu z Nových 
Zámkov by išlo o dosiaľ prvý známy hrobový nález 
vo východoalpsko-zadunajskej oblasti.

VÝSKUM POHREBISKA 
V ROKOCH 1957-1958

Na jeseň v roku 1957 urobil obhliadku na nálezis-
ku v katastri Nových Zámkov E. Rejholec, technický 
pracovník Archeologického ústavu SAV, ktorý zistil, 
že na poli v polohe Ragoňa bolo porušených nie-
koľko objektov. Následným povrchovým zberom 
sa zistila veľká koncentrácia črepov na viacerých 

miestach, ktoré svedčili o tom, že veľmi pravde-
podobne pôjde o rozsiahlejšie pohrebisko, ktoré 
bolo systematicky porušované orbou. Na základe 
tejto skutočnosti tam onedlho začal M. Dušek 
z Archeologického ústavu SAV záchranný výskum 
a odkryl 2 hroby - jeden kostrový (hrob 1/57), ktorý 
bol bez nálezov, a jeden žiarový (hrob 2/57) s väčším 
počtom nádob. Vo výskume sa pokračovalo aj v roku 
1958, kedy sa odkrylo a zdokumentovalo celkom 
36 hrobov (obr. 3). Vytýčená bola sonda s rozmermi 
45 x 30 m, ktorá bola v jej východnej polovici predĺ-
žená kontrolným rezom s dĺžkou 20 m. V tejto časti 
sondy sa však objavili výlučne iba kostrové hroby. 
Zdá sa, že týmto smerom zrejme pokračovalo už 
iba kostrové pohrebisko. Kontrolné rezy boli však 
následne vytýčené aj severozápadným smerom, a to 
vo vzdialenosti približne 30 m od sondy, kde sa ob-
javili ešte 3 žiarové hroby, takže pohrebisko z doby 
halštatskej týmto smerom pokračovalo. Počas dvoch 
rokov bolo teda preskúmaných celkom 38 hrobov 
(obr. 3). Z celkového počtu zistených hrobov bolo 
9 kostrových, ktoré patrili do staršej doby bronzo-
vej (väčšina z nich však bola vykradnutá a úplne 
bez nálezov). Tieto hroby boli autorom výskumu 
publikované (Dušek 1969, 32-34, obr. 1). Ostatných 
29 hrobov bolo žiarových a M. Dušek ich zaradil 
do doby halštatskej, avšak zverejnil z nich iba malý 
výber (Dušek 1962; 1971). 

ROZMIESTNENIE HROBOV NA POHREBISKU 
A POHREBNÝ RÍTUS

Z pohľadu na plán pohrebiska je zrejmé, že z hro-
bov doby halštatskej bola zachytená a následne 
preskúmaná iba jeho časť. Na základe rozmiestnenia 
jednotlivých hrobov sa zdá, že išlo o juhovýchodný 
okraj pohrebiska a že týmto smerom už ďalej ne-
pokračovalo. V týchto miestach bola hustota hro-
bov pomerne veľká, no v druhej polovici sondy sa 
už hroby nevyskytovali. Iná bola situácia smerom 
severozápadným. Tu sa zistili ďalšie tri halštatské 
hroby, čo evidentne naznačuje pokračovanie po-
chovávania týmto smerom (obr. 3). Úplne nejasná 
ostala situácia západným smerom, kde sa výskum 
nerealizoval. Avšak pohrebisko tam pravdepo-
dobne tiež pokračovalo. Na základe uvedených 
skutočností je možné predpokladať, že bola odkrytá 
približne tretina areálu pohrebiska, takže odhadom 
tu pôvodne mohlo byť uložených približne 90 hro-
bov. Hrobové jamy sa nachádzali väčšinou pomerne 
plytko, hneď pod ornicou, preto mnohé z nich boli 
zrejme dlhšiu dobu porušované orbou. Iba menšia 
časť hrobových inventárov ležala hlbšie, takže ná-
doby sa zachovali vo veľmi dobrom stave, mnohé 
aj kompletne. Kalcinované kosti mali rôzny stav 

Obr. 2. Nové Zámky. Včasnoskýtske nálezy z pohrebiska 
v polohe Ragoňa (podľa Dušek 1961, tab. 6: 1, 2, 7).

Rôzne mierky.
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zachovania, pričom v 4 hroboch sa ich nepodarilo 
zistiť vôbec (hroby 13, 19, 22, 37). Na základe ulože-
nia popola tvorili na pohrebisku najväčšiu skupinu 
hroby urnové, ktorých bolo 15 (hroby 2, 6, 12, 17, 18, 
21, 23-26, 29, 32-35) menšiu skupinu tvorili hroby 
jamkové, ktorých bolo spolu 10 (hroby 4, 5, 7-11, 
14, 16, 36). V týchto inventároch bol popol uložený 
medzi nádobami. Nespálené zvieracie kosti sa zistili 
v 6 hroboch (hroby 11, 12, 23, 24, 26, 35). Hrobová 
jama mala zvyčajne kruhovitý až obdĺžnikovitý tvar, 
ale nepodarilo sa ju doložiť vo všetkých prípadoch, 
keďže niekedy sa črtala iba nevýrazne (obr. 4-8). 
Medzi nálezmi jednoznačne dominovala kerami-
ka, ktorá bola zastúpená vo všetkých inventároch. 
V troch najbohatších hroboch (6, 19, 24) bol mŕtvy 
uložený s kompletným keramickým servisom. 
Naopak, bronzové, železné, kostené, sklené alebo 
drobné hlinené nálezy sa našli iba v niekoľkých 
hroboch. Na základe počtu nádob v jednotlivých 
inventároch rozlišujeme tri kategórie hrobov. Do 
prvej kategórie patria bohaté hroby obsahujúce 10 
a viac nádob (hroby 6, 19, 24), do druhej sú zarade-

né menej bohaté hroby s 5 až 9 nádobami (hroby 2, 
11-14, 16-18, 23, 25, 26, 29, 35-37) a tretiu kategóriu 
tvoria chudobnejšie hroby s jednou alebo dvoma 
nádobami (hroby 4, 5, 7, 9, 10, 21, 22, 32  -34). Úplne 
bez nálezov bol iba hrob 8, v ktorom sa nachádzali 
iba zvyšky spálených kostí. Z kovových milodarov 
mali v hroboch dominantné postavenie súčasti 
odevu - 2 spony a 1 ihlica z bronzu (hroby 14, 35 
a 37), ozdoby - kruhový šperk z bronzu a zo železa 
(hroby 9 a 12) a železné nožíky (hroby 7, 9 a 24). 
Tieto kovové prílohy boli charakteristickou výbavou 
najmä ženských hrobov doby halštatskej (Patek 1993; 
Stegmann-Rajtár 1992a; 1992b; Teržan 1990).

KATALÓG HROBOV A NÁLEZOV3

Všetky hroby (kostrové i žiarové), ktoré boli odkryté na 
pohrebisku v Nových Zámkoch boli autorom výskumu 
číslované priebežne. Do staršej doby bronzovej patria 
kostrové hroby 1, 3, 15, 20, 27, 28, 30, 31 a 38 (Dušek 1969). 
V tejto časti príspevku sú prezentované žiarové hroby 
z doby halštatskej a ich inventár. Kresbové plány a všetky 

3 Ďakujem E. Kovácsovej z Vlastivedného múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch za zapožičanie nálezov z pohrebiska a za možnosť 
ich dokumentácie, ako aj za poskytnutie všetkých informácií ohľadne starých nálezov, ktoré sa dnes v múzeu evidujú ako stratené.

Obr. 3. Nové Zámky. Plán pohrebiska s kostrovými hrobmi zo staršej doby bronzovej a žiarovými hrobmi z doby halštatskej 
(podľa Dušek 1969, obr. 2).
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informácie boli prevzaté z nálezovej správy 113/59 (viď 
pozn. 2). Antropologická analýza kalcinovaných kostí 
nebola uskutočnená a ich uloženie je dnes neznáme. 
Archeologický materiál je uložený vo Vlastivednom 
múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch.4 Miesto uloženia 
niektorých nálezov nie je známe.

Hrob 2

Žiarový hrob bol odkrytý v roku 1957, hrobová jama 
mala oválny tvar s rozmermi 180 x 190 cm, dno bolo 
v hĺbke 55 cm. Z hrobu pochádza 8 nádob, vo výplni 
hrobovej jamy boli 3 črepy ďalších nádob (obr. 4). 
Opis nálezov:
1. Veľká váza s kužeľovitým hrdlom a mierne vtlače-

ným dnom, okraj sa nezachoval, v hornej časti hrdla 
sú vodorovné žliabky, na vydutí zväzky šikmých 
žliabkov a medzi nimi drobné jamky, povrch je 
čierny hladený; rozmery: v. 39 cm (42 cm), pr. dna 
10,2 cm, pr. ústia 24 cm (tab. I: 11).

2. Misa s uškom, s kužeľovitým hrdlom, s von vyhnu-
tým okrajom a mierne vtlačeným dnom, na rozhraní 
hrdla a pliec sú 4 plastické výčnelky, na vydutí sú 
zväzky šikmých žliabkov, povrch je čierny hladený; 
rozmery: v. 13,4 cm, pr. ústia 18,4 cm, pr. dna 6,2 cm 
(tab. I: 7).

3. Veľká misa so širokým lievikovitým ústím, s vlnitým 
okrajom na vydutí zdobená vypuklinami. Uloženie 
nálezu nie je známe (tab. I: 2).

4. Misa s lievikovitým ústím a vtlačeným dnom, 
povrch je šedý až šedočierny; rozmery: v. 6,5 cm, 
pr. ústia 16,4 cm, pr. dna 3,8 cm (tab. I: 9).

5. Hrniec s uškom vytiahnutým nad okraj, s tromi 
plastickými výčnelkami na hrdle, povrch je tma-
vohnedý. Uloženie nálezu nie je známe (tab. I: 1). 

6. Miska so zatiahnutým okrajom, dno sa nezachova-
lo, povrch je hnedočierny hladený; rozmery: zach. 
v. 6,7 cm, pr. ústia 14,5 cm (tab. I: 10).

7. Miska polguľovitého tvaru, s vtlačeným dnom 
a s povrchom šedočiernej farby; rozmery: v. 5,8 cm, 
pr. ústia 11,8 cm, pr. dna 3,5 cm (tab. I: 6).

8. Miska polguľovitého tvaru s mierne vtlačeným 
dnom a s povrchom čiernej farby; rozmery: v. 4,5 cm, 
pr. ústia 11,2 cm, pr. dna 3,3 cm (tab. I: 8).

9.-11. Okrajové črepy menších nádob s von vyhnutým 
okrajom, pochádzajúce zo zásypu hrobovej jamy 
(tab. I: 3-5).

Hrob 4

Žiarový hrob bol čiastočne porušený orbou, obrysy 
hrobovej jamy sa nezachovali. Z hrobu pochádzajú 
fragmenty 3 nádob. Zvyšky spálených kostí ležali me-
dzi črepmi dvoch misiek uložených na sebe a črepmi 
hrncovitej nádoby (obr. 4).
Opis nálezov:
1. Miska polguľovitého tvaru s dnom vtlačeným do 

vnútra, s povrchom šedočiernej farby, na vnútor-
nej strane sú zvyšky tuhovaných pásov; rozmery: 
v. 6 cm, pr. ústia 13 cm, pr. dna 3,2 cm (tab. II: 1).

2. Miska polguľovitého tvaru; rozmery nebolo možné 
overiť, podľa vyobrazenia sú podobné ako má miska 
1. Uloženie nálezu nie je známe (tab. II: 2).

3. Črep hrubostennej nádoby hrncovitého tvaru. Ulo-
ženie nálezu nie je známe.

Hrob 5

Žiarový hrob mal dno v hĺbke 40-60 cm, obrysy hro-
bovej jamy sa nezachovali. Hrob obsahoval fragmenty 
2 nádob. Zvyšky spálených kostí ležali medzi črepmi 
oboch nádob (obr. 4).
Opis nálezov:
1. Malá tenkostenná váza s vysokým kužeľovitým 

hrdlom, na vydutí sú zväzky šikmých plytkých 
žliabkov a medzi nimi oválne jamky, povrch je 
hnedočierny hladený; rozmery: v. 18,8 cm, pr. ústia 
11 cm, pr. dna 8 cm (tab. II: 3). 

2. Črepy hrubostennej hrncovitej nádoby svetlohnedej 
farby, pod okrajom sú 4 plastické výčnelky; rozmery: 
v. cca 22 cm (tab. II: 4). Uloženie nálezu nie je známe. 

Hrob 6

Žiarový hrob mal dno v hĺbke 40-45 cm, hrobová jama 
kruhovitého tvaru s priemerom 200 cm sa rysovala už 
v hĺbke 20 cm. Hrob obsahoval 13 nádob, z ktorých sa 
iba 6 zachovalo. Dná nádob boli uložené na pieskovom 
podloží (obr. 4).
Opis nálezov:
1. Vyhnutý okraj veľkej vázy s kužeľovitým hrdlom, 

s povrchom čiernej farby; rozmery: pr. ústia 15 cm 
(tab. III: 7).

2. Misa s nízkym cylindrickým hrdlom a vtiahnutým 
dnom, na vydutí je zdobená 4 dvojicami zvislých 
plastických výčnelkov obojstranne ohraničených 
líniami jemných vpichov, ako aj zvislými žliabka-
mi, povrch je čierny hladený; rozmery: v. 6,5 cm, 
pr. ústia 12,1 cm, pr. dna 3 cm (tab. III: 8).

3. Misa s kužeľovitým hrdlom a uškom, ktoré sa ne-
zachovalo, na rozhraní hrdla a pliec sú 3 plastické 
výčnelky na plytkom žliabku, hrdlom je nevýrazne 
odsadené od okraja, povrch je hnedý; rozmery: 
v. 16,6 cm, pr. ústia 18,2 cm, pr. dna 6,4 cm (tab. III: 12).

4. Hrniec s mierne zatiahnutým okrajom a rovným 
dnom, pod okrajom sú 4 plastické výčnelky zdobené 
prstovaním a medzi nimi vodorovnou líniou nech-
tových vpichov, materiál je hrubozrnný; rozmery: 
v. 17 cm, pr. ústia 15,2 cm, pr. dna 5,2 cm (tab. III: 11).

5. Spodná polovica väčšej nádoby s hnedým hlade-
ným povrchom, na vydutí sa zachovali zvyšky 
zvislej žliabkovanej výzdoby; rozmery: pr. dna 
6,6 cm (tab. III: 10).

6. Misa so zatiahnutým ústím a rovným dnom, povrch 
je hnedočierny; rozmery: v. 6,3 cm, pr. ústia 15 cm, 
pr. dna 5,7 cm (tab. III: 9).

7-12. Črepy 6 misiek so zatiahnutým okrajom. Uloženie 
nálezov nie je známe (tab. III: 1-6).

13. Dno veľkej nádoby s čiernym povrchom; rozmery: 
pr. dna 16 cm. Nezachovala sa.

4 Ďakujem E. Blažovej a D. Zeleňákovej z AÚ SAV za pomoc pri digitalizácii kresbových tabuliek a máp.
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Obr. 4. Nové Zámky. Hroby 2, 4-7.
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Hrob 7

Žiarový hrob bol v hĺbke 65 cm, hrobová jama sa črtala 
v hĺbke 50 cm. Zvyšky spálených kostí ležali medzi 
črepmi veľkej misy. V hrobe sa okrem misy nachádzal 
iba železný nôž (obr. 4).
Opis nálezov:
1. Veľká misa so zatiahnutým okrajom, na vnútornej 

strane stien a dna je nepravidelná žliabkovaná 
výzdoba (lomená čiara a pásy). Uloženie nálezu 
nie je známe. Kresbová rekonštrukcia na základe 
fotografie (tab. VI: 9).

2. Zlomky železného noža s tŕňovitou rukoväťou (tab. 
VI: 8).

Hrob 8

Hrobová jama sa zistila v hĺbke 45 cm, jej výplň tvorila 
šedočierna zemina. Na dne hrobovej jamy v hĺbke 60 cm 
sa na jednej kôpke nachádzali iba zvyšky žiarového 
pohrebu (obr. 5). Hrob neobsahoval žiadne nálezy.

Hrob 9

Hrobová jama oválneho tvaru sa rysovala v hĺbke 
60 cm, jej dno bolo v hĺbke 88 cm. Spálené kosti žiaro-
vého pohrebu boli roztrúsené na ploche cca 80 x 40 cm, 
menšia kôpka ležala pri západnej stene hrobovej jamy. 
Hrobové nálezy tvorili 2 nádoby (z jednej sa zachoval 
iba okraj), železný nôž, hlinený praslen, 2 bronzové 
náramky a fragmenty dvoch ďalších podobných 
náramkov, fragment kosteného obloženia, korálik zo 
sklenej pasty a 2 hlinené koráliky (obr. 5).
Opis nálezov:
1. Hrniec so 4 plastickými výčnelkami pod okrajom. 

Uloženie nálezu nie je známe.
2. Okrajové črepy tenkostennej vázovitej nádoby s vy-

sokým hrdlom a mierne von vyhnutým okrajom, 
povrch je šedohnedý hladený (tab. II: 10).

3. Bronzový tyčinkovitý náramok zdobený priečnym 
ryhovaním, prierez je okrúhly (tab. II: 14).

4. Bronzový tyčinkovitý náramok bez výzdoby, prie-
rez je v tvare písmena D (tab. II: 11).

5. Zlomky dvoch bronzových tyčinkovitých náram-
kov bez výzdoby (tab. II: 13).

6. Hlinený praslen plošne zdobený horizontálnymi 
žliabkami (tab. II: 12).

7. Zlomky kosteného obloženia zdobeného sieťovou 
rytou výzdobou (tab. II: 8).

8. Dva hlinené guľovité koráliky (tab. II: 5, 6).
9. Železný nôž s tŕňovitou rukoväťou (tab. II: 9).

10. Korálik zo sklenej pasty, pozdĺžneho tvaru, zdobe-
ný žliabkami v tvare písmena V (tab. II: 7). 

Hrob 10

Žiarový hrob bol v hĺbke 20 cm, hrobová jama sa 
nerysovala. Hrob obsahoval iba spodnú časť jednej 
menšej nádobky, pri ktorej sa našli zvyšky žiarového 
pohrebu (obr. 5).
Opis nálezov:
1. Črepy menšej nádobky, pravdepodobne misky. 

Uloženie nálezu nie je známe.

Hrob 11
Žiarový hrob bol v hĺbke 30 cm, hrobová jama nebola 
viditeľná. Z hrobu pochádza 8 nádob a praslen (obr.  5), 
orbou bola čiastočne porušená najmä zásobnicová 
nádoba (1) a hrniec (8).
Opis nálezov:
1. Spodná polovica veľkej vázovitej nádoby (horná 

polovica porušená orbou), pôvodne s kužeľovitým 
hrdlom, s mierne vtlačeným dnom, so 4 plastickými 
výčnelkami na vydutí, povrch je čierny hladený; 
rozmery: zachovaná v. 24 cm, pôvodná v. cca 
36-40 cm, pr. dna 11,4 cm (tab. IV: 7).

2. Misa s kužeľovitým hrdlom a pásikovým uškom, 
s 3 plastickými výčnelkami na rozhraní hrdla 
a vydutia zdobeného zväzkami šikmých žliabkov, 
povrch je čierny; rozmery. v. 14 cm, pr. ústia 15,4 cm, 
pr. dna 8,8 cm (tab. IV: 6).

3. Črep misy so stlačenou vydutinou zdobenou 
zväzkami šikmých rýh a plastických kruhových 
výčnelkov; rozmery: v. 8,4 cm, pr. ústia 16,7 cm, pr. 
dna 6 cm (tab. IV: 8).

4. Kónická miska s vtiahnutým dnom; rozmery: 
v. 4 cm, pr. ústia 11,6 cm, pr. dna 3 cm (tab. IV: 3).

5. Miska so zatiahnutým okrajom a mierne vtlačeným 
dnom, s vnútornou výzdobou šikmými vlešťovaný-
mi žliabkami; rozmery: v. 4,7 cm, pr. ústia 12 cm, 
pr. dna 3,4 cm (tab. IV: 5).

6. Spodná časť misky s vtiahnutým dnom; rozmery: 
pr. dna 3,4 cm (tab. IV: 4).

7. Spodná časť misky s mierne vtiahnutým dnom; 
rozmery: pr. dna 7 cm (tab. IV: 2).

8. Hrniec so štyrmi plastickými výčnelkami, porušený 
bol orbou. Uloženie nálezu nie je známe.

9. Hlinený praslen (tab. IV: 1).

Hrob 12
Hrobová jama mala oválny tvar s rozmermi 150 x 165 cm, 
dno v hĺbke 37 cm. Hrob obsahoval 7 nádob a železný 
náramok. Žiarový pohreb sa nachádzal v urne, na jej 
dne ležal náramok. Medzi črepmi tanierovitej misky 
sa našli zvyšky zvieracích kostí (obr. 5).
Opis nálezov:
1. Misa s kužeľovitým hrdlom, s mierne von vyhnu-

tým okrajom a pásikovým uškom vychádzajúcim 
z hrdla na plecia, vo výške nasadenia uška je na 
hrdle nevýrazné vodorovné odsadenie, na vydutí 
sú zväzky šikmej žliabkovanej výzdoby, povrch je 
čierny; rozmery: v. 12,8 cm, pr. ústia 21 cm, pr. dna 
7,6 cm (tab. V: 2).

2. Tanierovitá miska so 4 lalokmi na okraji, dno je 
mierne vtlačené, povrch hnedý; rozmery: v. 10,6 cm, 
pr. ústia 26,3 cm, pr. dna 7,5 cm (tab. V: 8).

3. Miska so zatiahnutým okrajom, s čiernym povrchom; 
rozmery: v. 7,7 cm, pr. ústia19 cm, pr. dna 6,4 cm 
(tab. V: 7).

4. Miska so zatiahnutým okrajom, s čiernym povrchom; 
rozmery: v. 5 cm, pr. ústia 12,8 cm, pr. dna 4,8 cm 
(tab. V: 4).

5. Miska so zatiahnutým okrajom, s čiernym povrchom; 
rozmery: v. 5,1 cm, pr. ústia 14,4 cm, pr. dna 5,4 cm 
(tab. V: 5).



64 SUSanne STegMann-raJTár

Obr. 5. Nové Zámky. Hroby 8-13.



ŽIAROVÉ POHREBISKO VÝCHODOHALŠTATSKEJ A VEKERZUGSKEJ KULTÚRY V NOVÝCH ZÁMKOCH 65

6. Miska so zatiahnutým okrajom, s čiernym povr-
chom; rozmery: v. 5,9 cm, pr. ústia 13,2 cm, pr. dna 
4,7 cm (tab. V: 6).

7. Miska so zatiahnutým okrajom, s čiernym povr-
chom; rozmery: v. 5,2 cm, pr. ústia 13 cm, pr. dna 
4,8 cm (tab. V: 3).

8. Železný náramok kruhového tvaru, s okrúhlym 
prierezom; rozmery: pr. 8,4 cm (tab. V: 1).

Hrob 13

Hrobová jama sa rysovala nevýrazne, dno bolo v hĺbke 
30-38 cm. Hrob obsahoval 7 nádob, väčšina sa zacho-
vala len v črepoch. Stopy po žiarovom pohrebe sa 
nenašli (obr. 5).
Opis nálezov:
1. Spodná polovica väčšej nádoby (vázy?) s hnedým 

povrchom; rozmery: zachovaná v. 15 cm, pr. dna 
12 cm, pr. vydutiny 39 cm (tab. VI: 4).

2. Hrniec so zaobleným telom a mierne vtiahnutým 
okrajom, pod ktorým sú 4 plastické výčnelky, po-
vrch je tmavohnedý; rozmery: v. 11,5 cm, pr. ústia 
10 cm, pr. dna 7,3 cm (tab. VI: 7).

3. Okrajový črep hrncovitej nádoby s pásikovým 
uškom pod okrajom, povrch je tmavohnedý drsný 
(tab. VI: 1).

4. Miska so zatiahnutým okrajom a mierne vtlačeným 
dnom, povrch je hnedý; rozmery: v. 6,3 cm, pr. ústia 
18,2 cm, pr. dna 5,8 cm (tab. VI: 5). 

5. Kónická miska, s vtiahnutým dnom, povrch je 
hnedočierny; rozmery: v. 6,2 cm, pr. ústia 12,2 cm, 
pr. dna 4,2 cm (tab. VI: 2).

6. Miska, okraj sa nezachoval, povrch je hnedý; roz-
mery: zachovaná v. 4,6 cm, pr. zachovaného ústia 
13,2 cm, pr. dna 5 cm (tab. VI: 3).

7. Misa s von vyhnutým okrajom a mierne vtlačeným 
dnom, ktoré sa zachovalo iba čiastočne, povrch je 
hnedý; rozmery: v. 7,6 cm, pr. ústia 20,4 cm, pr. dna 
7,6 cm (tab. VI: 6).

Hrob 14

Hrob bol porušený orbou, tvar hrobovej jamy sa nezis-
til, dno bolo v hĺbke 38 cm. Z hrobu pochádza 6 nádob 
a črepy zo zásypu hrobovej jamy. Fragment bronzovej 
loďkovitej spony a bronzovej špirálky boli uložené 
na dne veľkej nádoby. Zvyšky žiarového pohrebu sa 
v malom množstve našli medzi črepmi dvoch nádob 
(obr. 6).
Opis nálezov:
1. Veľká váza s kužeľovitým hrdlom a mierne von 

vyhnutým okrajom, ktorý sa nezachoval, dno je 
mierne vtlačené, povrch čierny, na rozhraní hrdla 
a pliec je plytký široký žliabok; rozmery: v. 35,2 cm, 
pr. ústia 18,4 cm, pr. dna 11,2 cm (tab. VII: 10).

2. Okrajový črep misy s kužeľovitým hrdlom a pási-
kovým uškom spusteným z hrdla na plecia, povrch 
je čierny hladený; rozmery: pr. ústia 19 cm (tab. 
VII: 7).

3. Šálka polguľovitého tvaru s pásikovým uškom 
vytiahnutým nad okraj, povrch je čierny; rozmery: 
v. 5,4 cm, pr. ústia 9 cm, pr. dna 4,3 cm (tab. VII: 5).

4. Miska kónického tvaru, s vtlačeným dnom, povrch 
je hnedý; rozmery: v. 5,9 cm, pr. ústia 13 cm, pr. dna 
4,4 cm (tab. VII: 8).

5. Kónicka miska, dno sa nezachovalo, povrch je 
tmavohnedý hladený; rozmery: pr. ústia 14,8 cm, 
pr. dna 2,5 cm (tab. VII: 9).

6. Miska so zatiahnutým ústím a výrazne odsadeným 
dnom, povrch je hnedý; rozmery: v. 7,9 cm, pr. ústia 
19,5 cm, pr. dna 6,8 cm (tab. VII: 6).

7. Fragment misky s vtiahnutým dnom; rozmery: 
zachovaná v. 0,8 cm (tab. VII: 3).

8. Okrajový črep väčšej nádoby (tab. VII: 4).
9. Lučík bronzovej loďkovitej spony (typ Šmarjeta) 

čiastočne deformovanej žiarom, ihla a vinutie sa 
nezachovali, na lučíku sú tri pozdĺžne plastické 
rebrá zdobené čiarkovaním a na oboch koncoch 
ohraničené priečnymi líniami; rozmery fragmentu: 
dĺ. 4 cm, š. 1, 1 cm (tab. VII: 2).

10. Fragment bronzovej špirálky; rozmery: dĺ. 0,7 cm, 
pr. 0,5 cm (tab. VII: 1).

Hrob 16
Hrob bol porušený orbou, hrobová jama mala kruhový 
tvar, dno v hĺbke 45 cm. Hrob obsahoval črepy 7 nádob, 
ktoré sa sústredili na dvoch miestach, zvyšky žiarové-
ho pohrebu sa nachádzali medzi nimi (obr. 6).
Opis nálezov:
1. Črep spodnej časti veľkej nádoby (vázy?) s čiernym 

povrchom; rozmery: pr. dna 13 cm (tab. VIII: 7).
2. Hrniec so zaoblenými stenami, dno sa nezachovalo, 

pod okrajom je výzdoba 4 plastickými výčnelka-
mi so stlačeným stredom; rozmery: zachovaná 
v. 21,2 cm, pr. ústia 17,6 cm (tab. VIII: 5).

3. Okrajový črep hrnca súdkovitého tvaru, zdobený 
pod okrajom 4 plastickými výčnelkami so stlačeným 
stredom a líniou s prstovaním, povrch je hnedočier-
ny; rozmery: pr. ústia 14,8 cm (tab. VIII: 6).

4. Kónická miska, dno sa nezachovalo, povrch je svetlo-
hnedý, na vnútornej strane sú stopy po tuho vanej 
(pásovej?) výzdobe; rozmery: zachovaná v. 7 cm, 
pr. ústia 14,7 cm.(tab. VIII: 4).

5. Okrajový črep kónickej misky s hnedočiernym 
povrchom (tab. VIII: 2).

6. Okrajový črep misky so zatiahnutým ústím, s po-
vrchom šedej farby (tab. VIII: 3).

7. Okrajový črep misky polguľovitého tvaru (tab. VIII: 1).

Hrob 17
Hrobová jama kruhového tvaru mala dno v hĺbke 
40 cm. Hrob obsahoval 7 nádob. Zvyšky žiarového 
pohrebu boli v urne (3), miska (6) bola obrátená hore 
dnom (obr. 6).
Opis nálezov:
1. Veľká váza s kužeľovitým hrdlom a von vyhnu-

tým okrajom, 4 plastické výčnelky sú na rozhraní 
hrdla a pliec, 2 plastické jazykovité výčnelky pod 
vydutinou, povrch je šedočierny až hnedý, pôvodne 
tuhovaný; rozmery: v. 46 cm, pr. ústia 24 cm, pr. dna 
15 cm (tab. IX: 1).

2. Misa s kužeľovitým hrdlom a von vyhnutým 
okrajom, na rozhraní hrdla a pliec sú 4 plastické 
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Obr. 6. Nové Zámky. Hroby 14, 16-19, 21.
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výčnelky ohraničené dvojicou girlandovitých žliab-
kov, medzi nimi sú zväzky vertikálnych žliabkov, 
povrch je hnedočierny, okraj a hrdlo majú povrch 
tuhovaný; rozmery: v. 21 cm, pr. ústia 26 cm, pr. dna 
9,2 cm (tab. IX: 7).

3. Misa s kužeľovitým hrdlom a pásikovým uškom 
spusteným z hrdla na plecia, okraj je mierne vyhnu-
tý von, na pleciach sú 3 drobné plastické výčnelky, 
povrch je čierny; rozmery: v. 17,6 cm, pr. ústia 
16,8 cm, pr. dna 3,9 cm (tab. IX: 6).

4. Hrniec súdkovitého tvaru so 4 plastickými výčnel-
kami pod okrajom, povrch je hnedý až hnedočierny; 
rozmery: v. 15,6 cm, pr. ústia 13 cm, pr. dna 9 cm 
(tab. IX: 3).

5. Miska so zatiahnutým ústím a vtlačeným dnom, 
povrch je čierny, hladký; rozmery: v. 5,2 cm, pr. ústia 
11,6 cm, pr. dna 2,8 cm (tab. IX: 5).

6. Miska polguľovitého tvaru, dno sa nezachovalo, na 
vnútornej strane je sieťová výzdoba z grafitových 
pásov, povrch je čierny; rozmery: v. 5,5 cm, pr. ústia 
11 cm, pr. dna 2,9 cm (tab. IX: 2).

7. Miska so zatiahnutým ústím a vtlačeným dnom, po-
vrch je čierny; rozmery: v. 5,1 cm, pr. ústia 11,6 cm, 
pr. dna 2,8 cm (tab. IX: 4).

Hrob 18

Hrobová jama mala kruhový tvar s priemerom 130 cm, 
dno bolo v hĺbke 44 cm. Z hrobu pochádza 7 nádob 
a praslen, ktoré ležali v hĺbke 30 cm. Medzi dvomi 
nádobami (2, 3) sa nachádzali zvyšky žiarového pohre-
bu (obr. 6).
Opis nálezov:
1. Veľká váza s kužeľovitým, nevýrazne odsadeným 

hrdlom a von vyhnutým okrajom, povrch je čierny; 
rozmery: v. 31,5 cm, pr. ústia 17,1 cm, pr. dna 12 cm 
(tab. X: 1).

2. Veľká dvojkónická misa s von vyhnutým okrajom 
a pásikovým uškom spusteným z hrdla na plecia, 
povrch je svetlohnedý, čiastočne aj pôvodný čierny; 
rozmery: v. 12,2 cm, pr. ústia 11 cm, pr. dna 7,2 cm 
(tab. X: 7).

3. Hrniec súdkovitého tvaru, pod okrajom má 4 vodo-
rovné plastické výčnelky; rozmery: v. 12 cm, pr. ústia 
10 cm, pr. dna 7 cm (tab. X: 8).

4. Šálka so zaobleným telom, s lievikovite von vyhnu-
tým okrajom a s mierne vtlačeným dnom, pásikové 
uško vychádza vodorovne z okraja na najväčšie 
vydutie zdobené líniou zvislých vpichov, povrch 
je čierny hladený, pôvodne tuhovaný; rozmery: 
v. 5,1 cm, pr. ústia 10,6 cm, pr. dna 3,8 cm (tab. 
X: 5).

5. Miska s mierne zatiahnutým okrajom a mierne vtla-
čeným dnom, povrch je hnedý; rozmery: v. 6 cm, pr. 
ústia 15,5 cm, pr. dna 4,4 cm (tab. X: 4).

6. Miska so zatiahnutým okrajom, dno sa zachovalo 
len čiastočne, povrch je hnedočierny drsný; rozme-
ry: v. 4,8 cm, pr. ústia 11,5 cm, pr. dna 5,5 cm (tab. 
X: 2).

7. Okrajový črep misky so zatiahnutým okrajom, 
povrch je hnedý so stopami tuhovania; rozmery: 
zachovaná v. 5 cm, pr. okraja 18 cm (tab. X: 6).

8. Hlinený kónický praslen s vtlačenou spodnou časťou, 
ktorá je zdobená rytou lomenou vlnovkou, povrch je 
hnedý; rozmery: v. 2 cm, pr. 3,7 cm (tab. X: 3).

Hrob 19

Hrob bol čiastočne porušený orbou, tvar hrobovej jamy 
sa nezistil, dno bolo v hĺbke 38 cm. Hrob obsahoval 12 
nádob, ako aj ojedinelé črepy zo zásypu hrobovej jamy. 
Zvyšky žiarového pohrebu neboli zistené (obr. 6).

Opis nálezov:
1. Veľká váza s kužeľovitým hrdlom, okraj bol zničený 

orbou, v hornej časti hrdla sú 2 vodorovné žliabky, 
prechod hrdla a pliec je zvýraznený 1 žliabkom, 
na pleciach a na najväčšom vydutí sú striedavo 
umiestnené jamky a zväzky šikmých lomených 
žliabkov, povrch je čierny; rozmery: zachovaná 
v. 33,6 cm, pr. dna 16,2 cm (tab. XI: 11).

2. Hrniec s von vyhnutým okrajom, porušený or-
bou, pásikové uško je nasadené na najväčšom 
vydutí, povrch je hnedošedý; rozmery: zachovaná 
v. 14,8 cm, pr. dna 3,7 cm (tab. XI: 3).

3. Hrniec s von vyhnutým okrajom, ale bez uška; 
rozmery: v. 14 cm, pr. ústia 11 cm, pr. dna 5,5 cm. 
Uloženie nálezu nie je známe.

4. Ostro profilovaná misa s mierne von vyhnutým 
okrajom a s mierne stlačeným dnom, rozhranie 
hrdla a pliec zvýrazňuje vodorovný žliabok, na naj-
väčšom vydutí sú 4 plastické výčnelky a medzi nimi 
je línia šikmých žliabkov, povrch je čierny, na hrdle 
so stopami plošného tuhovania; rozmery: v. 8,4 cm, 
pr. okraja 15,3 cm, pr. dna 5 cm (tab. XI: 10).

5. Miska s mierne zatiahnutým okrajom, povrch je 
tmavohnedý; rozmery: v. 5,6 cm, pr. okraja 14,2 cm, 
pr. dna 5 cm (tab. XI: 4).

6. Miska polguľovitého tvaru s mierne vtlačeným 
dnom, povrch je hnedý hladený; rozmery: v. 4,5 cm, 
pr, okraja 10,2 cm, pr. dna 2,5 cm (tab. XI: 6).

7. Miska so zatiahnutým okrajom, s hnedočiernym 
povrchom; rozmery: v. 5,6 cm, pr. okraja 16 cm, 
pr. dna 5,9 cm (tab. XI: 8).

8. Miska polguľovitého tvaru s mierne vtlačeným 
dnom, na vnútornej strane sú stopy grafitovej (páso-
vej?) výzdoby, povrch je hnedočierny; rozmery: 
v. 4,6 cm, pr. okraja 12 cm, pr. dna 2,5 cm (tab. XI: 5).

9. Miska so zatiahnutým okrajom a s mierne vtlače-
ným dnom, povrch je hnedý; rozmery: v. 5,6 cm, 
pr. ústia 14,5 cm, pr. dna 3,5 cm (tab. XI: 9).

10. Okrajový črep misky so zatiahnutým okrajom, 
s čiernym povrchom; rozmery: zachovaná v. 4 cm, 
pr. ústia 11 cm (tab. XI: 2).

11. Okrajový črep polguľovitej misky s hnedým po-
vrchom; rozmery: zachovaná v. 3,5 cm, pr. okraja 
9 cm (tab. XI: 7).

12. Malá pokrievka; rozmery: v. 3,2 cm, pr. okraja 
7,4 cm. Uloženie nálezu nie je známe (tab. XI: 1).

Hrob 21

Hrobová jama sa nezistila, dno hrobu bolo v hĺbke 
30 cm. Po odstránení ornice sa v hĺbke 15 cm objavila 
nádoba, ktorej okraj bol porušený orbou. Hrob obsaho-
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val 1 nádobu (urnu), na jej dne ležali zvyšky žiarového 
pohrebu (obr. 6).

Opis nálezov:
1. Dvojkónická nádoba vázovitého tvaru s plynulou 

esovitou profiláciou, jej okraj bol porušený orbou, po-
vrch je šedý hladený; rozmery: zachovaná v. 18,4 cm, 
pr. okraja 10,8 cm, pr. dna 10 cm (tab. XII: 1).

Hrob 22

Hrobová jama sa nezistila, dno bolo v hĺbke 34 cm. 
Hrob obsahoval 1 nádobu, ktorej okraj bol porušený or-
bou. Zvyšky po žiarovom pohrebe sa nenašli (obr. 7).

Opis nálezov:
1. Dvojkónická nádoba s mierne zatiahnutou spodnou 

časťou, ktorej okraj sa nezachoval, povrch je tmavo-
hnedý; rozmery: zachovaná v. 16 cm, pr. najväčšieho 
vydutia 18 cm, pr. dna 8 cm (tab. XII: 2).

Hrob 23

Hrobová jama sa nezistila, dno bolo v hĺbke 30 cm. 
Hrob obsahoval 5 nádob a praslen. Zvyšky žiarového 
pohrebu sa zistili v malom množstve v urne (1) a nad 
okrajom misky (3) ležala zvieracia kosť (obr. 7).

Opis nálezov:
1. Malá váza s kužeľovitým hrdlom, okraj bol zničený 

orbou, rozhranie hrdla a pliec je zvýraznené hlbo-
kým žliabkom, na pleciach sú 3 plastické výčnelky 
a pod nimi dvojice krátkych lomených žliabkov, 
medzi nimi sú striedavo umiestnené jamky a trojice 
lomených žliabkov, povrch je čierny hladený; roz-
mery: zachovaná v. 18 cm, pr. najväčšieho vydutia 
23,4 cm, pr. dna 9,6 cm (tab. XII: 8).

2. Menšia hrncovitá nádoba, dno sa nezachovalo, pod 
okrajom je výzdoba 2 nepravidelnými líniami prs-
tových jamiek, povrch je šedý drsný; rozmery: za-
chovaná v. 6,8 cm, pr. okraja 8,8 cm (tab. XII: 5).

3. Miska so zatiahnutým okrajom a rovným dnom, 
povrch je hnedý; rozmery: v. 9 cm, pr. okraja 20 cm, 
pr. dna 6,6 cm (tab. XII: 3).

4. Miska so zatiahnutým okrajom a vtlačeným dnom, 
povrch je hnedý až čierny; rozmery: v. 5,4 cm, pr. ús-
tia 15,2 cm, pr. dna 4,6 cm (tab. XII: 7).

5. Kónická miska nerovnomerného tvaru, dno je vtla-
čené, povrch hnedočierny; rozmery: v. 4,5-5,3 cm, 
pr. ústia 13,8 cm, pr. dna 4,4 cm (tab. XII: 6).

6. Hlinený praslen s vtlačenou spodnou časťou, ktorá 
je na okraji zdobená hustými šikmými žliabkami, 
povrch je hnedý; rozmery: v. 1,3 cm, pr. 3,3 cm 
(tab. XII: 4).

Hrob 24

Hrobová jama kruhového tvaru sa zistila v hĺbke 55 cm, 
jej dno bolo v hĺbke 70 cm. Hrob obsahoval 10 nádob 
a železný nožík. Vo výplni hrobovej jamy sa našli 
ojedinelé črepy. Zvyšky žiarového pohrebu sa zistili 
na dne urny (3). Na dne hrobovej jamy bol vedľa misy 
s uškom (2) uložený nožík (11), vedľa urny a misky sa 
našli aj zvieracie kosti (obr. 7).

Opis nálezov:
1. Veľká amfora s kužeľovitým hrdlom a von vy-

hnutým okrajom, na rozhraní hrdla a pliec sú 2 
pásikové ušká, pod vydutím sú 4 plastické jazyko-
vité výčnelky, na hornej a na dolnej časti hrdla je 
výzdoba z vodorovných žliabkov, povrch je čierny 
hladený; rozmery: v. 45,6 cm, pr. okraja 18,6 cm, 
pr. dna 12 cm (tab. XIII: 7).

2. Misa s kužeľovitým hrdlom, vyhnutým okrajom 
a 1 pásikovým uškom spusteným z hrdla na plecia, 
na prelome hrdla a pliec sú 3 plastické výčnelky, 
medzi nimi rad malých oválnych jamiek, na hrdle je 
maľovaná výzdoba zo širokých tuhovaných pásov, 
trojuholníkov a mriežky, povrch je hnedočierny 
hladený, na vnútornom okraji má 2 cm široký tu-
hovaný pás; rozmery: v. 20 cm, pr. okraja 20,6 cm, 
pr. dna 13,2 cm (tab. XIV: 1).

3. Baňatá misa s kužeľovitým hrdlom a von vy-
hnutým okrajom, na rozhraní hrdla a pliec sú 
4 plastické výčnelky, na pleciach a najväčšom 
vydutí sú šikmé zväzky žliabkov a medzi nimi 
jamky, spodná časť nádoby sa nezachovala, po-
vrch je hnedočierny; rozmery: zachovaná v. 7 cm, 
pr. okraja 16,8 cm, pr. najväčšieho vydutia 25 cm 
(tab. XIV: 2).

4. Hrniec súdkovitého tvaru, pod okrajom sú 4 plas-
tické výčnelky, povrch je hnedý drsný; rozmery: 
v. 13,5 cm, pr. okraja 11,2 cm, pr. dna 8 cm (tab. 
XIII: 6).

5. Okrajový črep hrnca súdkovitého tvaru, povrch 
je hnedý drsný; rozmery: pr. okraja 19,6 cm (tab. 
XIII: 8).

6. Misa s plynulou esovitou profiláciou a mierne vtla-
čeným dnom, na najväčšom vydutí je 5 plastických 
výčnelkov a medzi nimi nevýrazné zvislé žliabko-
vanie, na hnedom povrchu sú stopy pôvodného 
tuhovaného povrchu; rozmery: v. 8,1 cm, pr. okraja 
15,5 cm, pr. dna 4,8 cm (tab. XIII: 4).

7. Miska so zatiahnutým okrajom a mierne vtlačeným 
dnom, povrch je hnedočierny; rozmery: v. 7 cm, 
pr. ústia 16,8 cm, pr. dna 6 cm (tab. XIII: 5).

8. Miska polguľovitého tvaru s mierne vtlačeným 
dnom, povrch je hnedočierny; rozmery: v. 5,9 cm, 
pr. okraja 14,4 cm, pr. dna 5,4 cm (tab. XIV: 3).

9-10. Dve menšie kónické misky rovnakého tvaru. 
Uloženie nálezov nie je známe (tab. XIII: 1, 2).

11. Železný nožík s tŕňovitou rukoväťou; rozmery: 
dĺ. 10,2 cm, š. 1,6 cm (tab. XIII: 3). 

Hrob 25

Hrobová jama mala oválny tvar s rozmermi 110 x  60 cm, 
dno bolo v hĺbke 70 cm. Hrob obsahoval 6 nádob. Čre-
py misy (5) v hĺbke 25-38 cm boli zničené orbou, ostatné 
boli zapustené do dna hrobovej jamy, miska (4) ležala 
vo veľkej amfore (1), v urne (2) sa nachádzali zvyšky 
žiarového pohrebu (obr. 7).
Opis nálezov:
1. Veľká amfora s kužeľovitým hrdlom a vyhnutým 

okrajom, na rozhraní hrdla a pliec sú 2 pásikové 
ušká, na spodnej časti nádoby 4 jazykovité výčnel-
ky, na hornej a dolnej časti hrdla sú nevýrazné 
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vodorovné žliabky, na pleciach 2 plastické výčnel-
ky a zväzky nepravidelných šikmých žliabkov; 
rozmery: v. 40 cm, pr. okraja 20 cm, pr. dna 10 cm 
(tab. XIV: 7). 

2. Misa s kužeľovitým hrdlom, mierne vyhnutým 
okrajom, mierne vtlačeným dnom a pásikovým 
uškom spusteným z hrdla na vydutie zdobené ne-
výrazným zvislým žliabkovaním; rozmery: v. 14 cm, 
pr. okraja 18 cm, pr. dna 7,5 cm (tab. XIV: 6).

3. Hrniec súdkovitého tvaru so 4 plastickými výčnel-
kami, povrch je hnedý drsný; rozmery: v. 14 cm, 
pr. okraja 14 cm, pr. dna 8 cm (tab. XIV: 5).

4. Miska polguľovitého tvaru s mierne vtlačeným 
dnom, povrch je čierny; rozmery: v. 3,9 cm, pr. ústia 
9,4 cm, pr. dna 2,5 cm (tab. XIV: 4).

5. Črep zo steny veľkej misy s kužeľovitým hrdlom, so 
zvislým plastickým výčnelkom na vydutí, povrch 
je šedočierny; rozmery: pr. najväčšieho vydutia 
29,4 cm (tab. XIV: 9).

6. Veľká váza s kužeľovitým hrdlom, okraj a dno 
sa nezachovali, na vydutí sú 4 vodorovné plas-
tické výčnelky a zväzky zvislých žliabkov (tab. 
XIV: 8).

Hrob 26

Hrobová jama mala kruhový tvar s rozmermi 
100 x 110 cm, dno bolo v hĺbke 58 cm. Z hrobu pochá-
dza 5 nádob. Misky (3-5) boli uložené na sebe. Zvyšky 
žiarového pohrebu ležali v urne (2), ale aj vedľa nej, 
v strede hrobovej jamy sa našli nedohorené (zvieracie?) 
kosti (obr. 7).
Opis nálezov:
1. Veľká váza s kužeľovitým hrdlom, vyhnutým okra-

jom a plynulou profiláciou, povrch je hnedočierny; 
rozmery: v. 27,2 cm, pr. okraja 13,8 cm, pr. dna 5,3 cm 
(tab. XV: 4).

2. Misa s kužeľovitým hrdlom, vyhnutým okrajom 
a pásikovým uškom spusteným z hrdla na plecia, 
na najväčšom vydutí sú šikmé zväzky 3 úzkych 
žliabkov a medzi nimi plytké jamky, povrch je čier-
ny; rozmery: v. 13,6 cm, pr. okraja 16,2 cm, pr. dna 
8,2 cm (tab. XV: 3). 

3. Miska polguľovitého tvaru s vtlačeným dnom, po-
vrch je hnedočierny; rozmery: v. 6,1 cm, pr. okraja 
13 cm, pr. dna 3 cm (tab. XV: 1).

4. Miska polguľovitého tvaru s vtlačeným dnom, po-
vrch je hnedočierny; rozmery: v. 6,2 cm, pr. okraja 
12,6 cm, pr. dna 2,5 cm (tab. XV: 2).

5. Miska s mierne zatiahnutým okrajom a masívnym 
rovným dnom, povrch je svetlohnedý až čierny; 
rozmery: v. 7,4 cm, pr. ústia 16,2 cm, pr. dna 8,5 cm 
(tab. XV: 5).

Hrob 29

Hrobová jama mala kruhový tvar s priemerom 120 cm, 
dno bolo v hĺbke 40 cm. Hrob obsahoval 6 nádob, 
v urne (2) ležali zvyšky žiarového pohrebu (obr. 8).
Opis nálezov:
1. Veľká váza dvojkónického tvaru s plynulou profilá-

ciou a mierne vyhnutým okrajom, povrch je hnedý, 

pôvodne čierny; rozmery: v. 29,2 cm, pr. okraja 
17,6 cm, pr. dna 10,8 cm (tab. XVI: 3).

2. Veľká misa s valcovitým hrdlom, mierne vtlačeným 
dnom a širokým pásikovým uškom mierne prečnie-
vajúcim nad okraj, vydutina je zdobená súvislým 
šikmým žliabkovaním, povrch je tmavohnedý, 
pôvodne čierny; rozmery: v. 13 cm, pr. okraja 7 cm, 
pr. dna 3 cm (tab. XVI: 2).

3. Hrniec súdkovitého tvaru so šikmým okrajom, po-
vrch je hnedý až šedohnedý; rozmery: v. 12-12,6 cm, 
pr. okraja 5,8 cm, pr. dna 3,7 cm (tab. XVI: 1).

4. Kónická miska s vtlačeným dnom, povrch je hnedo-
čierny; rozmery: v. 5,3 cm, pr. okraja 13 cm, pr. dna 
3,6 cm (tab. XVI: 4).

5. Polguľovitá miska s tmavohnedým povrchom; 
rozmery: v. 5,7 cm, pr. okraja 13,5 cm, pr. dna 2 cm 
(tab. XVI: 5).

6. Spodná časť hrncovitej nádoby s hnedým povr-
chom; rozmery: pr. dna 9 cm (tab. XVI: 6). 

Hrob 32

Tvar hrobovej jamy nebol zistený, dno hrobu bolo 
v hĺbke 45 cm. Hrob obsahoval 2 nádoby a praslen. 
Zvyšky žiarového pohrebu a praslen ležali v urne 
neznámeho tvaru (2), ktorá bola prikrytá misou (1) 
otočenou hore dnom (obr. 8).
Opis nálezov:
1. Ostro profilovaná misa s vyhnutým okrajom a vtla-

čeným dnom, na najväčšom vydutí sú 2 dvojice 
zvislých plastických výčnelkov a 1 línia výrazných 
jamiek; rozmery: v. 7,8 cm, pr. okraja 15,4 cm, pr. dna 
2,6 cm (tab. XV: 7).

2. Črepy nádoby neznámeho tvaru (misky?); rozmery 
nebolo možné overiť, podľa vyobrazenia sú menšie 
ako má nádoba 1.

3. Hlinený praslen kónického tvaru s vtlačenou spod-
nou časťou, na ktorej sa nachádzajú 4 protiľahlé 
dierky, povrch je hnedý; rozmery: v. 3 cm, pr. 4,1 cm 
(tab. XV: 6).

Hrob 33

Tvar hrobovej jamy sa nezistil, dno bolo v hĺbke 53 cm. 
Z hrobu pochádzajú 2 nádoby. Zvyšky žiarového 
pohrebu sa nachádzali v urne (1), ktorá bola prikrytá 
misou (2) obrátenou hore dnom (obr. 8).
Opis nálezov:
1. Ostro profilovaná misa s vyhnutým okrajom, dno 

sa nezachovalo, na najväčšom vydutí sú plastické 
výčnelky a medzi nimi dvojice a trojice zvislých 
žliabkov, povrch je hnedý, pôvodne čierny; rozmery: 
zachovaná v. 6 cm, pr. okraja 17 cm (tab. XV: 9).

2. Hlboká misa so zatiahnutým okrajom, dno sa 
nezachovalo, povrch je šedý; rozmery: zachovaná 
v. 6,5 cm, pr. okraja 16 cm (tab. XV: 8). 

Hrob 34

Hrobová jama mala kruhový tvar s priemerom 90 cm, 
dno bolo v hĺbke 75 cm. Hrob obsahoval 2 nádoby. 
V urne (1) ležala šálka (2) a zvyšky žiarového pohrebu 
(obr. 8).
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Opis nálezov:
1. Veľká váza s vysokým kužeľovitým hrdlom a mier-

ne von vyhnutým dnom, na rozhraní hrdla a pliec 
je menej výrazný žliabok, na pleciach sú 4 plastické 
výčnelky s trojuholníkovitým ukončením, povrch je 
čierny hladený; rozmery: v. 32,6 cm, pr. ústia 8,5 cm, 
pr. dna 8,2 cm (tab. XVII: 1).

2. Šálka kónického tvaru s rovným dnom a s pásiko-
vým, nad okraj vytiahnutým uškom, ktoré sa neza-
chovalo, povrch je hnedočierny; rozmery: v. 4,7 cm, 
pr. ústia 13,4 cm, pr. dna 6,4 cm (tab. XVII: 2).

Hrob 35

Hrobová jama mala kruhový tvar s priemerom 
130 x 140 cm, dno bolo v hĺbke 52 cm. Hrob obsaho-
val 7 nádob a zlomok bronzového drôtu (8). Zvyšky 
žiarového pohrebu ležali v urne (2), v miske (4) sa 
nachádzali drobné zvieracie kosti (obr. 8).
Opis nálezov:
1. Veľká váza s kužeľovitým, nevýrazne odsadeným 

hrdlom, okraj a dno sa nezachovali, hrdlo v hornej 
časti zdobia 3 vodorovné žliabky, na najväčšom 
vydutí sú zvislé široké nevýrazné žliabky, povrch 
je čierny hladený; rozmery: zachovaná v. 33 cm, 
rekonštruovaný pr. okraja 16,2 cm, rekonštruovaný 
pr. dna 13,2 cm (tab. XVII: 9).

2. Misa s kužeľovitým hrdlom, s odsadeným vyhnu-
tým okrajom a 1 pásikovým uškom spusteným 
z hrdla na plecia, na najväčšom vydutí sú striedavo 
veľké jamky s plastickým výčnelkom v strede a zvis-
lý široký žliabok obojstranne ohraničený trojicami 
užších žliabkov, zachovala sa iba vrchná polovica 
nádoby s čiernym hladeným povrchom; rozmery: 
zachovaná v. 9 cm, pr. okraja 16,2 cm, pr. najväčšieho 
vydutia 23,2 cm (tab. XVII: 4).

3. Hrniec súdkovitého tvaru, pod okrajom so 4 jazyko-
vitými výčnelkami, povrch je tmavohnedý drsný; 
rozmery: v. 13,3 cm, pr. okraja 12,6 cm, pr. dna 8,2 cm 
(tab. XVII: 8).

4. Polguľovitá miska s vtlačeným dnom, povrch je hne-
dý hladený; rozmery: v. 5,5 cm, pr. okraja 11,6 cm, 
pr. dna 2,4 cm (tab. XVII: 6).

5. Misa s von vyhnutým okrajom, so 4 zdvojenými 
lalokmi a vtlačeným dnom, povrch je hnedočierny 
hladený; rozmery: v. 5,6 cm, pri. okraja (s lalokmi) 
15,5 cm, pr. dna 5 cm (tab. XVII: 7).

6. Črepy spodnej polovice misky (tab. XVII: 5). 
7. Črepy z menšej misky, ktorá sa nezachovala. 
8. Zlomok bronzovej tyčinky (ihlice?) s hranatým prie-

rezom; rozmery: zachovaná dĺ. 4 cm (tab. XVII: 3).

Hrob 36

Hrob bol zničený hlbokou orbou, všetkých 7 až 9 ná-
dob, ktoré hrob v hĺbke 17 cm obsahoval, sa zachovali 
iba v črepoch (obr. 8). 
Opis nálezov:
1. Črepy misy s kužeľovitým hrdlom a von vyhnutým 

okrajom, dno sa nezachovalo, na najväčšom vydutí 
je zvislé plastické rebro, povrch je hnedý, pôvodne 

čierny; rozmery: zachovaná v. 9,5 cm, pr. okraja 
12,8 cm (tab. XVIII: 9).

2. Črep hrncovitej nádoby s vodorovnou plastickou 
lištou zdobenou pretláčaním, povrch je hnedý (tab. 
XVIII: 2). 

3. Miska so zatiahnutým okrajom, dno sa nezachova-
lo, povrch je hnedý; rozmery: v. 6,2 cm, pr. okraja 
13,2 cm, pr. dna 4,8 cm (tab. XVIII: 1).

4. Miska so zatiahnutým okrajom a mierne vtlačeným 
dnom, povrch je hnedý, pôvodne čierny; rozme-
ry: v. 7 cm, pr. okraja 16,2 cm, pr. dna 7 cm (tab. 
XVIII: 5).

5. Miska so zatiahnutým okrajom a mierne vtlačeným 
dnom, povrch je hnedý, pôvodne čierny; rozme-
ry: v. 6 cm, pr. okraja 16,8 cm, pr. dna 4 cm (tab. 
XVIII: 6).

6. Okrajový črep misky so zatiahnutým okrajom, 
povrch je svetlohnedý; rozmery: pr. okraja 15 cm 
(tab. XVIII: 8). 

7. Okrajový črep hrncovitej nádoby, zdobený jamkami 
(tab. XVIII: 4).

8. Spodná časť nádoby (tab. XVIII: 7).
9. Okrajový črep misky (tab. XVIII: 3).

Hrob 37

Hrobová jama mala približne kruhový tvar s prieme-
rom 100 cm, dno bolo v hĺbke 76 cm. Z hrobu pochádza 
9 nádob a fragment bronzovej loďkovitej spony (10). 
Zvyšky žiarového pohrebu neboli zistené (obr. 8).
Opis nálezov:
1. Spodná polovica veľkej vázy so šedočiernym povr-

chom; rozmery: zachovaná v. 15 cm, pr. dna 11 cm, 
pr. najväčšieho vydutia 32 cm (tab. XIX: 2).

2. Hrniec súdkovitého tvaru s 1 pásikovým uškom na 
najväčšom vydutí, zdobený je 5 nepravidelnými ja-
zykovými výčnelkami, medzi nimi je línia vtláčanej 
prstovej výzdoby s nechtovými vrypmi, povrch je 
hnedý; rozmery: v. 11,3 cm, pr. okraja 9,5 cm, pr. dna 
6 cm (tab. XIX: 10). 

3. Hrniec vázovitého tvaru s mierne von vyhnutým 
okrajom a 6 plastickými výčnelkami na najväčšom 
vydutí, povrch je tmavohnedý; rozmery: v. 12,3 cm, 
pr. okraja 9,4 cm, pr. dna 5,6 cm (tab. XIX: 8).

4. Kónická miska s vtlačeným dnom a hnedým povr-
chom; rozmery: v. 3,9 cm, pr. ústia 11,3 cm, pr. dna 
4 cm (tab. XIX: 3).

5. Kónická miska s vtlačeným dnom a šedočiernym 
povrchom; rozmery: v. 5,9 cm, pr. okraja 14 cm, 
pr. dna 4,4 cm (tab. XIX: 6).

6. Miska polguľovitého tvaru s vtlačeným dnom 
a hnedo čiernym povrchom; rozmery: v. 4,9 cm, 
pr. okraja 12,7 cm, pr. dna 4 cm (tab. XIX: 4).

7. Misa s von vyhnutým okrajom a 6 zdvojenými 
lalokmi na okraji, dno je mierne vtlačené, povrch 
hnedý; rozmery: v. 5,3 cm, pr. okraja 18,4 cm, pr. dna 
3,6 cm (tab. XIX: 7).

8. Črep misy s plynulou esovitou profiláciou, najväčšie 
vydutie zdobia zvislé žliabky, povrch je hnedočier-
ny; rozmery: pr. najväčšieho vydutia 18 cm (tab. 
XIX: 5).
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9. Črep misy s kužeľovitým hrdlom odsadeným od 
vydutia zdobeného zväzkami šikmých úzkych 
žliabkov, povrch je hnedočierny; rozmery: pr. naj-
väčšieho vydutia 20 cm (tab. XIX: 11).

11. Okrajový črep nádoby s kužeľovitým hrdlom; 
rozmery: pr. ústia 19 cm (tab. XIX: 9). 

10. Lučík bronzovej loďkovitej spony (typ Šmarjeta), 
ktorej ihla a vinutie sa nezachovali, na lučíku sú 
tri pozdĺžne plastické rebrá zdobené čiarkovaním, 
ktoré sú na oboch koncoch ohraničené priečnymi 
líniami; rozmery: dĺ. fragmentu 2,8 cm, š. 1,3 cm 
(tab. XIX: 1).

Ojedinelé nálezy

Spolu s nálezmi z hrobových celkov sú v depozitári 
múzea uložené aj dve nádoby a jeden črep s označením 
„Érsekujvár Ragonya 1938-1939“.
Opis nálezov:
1. Miska so zatiahnutým okrajom a rovným dnom, so 

4 plastickými výčnelkami pod okrajom, povrch je 
šedý vyhladený; rozmery: v. 9,6 cm, pr. okraja 22 cm, 
pr. dna 9,8 cm (tab. XVIII: 11).

2. Spodná časť dvojkónickej nádoby (džbánok?) 
s rovným, mierne odsadeným dnom, vyrobená je 
na kruhu, povrch je šedočierny hladený, na vnú-
tornej strane sú línie po vytáčaní; rozmery: zacho-
vaná v. 7 cm, pr. najväčšieho vydutia 12,8 cm (tab. 
XVIII: 10).

3. Črep s kolkovanou výzdobou z doby laténskej (tab. 
XVIII: 12).

TYPOLOGICKÝ A CHRONOLOGICKÝ 
ROZBOR MATERIÁLU

Keramika

Keramika tvorí najvýraznejšiu zložku v hrobo-
vých inventároch. Vyskytuje sa početne takmer vo 
všetkých preskúmaných hroboch, preto je primár-
nym prameňom pre vyhodnotenie. Výnimkou bol 
iba hrob 8, v ktorom sa okrem kalcinovaných kostí 
nenašla ani keramika, ani iné nálezy (obr. 5). Hoci 
boli niektoré nádoby poškodené orbou, chýbali 
najmä ich okraje, väčšina nádob sa zachovala ne-
porušená, alebo ich bolo možné rekonštruovať. Iba 
v hrobe 10 bolo údajne niekoľko črepov, ktoré sa 
však nezachovali (podľa pôvodného vyobrazenia 
mohlo ísť pravdepodobne o misku). Na pohrebisku 
v Nových Zámkoch bolo najviac informácii získa-
ných z 3 najbohatších hrobov (obsahovali 10 a viac 
nádob), ale aj z 15 stredne bohatých hrobov (5 až 9 
nádob). V keramickom servise týchto celkov sa v rôz-
nych kombináciách vyskytovalo päť základných 
typov keramiky - váza, prípadne amfora (obr. 9), 
misa (obr. 10), šálka (obr. 11: 1-3), hrniec (obr. 12) 
a miska (obr. 11: 4-9). Tieto hlavné typy keramiky sa 
v niektorých prípadoch ďalej členia na varianty. Do-

minantným typom keramiky v hrobovom inventári 
bola veľká váza, resp. v niektorých hroboch veľká 
amfora. Vyskytovali sa najmä v bohatších hroboch. 
V rámci chudobných hrobov sa takáto nádoba našla 
iba v jednom prípade, a to v hrobe 34 (tab. XVII: 1). 
Do skupiny chudobných hrobov môžeme zaradiť 
celkom 10 hrobov, ktoré obsahovali maximálne jednu 
alebo dve nádoby, predovšetkým menšie vázy, misy, 
misky, hrnce a šálky, a to v rôznych kombináciách. 
Ojedinelým keramickým tvarom je pokrievka, ktorá 
sa našla iba v jednom prípade, a to v hrobe 19 (tab. 
XI: 1). Z uvedeného vyplýva, že na pohrebisku 
v Nových Zámkoch má keramika jednoznačne naj-
väčšiu vypovedaciu hodnotu pre jeho kultúrne, ako 
aj chronologické vyhodnotenie. Jej význam spočíva 
najmä v tom, že odzrkadľuje regionálne špecifiká 
vývoja doby halštatskej v danej oblasti.

Vázy (obr. 9: 1, 2, 4-6)

Základným tvarom zásobnicových nádob doby 
halštatskej v stredodunajskej oblasti sú vázy s kuže-
ľovitým hrdlom. Veľké vázy, prípadne ich fragmenty 
sa na pohrebisku v Nových Zámkoch nachádzali 
v pätnástich hroboch. V rámci tejto skupiny nálezov 
bolo možné definovať päť rozdielnych typov váz (V1 
až V5). Na základe profilácie sú tieto nádoby jedným 
z najdôležitejších kritérií pre stanovenie vnútorného 
vývoja a relatívnej chronológie na pohrebisku. Práve 
preto je veľmi dôležité venovať ich analýze v rámci 
tohto príspevku zvýšenú pozornosť.

• Váza 1 (typ V1) - veľmi baňatá váza s kužeľovitým 
hrdlom a výrazne zaobleným vydutím, odsadenie 
hrdla a pliec je menej výrazné, okraj je lievikovite 
vyhnutý von (obr. 9: 1). Charakteristickým zna-
kom tohto typu vázy je, že maximálne vydutie 
má v pomere k svojej výške výrazne väčšie. Toto 
kritérium spĺňa iba váza z hrobu 18 (tab. X: 1). Pro-
filácia tejto vázy vychádza typologicky z tvarov 
nádob neskorej doby bronzovej (HB). Jej najbližšie 
paralely poznáme z kultúrneho okruhu pohrebísk 
mladšej doby popolnicových polí (napr. Chotín - 
Dušek 1957; Stegmann-Rajtár 1992a, 61; Hadersdorf 
am Kamp - Scheibenreiter 1954; Stegmann-Rajtár 
1992a, obr. 14; Stillfried - Kaus 1984; Stegmann-Raj-
tár 1992a, obr. 5; St. Andrä - Eibner 1974; Stegmann- 
-Rajtár 1992a, obr. 10), ako aj z pohrebísk v Za-
dunajsku (Patek 1968) a pohrebísk mezőcsátskej 
kultúry v severnom Potisí (Metzner-Nebelsick 2002; 
Patek 1993, obr. 27). Tento typ vázy pokračoval 
z predchádzajúceho obdobia a bol dominantný aj 
na začiatku halštatskej kultúry, teda v čase, keď sa 
typologicky mladšie vázy ešte nevyskytovali. Ná-
lezy takejto vázy sú známe z viacerých pohrebísk 
(napr. Dunajská Lužná/Nové Košariská, najstarší 



74 SUSanne STegMann-raJTár

Obr. 9. Nové Zámky. Základné typy keramiky z hrobov doby halštatskej - vázy/amfora.
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hrob 2 - Parzinger/Stegmann-Rajtár 1988, obr. 4: 1; 
Pichlerová 1969, tab. 10: 2; Halimba - Patek 1993, 
obr. 69: 22; Sopron-Burgstall, hrob 83/1971 - Patek 
1993, obr. 36; Statzendorf - Stegmann-Rajtár 1992a, 
obr. 21; Maissau - Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 25; 
Kleinklein - Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 30: 12; 
Dobiat 1980), ktoré reprezentujú regionálny vývoj 
v rámci východoalpsko-zadunajskej oblasti.

• Váza 2 (typ V2) - váza s vyšším kužeľovitým hrd-
lom a zaobleným vydutím má výrazné odsadenie 
hrdla a pliec a širší von vyhnutý okraj (obr. 9: 2). 
Maximálne vydutie v pomere k svojej výške už 
nemá také výrazné ako váza typu V1. Je zjavné, že 
váza V2 je už vyššia a o niečo menej baňatá, čím 
pôsobí štíhlejšie. Výzdoba na vydutí pozostáva 
väčšinou zo šikmých viacnásobných žliabkov 
v kombinácii s malými jamkami a z vodorovných 
žliabkov pod okrajom. Tento typ je zastúpený 
v štyroch hroboch (hrob 2 - tab. I: 11; hrob 17 - tab. 
IX: 1; hrob 19 - tab. XI: 11; hrob 35 - tab. XVII: 9). 
Váza z hrobu 35 má zvislé širšie žliabky na vydutí 
a vodorovné žliabky pod okrajom, čím je ešte 
veľmi blízka nádobám, ktoré boli charakteristické 
v kultúre stredodunajských popolnicových polí 
(Metzner-Nebelsick 1998; 2002; Stegmann-Rajtár 
1992a; 1994). Ťažisko výskytu tohto typu spadá, 
podobne ako v prípade vázy V1, do staršej doby 
halštatskej. Porovnateľné vázy pochádzajú zo 
Svodína z hrobu 46 (Pavúková 1986, obr. 19: 11), 
z Hurbanova (Paulík 1958, obr. 2; 3), ale aj z pohre-
bísk v Zadunajsku, napríklad z lokality Süttő (Va-
dász-Vékony 1983), Nagybarát, Középrépáspuszta 
a Halimba (Patek 1993, obr. 42; 68; 71). Typologicky 
k vázam typu V2 patria aj amfory z hrobov 24 a 25 
(uvedené sú samostatne).

• Váza 3 (typ V3) - štíhla váza s veľmi vysokým 
kužeľovitým hrdlom odsadeným od pliec, s mier-
ne zaobleným vydutím a mierne von vyhnutým 
okrajom (obr. 9: 4). Na rozdiel od typov V1 a V2 
je charakteristickým znakom vázy V3 už menšia 
šírka maximálneho vydutia v pomere k jej cel-
kovej výške. Dominantným prvkom a charak-
teristickým znakom je predovšetkým jej vysoké 
hrdlo. V Nových Zámkoch je tento typ zastúpený 
v troch hroboch (hrob 14 - tab. VII: 10, hrob 34 - 
tab. XVII: 1 a hrob 23 - tab. XII: 8). Menšia váza 
rovnakého typu sa nachádzala v jednom hrobe 
(hrob 5 - tab. II: 3). Na základe typologického vý-
voja sa ukázalo, že k tomuto typu vázy nenachá-
dzame také paralely, ktoré by patrili na začiatok 
doby halštatskej. Ťažisko ich výskytu spadá až do 
rozvinutej doby halštatskej (HC2). Porovnateľné 
vázy pochádzajú najmä z pohrebísk alebo ojedi-
nelých hrobov v rámci severovýchodohalštatskej 
oblasti (napr. Špačince, hrob 2 - Pichlerová 1963; 

Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 40: 7; Hurbanovo - 
Paulík 1958; Sopron-Burgstall, mohyla 215 - Patek 
1993, obr. 36; Tatabánya-Dózsakert - Vadász-Vékony 
1986, 3; 4; Maissau - Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 
26; Maiersch - Stegmann-Rajtár 1992a, 24; Dunaj-
ská Lužná, mohyla 1 - Pichlerová 1969; Parzinger/
Stegmann-Rajtár 1988, obr. 5: 10; Halimba, hrob 
28 - Patek 1993, obr. 71: 18).

• Váza 4 (typ V4) - je to pomerne baňatá dvojkónická 
nádoba s plynulou profiláciou, bez výzdoby (obr. 
9: 5). Zastúpená je v hrobe 26 (variant V4a; tab. 
XV: 4) a v hrobe 29 (variant V4b; tab. XVI: 3). V po-
rovnaní s vázami predchádzajúcich typov (V1-V3) 
je tento typ vázy už výrazne odlišný, pretože nemá 
charakteristické členenie na tri časti, teda na okraj, 
hrdlo a vydutie. Poznáme ju napríklad z hrobu 
2 z Preselian (Veliačik 1988, obr. 11: 3, 5). Ťažisko 
výskytu tohto typu je v hroboch patriacich na roz-
hranie stupňov HC a HD. Paralely má na pohre-
bisku v Modranoch (Dušek 1976), v Hurbanove 
(Paulík 1958), Bajči (Paulík 1958, obr. 4), v Malých 
Kosihách (Paulík 1958, obr. 5), v Mužle (Kuzma 
2001, obr. 64: 2), v Halimbe (Patek 1993, obr. 68: 32), 
v Középrépáspuszte (Patek 1993, obr. 43: 14), v Ta-
tabányi-Dózsakerte (Vadász-Vékony 1986, obr. 4), 
na pohrebisku Sajószentpéter v severnom Potisí 
(Kemenczei 1994, obr. 5: 3) a tiež v hroboch z Bu-
deşti Fînaţe v Sedmohradsku (Marinescu 1984, obr. 
10: 2; 11: 9), ktoré patria do včasnoskýtskeho ob-
dobia (Teržan 1998, 513; Chochorowski 1998, obr. 3). 
Ide o charakteristický typ dvojkónickej nádoby, 
ktorý je rozšírený nielen v halštatskej kultúre 
stredného a severovýchodného Zadunajska, ale 
aj v jazdecko-nomádskom kultúrnom prostredí 
vo východokarpatskej oblasti (Metzner-Nebelsick 
2002, obr. 42). Na rozdiel od vázy v hrobe 29 má 
váza z hrobu 26 posunuté maximálne vydutie do 
spodnej časti a je typologicky mladšia (výraznej-
ší prechod k fľaškovitému typu nádoby). Váza 
vychádza z tvarov typických pre severovýchodo-
halštatskú oblasť (vázy s kužeľovitým hrdlom), 
ale jej plynulá profilácia je už vlastne prechodom 
k vázam, ktoré sú typické na pohrebiskách veker-
zugskej kultúry. Ojedinelé paralely k tomuto typu 
sa vyskytujú najmä na pohrebisku v Chotíne, a to 
v hroboch 32 a 60 (Dušek 1966, tab. 35: 5; 39: 18). 
Táto skutočnosť je zaujímavá najmä tým, že ná-
doba z hrobu 32 v Chotíne má ostrú meandrovitú 
výzdobu ohraničenú z oboch strán vpichmi, ktorá 
je charakteristická najmä na nádobách východo-
halštatskej kultúry a v prostredí vekerzugskej 
kultúry je výnimočná a pôsobí archaicky.

• Váza 5 (typ V5) - typologicky sa vyvinula z vázy 
typu V4. Má podobnú profiláciu, je však výraz-
ne štíhlejšia a vyššia (obr. 9: 6) a má už blízko 
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k fľaškovitému tvaru, ktorý je typický pre vývoj 
v mladšej dobe halštatskej (HD). Pomerne štíhla 
váza s plynulou esovitou profiláciou, bez výzdo-
by pochádza z hrobu 21 (variant V5a; tab. XII: 1) 
a váza dvojkónického tvaru sa vyskytla v hrobe 
22 (variant V5b; tab. XII: 2). Majú síce odlišnú 
stavbu tela, ale ich spoločným znakom je esovitá 
profilácia bez odsadenie hrdla. V starších hroboch 
z Nových Zámkov sa tento typ ešte nevysky-
tuje. Jednoznačné paralely má na pohrebisku 
v Chotíne. Váza z hrobu 21 z Nových Zámkov 
je porovnateľná s vázami z hrobov 25, 79, 111 
a 206 na pohrebisku v Chotíne (Dušek 1966, tab. 
4: 8; 8: 8; 42: 13; 23: 8) a váza z novozámockého 
hrobu 22 má paralely v chotínskych hroboch 25, 
48, 86 a 176 (Dušek 1966, tab. 4: 1; 37: 27; 43: 18; 
19: 9). Analogické vázy pochádzajú aj z pohre-
biska v Senci (Chropovský 1962, obr. 4: 2), v Se-
redi (Kraskovská 1953), v Andači (Kudláček 1953) 
i v Bučanoch (Bujna/Romsauer 1983, tab. 3: 7, 11). 
Tento tvar je charakteristický tiež v Potisí, ale aj 
v celej východo karpatskej oblasti, kde sa vysky-
tuje v jazdecko-nomádskom kultúrnom okruhu, 
predovšetkým vo vekerzugskej kultúre. Váza 
typu 5 je charakteristická pre vývoj tejto kultúry 
a pretrvávala až na začiatok doby laténskej, ako 
to jednoznačne dokladajú nálezy z Bučian, kde sa 
v hrobe 11 nachádzala váza s esovitou profiláciou, 
ktorá zodpovedá typu V5a z Nových Zámkov (Buj-
na/Romsauer 1983, tab. 6: 14; Parzinger 1989, 105). 

Amfory (obr. 9: 3)

Z novozámockého pohrebiska pochádzajú dve 
amfory, a to z hrobu 24 (tab. XIII: 7) a hrobu 25 (tab. 
XIV: 7). Ide o typ nádoby s vysokým kužeľovitým 
hrdlom, zaobleným vydutím a hrdlom výrazne 
odsadeným od pliec (ako váza typu V2), ktorý repre-
zentuje lužickú kultúru. Amfory z Nových Zámkov 
sú zdobené viacnásobnými vodorovnými žliabkami 
pod okrajom a v dolnej časti hrdla (nález z hro-
bu 24), ako aj zväzkami šikmých žliabkov a plastic-
kými výčnelkami na vydutí (nález z hrobu 25). Pa-
ralely pochádzajú z lužickej kultúry zo záveru doby 
bronzovej napríklad z hrobu 2 pohrebiska v Malých 
Kršteňanoch (Šuhajíková-Pivovarová 1961; Stegmann- 
-Rajtár 1994, obr. 1: 1), zo sídliska v Novej Vsi nad 
Žitavou (Kujovský 1978; obr. 83: 7; 1980), z osady 
v Pobedime (Studeníková/Paulík 1983, tab. 30: 1) alebo 
aj z hradiska Štitáre-Žibrica (Stegmann-Rajtár 2004, 
obr. 3). Charakteristické zastúpenie veľkého počtu 
amfor lužickej kultúry pochádza najmä z hradiska 
Smolenice-Molpír (Brosseder/Stegmann-Rajtar, v tla-
či). Tento typ amfory je tiež zastúpený v sídliskovom 
materiáli vekerzugskej kultúry z Nitry-Chrenovej 
(Romsauer 1993b, obr. 4: 14).

Misy (obr. 10)

Misy tvoria druhú najvýznamnejšiu skupinu 
nádob v hroboch z Nových Zámkov. Charakteris-
tických je päť typov mís (M1-M5). Prvé tri typy sa 
vyskytli veľmi často (typ 1 až v dvoch variantoch), 
typy 4 a 5 však boli zastúpené len po jednom exem-
plári. 

• Misa 1 (typ M1) - misa s kužeľovitým hrdlom 
a mierne vtlačeným dnom sa na analyzovanom 
pohrebisku vyskytla v dvoch variantoch. Veľmi 
frekventovaná bola takáto misa vo vyhotovení 
s pásikovým uškom (variant M1a - obr. 10: 3, 4), 
ktorá sa našla až v dvanástich hrobových inven-
tároch (hroby 2, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 24-26, 29, 35). 
V prevažnej väčšine týchto hrobov bola vo funkcii 
urny. Misa rovnakého tvaru, ale bez uška (variant 
M1b - obr. 10: 5, 6) pochádza z hrobu 2 (tab. I: 5), 
z hrobu 6 (tab. III: 7) a z hrobu 17 (tab. IX: 7).

Charakteristickým znakom misy typu M1a je 
uško, ktoré vychádza z rozhrania pliec a hrdla 
a ukončené je v polovici hrdla. Vydutie býva od 
hrdla výrazne odsadené a okraj vyhnutý von. Misy 
M1a s plynulou profiláciou sa v Nových Zámkoch 
našli v hroboch 14, 18 a 25. Doložené sú aj z ďalších 
pohrebísk, napríklad z Hurbanova z hrobu 1/57 
(Paulík 1958, tab. 3: 4), z Bajča (Paulík 1958, obr. 4: 1), 
ale aj z Tatabányi-Dózsakerte (Vadász-Vékony 1986, 
obr. 4; 5). Misa M1a, s charakteristickým odsadením 
v hornej časti hrdla, pochádza v Nových Zámkoch 
z hrobov 12 a 35, ale vyskytla sa aj na iných lokali-
tách, napríklad v objekte 1 z Hostí (Bujna/Romsauer 
1984) a v Zadunajsku v hrobe 43 z Halimby či z mo-
hyly 1 z Nagybarátu (Patek 1993, obr. 88: 7). Tento typ 
bol veľmi obľúbený v halštatskej kultúre stredného 
a severovýchodného Zadunajska, kde je doložené 
ťažisko jeho rozšírenia v mohylách (Süttő, Vaszar), 
ako aj v plochých hroboch s jednoduchou výbavou 
(Stegmann-Rajtár 2002b, obr. 3). Okrem nezdobe-
ných exemplárov sa našli aj zdobené, napríklad 
grafitovými pásmi (nález z mohyly na pohrebisku 
vaszar - Patek 1993, obr. 78: 8), žliabkami v kombi-
nácii s jamkami, alebo aj plastickými výčnelkami na 
pleci. Z novozámockého hrobu 24 pochádza misa, 
ktorej hrdlo bolo zdobené grafitovou maľbou tvo-
renou trojuholníkmi, pásmi a mriežkou. Rozhranie 
hrdla a pliec zdobil rad šikmých krátkych žliabkov. 
Misa z hrobu 17 mala plastické výčnelky ohrani-
čené dvojicami žliabkových poloblúkov, ktoré sa 
na vydutí striedali so šikmými zväzkami žliabkov. 
Paralely k nej poznáme napríklad z hrobu 10 na 
pohrebisku Halimba, alebo na mise z mohyly na 
pohrebisku Süttő (Patek 1993, obr. 69: 18; Stegmann- 
-Rajtár 1992a, obr. 38: 2). Motívy tejto výzdoby majú 
tradíciu v kultúre popolnicových polí (HB). Vysky-
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tuje sa najmä v oblasti lužickej kultúry, napríklad na 
pohrebisku v Malých Kršteňanoch (Stegmann-Rajtár 
1994, obr. 1: A) alebo v hrobe 1 zo Senice (Stegmann- 
-Rajtár 1994, obr. 2: E). Na pohrebisku v Modranoch 
sa misa M1a našla v hroboch 5 a 32, ktoré patria do 
jej staršej fázy - Modrany I (Parzinger/Stegmann- 
-Rajtár 1988, 174).

• Misa 2 (typ M2) - misa s plynulou esovitou pro-
filáciou a mierne vtlačeným dnom (obr. 10: 7). 
V Nových Zámkoch pochádza z hrobu 6 (tab. III: 8), 
z hrobu 24 (tab. XIII: 4) a z hrobu 37 (tab. XIX: 5). 
Misa z hrobu 6 má rovný okraj, na pleciach sa strie-
dajú zvislé žliabky so zvislými plastickými výčnel-
kami, ktoré sú z oboch strán ohraničené líniou 
vpichov. V dobe halštatskej to bol veľmi obľúbený 
motív. Vyskytuje sa aj na sídlisku v Hostiach a na 
hradisku v Smoleniciach. Niekedy sa striedajú len 
žliabky a plastické rebrá, ktoré sú charakteristické 
aj pre typ misy s ostrou profiláciou.

• Misa 3 (typ M3) - misa s plynulou, výrazne stla-
čenou profiláciou a von vyhnutým okrajom (obr. 
10: 8). Pochádza z hrobu 2 (tab. I: 9), z hrobu 11 
(tab. IV: 8), z hrobu 19 (tab. XI: 10), z hrobu 32 (tab. 
XV: 7) a z hrobu 33 (tab. XV: 9). Misy z uvedených 
novozámockých hrobov sú zdobené, iba z hrobu 
2 pochádza aj jeden nezdobený exemplár spre-
vádzaný ďalšou misou, ktorá má okraj zdobený 
plastickými rebrami. Tento výzdobný motív sa 
často vyskytuje aj v keramickom materiáli zo Smo-
leníc-Molpíra (Brosseder/Stegmann-Rajtár, v tlači). 
Paralely sa nachádzajú na sídlisku v Bučanoch 
(Romsauer 1986, tab. 5: 3, 8, 17) a v objekte 1 vo 
Veľkom Grobe (Studeníková 1987b, obr. 9; 10).

• Misa 4 (typ M4) - vysoká baňatá misa s plynulou 
profiláciou, mierne vtlačeným dnom a pásikovým 
uškom na hrdle (obr. 10: 1) pochádza z hrobu 18 
(tab. X: 7). Má veľmi masívne vyhotovenie a vyhla-
dený povrch. Identická nádoba pochádza z hrobu 

Obr. 10. Nové Zámky. Základné typy keramiky z hrobov doby halštatskej - misy.
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121/54 z pohrebiska Zvolen-Balkán (Bátora 1979, 
obr. 11: 10; Zachar 2008). Ťažisko pochovávania 
tam spadalo do mladšej až neskorej doby bronzo-
vej a pochovávať sa prestalo na začiatku doby hal-
štatskej. Pohrebisko bolo situované v kontaktnej 
zóne lužickej, kyjatickej a mezőcsátskej kultúry, čo 
sa odzrkadlilo na rôznorodom zložení keramiky 
v jednotlivých hroboch. Keramika z hrobu 121/54 
zo Zvolena-Balkánu (obr. 15)5 vychádza z tradícií 
mladšej doby popolnicovách polí a v rámci vývoja 
na pohrebisku reprezentuje koniec neskorej doby 
bronzovej a začiatok doby halštatskej (HB/HC). 
Porovnateľná misa pochádza tiež zo žiarového 
hrobu 2/57 v Hurbanove (Paulík 1958, tab. 4: 1) 
a z pohrebiska Tatabánya-Dózsakert (Vadász-Vé-
kony 1986, obr. 5: 1).

• Misa 5 (typ M5) - vysoká baňatá misa s valcovitým 
hrdlom, vtlačeným dnom, so širokým pásikovým 
uškom mierne prečnievajúcim nad okraj a s vydu-
tinou zdobenou šikmými žliabkami (obr. 10: 8) sa 
v Nových Zámkoch našla v hrobe 29 (tab. XVI: 2). 
Podobné misy poznáme z hrobu 1 v Modranoch 
(Dušek 1976, obr. 2: 2), zo sídliska v Hostiach 
(Bujna/Romsauer 1984, tab. 2: 9), z hrobu 12 v Ha-
limbe (Patek 1993, obr. 69), z výšinného sídliska 
Somlóhegy (Patek 1968, obr. 49: 3), alebo aj z hrobu 
4 na pohrebisku Maissau v Dolnom Rakúsku (Berg 
1980; Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 26: 2).

Šálky (obr. 11: 1-3)

K menej frekventovanému typu nádoby na pohre-
bisku v Nových Zámkoch patria šálky (Š1 až Š3), 
ktoré boli zastúpené iba v troch hroboch (14, 18 a 34). 
Každá z nich predstavuje rozdielny typ.

• Šálka 1 (typ Š1) - šálka polguľovitého tvaru s rov-
ným okrajom a pásikovým uškom vytiahnutým 
nad okraj (obr. 11: 2). Na novozámockom pohrebis-
ku pochádza tento typ šálky z hrobu 14 (tab. VII: 5) 
a je pokračovaním tradícií neskorej doby bronzovej. 
Poznáme ho z kultúry popolnicových polí, z pohre-
bísk kultúrneho okruhu Podolí-Stillfried-Vál II/ 
chotín (Stegmann-Rajtár 1992a, 36) a rovnako 
aj z lužickej kultúry, napríklad z pohrebiska Háj 
(Kujovský/Hrubec 1994, tab. 6: 5) alebo z pohrebiska 
v Zlatých Moravciach-Kňažiciach (Kujovský 1994, 
tab. 5: 6). Tento typ sa vyskytoval tiež v staršej 
dobe halštatskej, čo dokladajú nálezy napríklad na 
pohrebisku Vrádište (Müller 2006; Pichlerová 1960) 
alebo na pohrebisku Zvolen-Balkán (Bátora 1979; 
Zachar 2008). Vyskytuje sa tiež v prostredí lužickej 
kultúry, napríklad na pohrebiskách Moravičany 
a kietrz (Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 45: 2; 49: 9) 

a v horákovskej halštatskej kultúre na južnej Mo-
rave, napríklad v hrobe 1 v Modřiciach (Stegmann- 
-Rajtár 1992a, obr. 50: 5; 1992b, tab. 25: 3).

• Šálka 2 (typ Š2) - šálka so zaoblenou vydutinou 
zdobenou líniou malých jamiek, s lievikovite 
vyhnutým ústím, pásikovým uškom ukončeným 
vo výške okraja a s mierne vtlačeným dnom (obr. 
11: 3). Pochádza z hrobu 18 (tab. X: 5) a má paralely 
v nálezovom materiáli neskorej doby bronzovej, 
najmä v okruhu stredodunajských popolnicových 
polí, napríklad v starších hroboch (fáza I) na 
pohre bisku Stillfried (Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 
3: 6). Podobný typ nádoby poznáme aj z prostredia 
kyjatickej kultúry (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 
147: 6) z hrobu(?) v Nitre-Mlynárciach (Romsauer 
1993a, tab. 6: 14), v Pobedime (Studeníková/Paulík 
1983, tab. 59: 6), vo Vrábľoch (Furmánek 1970, obr. 
6: 2), v Novej Vsi nad Žitavou (Kujovský 1978, 
obr. 83: 1; 1980). Podobný typ šálky pochádza aj 
z hrobu mezőcsátskej kultúry v Mani (Romsauer 
1999, obr. 2) a  tiež z pohrebiska lužickej kultúry 
v Moravičanoch a Kietrzi (Stegmann-Rajtár 1992a, 
obr. 45: 7; 50: 5).

• Šálka 3 (typ Š3) - šálka má kónický tvar, rovný 
okraj a pásikové uško vytiahnuté nad okraj (obr. 
11: 1). Tento typ šálky pochádza z hrobu 34 (tab. 

5 Ďakujem PhDr. M. Mácelovej, CSc., za možnosť kresbovej dokumentácie tohto hrobového celku.

Obr. 11. Nové Zámky. Základné typy keramiky z hrobov 
doby halštatskej. 1-3 šálky; 4-9 misky.
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XVII: 2). Porovnateľné typy sa nachádzajú na 
početných pohrebiskách a sídliskách doby hal-
štatskej. Jej najbližšie paralely pochádzajú naprí-
klad z hrobu z Malých Kosíh (Paulík 1958, obr. 5), 
z hrobov 2 a 23 z pohrebiska vo Vrádišti (Pichlerová 
1960), ako aj z hradiska Smolenice-Molpír (Dušek/
Dušek 1995, 21: 3; 57: 4; Brosseder/Stegmann-Rajtár, 
v tlači). V novozámockom hrobe 34 bola táto šálka 
v sprievode veľkej vázy (typ V3) a reprezentuje 
staršiu dobu halštatskú (HC). Vzhľadom na to, že 
v Nových Zámkoch bola zastúpená iba v jednom 
inventári, nie je vhodná na jemnejšie chronologické 
triedenie. 

Hrnce (obr. 12)

V keramickom súbore nálezového inventára 
z Nových Zámkov sú hrnce (H1 až H3) druhou 
najpočetnejšou skupinou. Reprezentujú bežný 
kuchynský riad a ich typologické rozdiely nie sú 
veľmi veľké. Vyskytujú sa skoro vo všetkých hro-
boch a charakteristické je ich zastúpenie jedným až 
dvomi exemplármi v jednom hrobovom inventári. 
Hrnce členíme na tri základné typy, pričom typ 2 
je zastúpený v dvoch typologických variantoch. 
Vďaka ich masívnemu vyhotoveniu sa zachovali 
pomerne často neporušené exempláre.

• Hrniec 1 (typ H1) - hrniec súdkovitého tvaru so 
zaoblenými stenami je štandardným typom, ktorý 
sa v nálezovom materiáli vyskytuje najčastejšie 
(obr. 12: 1, 4, 5). Pochádza napríklad z hrobu 6 
(tab. III: 11), z hrobu 13 (tab. VI: 7) a z hrobu 37 
(tab. XIX: 10). 

• Hrniec 2 (typ H2) - hrniec s esovitou profiláciou, 
von vyhnutým okrajom a maximálnym vydutím 
v hornej polovici predstavuje jeden z variantov 
tohto typu (H2a - obr. 12: 3), pochádzajúci naprí-
klad z hrobu 19 (tab. XI: 3). Druhým variantom 
(H2b - obr. 12: 6) je hrniec s esovitou profiláciou, 
von vyhnutým okrajom a maximálnym vydutím 
v dolnej polovici, ktorý bol napríklad v hrobe 37 
(tab. XIX: 6).

• Hrniec 3 (typ H3) - hrniec s rovnými stenami 
a mierne von vyhnutým okrajom (obr. 12: 2) sa na 
pohrebisku v Nových Zámkoch našiel napríklad 
v hrobe 23 (tab. XII: 5).

Najviac rozšíreným typom sú súdkovité tvary 
(typ H1), ale aj hrnce s esovitou profiláciou a von 
vyhnutým okrajom (typ H2). Zdobené sú často 
plastickými (niekedy zdvojenými) výčnelkami 
pod okrajom. Medzi nimi býva väčšinou línia 
nechtových vpichov alebo jamiek. Táto sa niekedy 
nachádza aj na samotných výčnelkoch. Obľúbeným 

výzdobným motívom na hrncoch býva aj plastická 
lišta zdobená prstovaním. Výzdoba býva nepra-
videlná a jej vyhotovenie je pomerne nedbanlivé. 
Hrnce sú veľmi často zastúpené v hrobovom ma-
teriáli, ale aj na sídliskách staršej aj mladšej doby 
halštatskej, pre jemnejšie chronologické triedenie 
sa však nehodia. Ich výskyt je charakteristický naj-
mä v plochých hroboch s jednoduchou výbavou, 
v mohylách s bohatším inventárom sa nachádzajú 
menej často. Dôležité postavenie má dvojkónický 
hrniec s von vyhnutým okrajom a piatimi plastický-
mi výčnelkami na maximálnom vydutí z hrobu 37 
(obr. 12: 6). Paralelu má v hrobe z Bajča (Paulík 1958, 
obr. 4: 5). V prostredí východohalštatskej kultúry sa 
tento typ vyskytuje zriedkavo, častejšie ho nájdeme 
na pohrebiskách vekerzugskej kultúry (Romsauer 
1987, 110), napríklad v hrobe 79 z Chotína (Dušek 
1966, tab. 42: 13).

Misky (obr. 11: 4-9)

Misky (MI1 až MI4) tvoria najpočetnejšiu skupinu 
nádob v hrobových inventároch. Zastúpenie mali 
v každom hrobe novozámockého pohrebiska. V jed-
notlivých hroboch ich počet predstavoval štyri až 
šesť exemplárov (hroby 6, 19, 24). Charakteristické 
sú najmä jednoduché misy so zatiahnutým okrajom, 
ktoré patria k bežnému kuchynskému riadu. V typo-
logickom členení rozoznávame tri typy misiek. Pri 

Obr. 12. Nové Zámky. Základné typy keramiky z hrobov 
doby halštatskej - hrnce.
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treťom type rozoznávame 3 varianty. Jednotlivé 
typy sa niekedy líšia aj svojou veľkosťou. Typické 
sú tak misky malých rozmerov, ako aj veľké misky. 
Z hľadiska relatívnej chronológie však nemajú veľ-
kú vypovedaciu schopnosť, pretože všetky typy sa 
vyskytujú v starších aj v mladších hroboch. Charak-
teristická pre regionálny vývoj halštatskej kultúry na 
juhozápadnom Slovensku je misa zdobená na okraji 
plastickými rebrami, ktorá sa vyskytuje aj na hra-
disku Smolenice-Molpír (Dušek/Dušek 1984; 1995). 
Na vnútornej strane misky z hrobu 17 sa zachovala 
tuhová výzdoba v tvare mriežky. Niektoré misky sú 
zdobené zväzkami žliabkov alebo rytých čiar. Za u-
jímavá je ojedinelá výzdoba vo vnútri veľkej misy 
z hrobu 7, s motívom tzv. blesku (Brosseder 2004, 
obr. 154; 161).Väčšina misiek však nebola zdobená. 
Dno misiek býva rovné alebo vtlačené do vnútra. 
Niekedy sa misky vyskytujú aj ako sprievodný 
materiál, ako pokrievka urny (hrob 32) a v jednom 
prípade aj ako urna.

• Miska 1 (typ MI1) - kónická miska s rovným ús-
tím (obr. 11: 4, 9), ktorá bola napríklad v hrobe 6 
(tab. III: 9).

• Miska 2 (typ MI2) - poľgulovitá miska s vtiahnu-
tým ústím (obr. 11: 8), ktorá sa napríklad našla 
tiež v hrobe 6 (tab. III: 6).

• Miska 3 (typ MI3) - miska s von vyhnutým ústím 
a tanierovitým okrajom (variant 3a - obr. 11: 7) sa 
vyskytla napríklad v hrobe 13 (tab. VI: 6), miska 
s von vyhnutým ústím a tanierovitým okrajom 
so štyrmi lalokmi (variant 3b - obr. 11: 5) bola 
napríklad v hrobe 12 (tab. V: 8) a miska s von 
vyhnutým ústím a tanierovitým okrajom zdobe-
ným plastickými rebrami (variant 3c) pochádza 
z hrobu 2 (tab. I: 2).

• Miska 4 (typ MI4) - miska s vtiahnutým ústím (obr. 
11: 6) sa na pohrebisku vyskytovala najčastejšie, 
napríklad v hrobe 6 bola zastúpená až šiestimi 
kusmi (tab. III: 1, 3-6, 9).

Paralely k miske s von vyhnutým okrajom 
z novo zámockého hrobu 13 pochádzajú z hrobu 
z Bajča (Paulík 1958, obr. 4: 2), zo sídliska vo Veľ-
kom Grobe (Studeníková 1987b) aj z pohrebiska 
Tatabánya-Dózsa kert v Zadunajsku (Vadász-Vékony 
1986, obr. 6: 14). Obľúbeným tvarom bola najmä mis-
ka s tanierovitým okrajom a štyrmi lalokmi, ktorá 
sa tradične vyskytovala v plochých hroboch, ako aj 
v mohylách rozšírených v halštatskej kultúre stred-
ného a severovýchodného Zadunajska, na príklad 
v Malej nad Hronom (Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 
39: 11), v Modranoch (Dušek 1976), v Hurbanove (Pa-
ulík 1958, tab. 4: 5), v mohylách z pohrebísk Somló-
vásárhely, Vaszar a Csönge, ale aj na pohre biskách 

Halimba, Tatabánya a Lábatlan (Patek 1993). Bola 
tiež rozšírená na východnom Slovensku, napríklad 
v hrobe 2 z Michaloviec (Miroššayová 1987, tab. 5: 12, 
15, 19). Je typom keramiky, ktorá sa vyskytuje bežne 
v celej severovýchodohalštatskej kultúre (kalender-
berská kultúra, ako aj halštatská kultúra stredného 
a severovýchodného Zadunajska) a následne aj vo 
vekerzugskej kultúre. Kontinuitu vývoja medzi 
starším a mladším obdobím najvýraznejšie repre-
zentujú pohrebiská severne od Dunaja a východne 
od Váhu, s najväčšou koncentráciou medzi riekami 
Nitra a Ipeľ (obr. 13).

Bronzové a železné nálezy

Bronzové a železné nálezy z pohrebiska v No-
vých Zámkoch sa svojím typologickým zastúpením 
neodlišujú výraznejšie od nálezov z iných skúma-
ných pohrebísk vo východoalpsko-zadunajskej 
oblasti. Žiarové hroby s pomerne chudobnou vý-
bavou sú charakteristické pre halštatskú kultúru 
stredné ho a severovýchodného Zadunajska (obr. 
13; Stegmann-Rajtár 2002a; 2002b; Teržan 1986; 1990). 
Nálezy vyhotovené z bronzu pochádzajú v Nových 
Zámkoch z neveľkého počtu hrobov. Ide o ozdoby 
a súčasti odevu, ale aj o nožíky, ktoré sa vysky-
tujú predovšetkým v ženských hroboch. Okrem 
tyčinkovitého bronzového zlomku s hranatým 
prierezom, ktorý veľmi pravdepodobne predsta-
vuje fragment ihlice neznámeho tvaru, z hrobu 35 
(tab. XVII: 3), majú vysokú vypovedaciu hodnotu 
najmä dva typy bronzových náramkov z hrobu 9 
(tab. II: 11, 14). Pre kultúrno-chronologickú inter-
pretáciu pohrebiska sú kľúčové najmä dve loďko-
vité spony typu Šmarjeta z hrobu 14 (tab. VII: 2) 
a z hrobu 37 (tab. XIX: 1). Medzi charakteristické 
železné predmety patria tiež tri nožíky s tŕňovitou 
rukoväťou z hrobu 7 (tab. II: 9), hrobu 9 (tab. VI: 8) 
a z hrobu 24 (tab. XIII: 3), ako aj jednoduchý kruho-
vitý náramok z hrobu 12 (tab. V: 1).

Bronzové predmety

Spony

Dve bronzové loďkovité spony typu Šmarjeta 
pochádzajú z hrobu 14 (tab. VII: 2) a z hrobu 37 (tab. 
XIX: 1). Na základe nálezov keramiky patria obidva 
hroby k stredne bohatým. V oboch prípadoch ná-
lezov spôn boli ihla, zachycovač ihly aj vinutie od-
lomené. Stalo sa tak zrejme sekundárnym pre pálením 
počas kremácie, ktorým sa čiastočne poškodili aj oba 
lučíky. Lepšie sa zachoval exemplár z hrobu 37. Spona 
z hrobu 14 bola aj čiastočne deformovaná. Zlomky 
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ulomených častí sa nezachovali, preto sa celkové 
rozmery spôn, najmä ich dĺžka nedá rekonštruovať 
(Novotná 2001). Problematikou spôn typu Šmarjeta sa 
zaoberali viacerí bádatelia. Ich rošírenie publikoval 
už dávnejšie G. Kossack (1959, mapa 155: D 2), neskôr 
B. Teržanová (1983, 72, obr. 13; 1987, 23, obr. 13; 1990, 
220, mapa 16; 1998), H. Parzinger (Parzinger/Nekvasil/
Barth 1995, obr. 7: 1, 2), B. Glunzová (1997, obr. 14) 
a  najnovšie T. Stöllner (2002, 56, obr. 20). Ťažisko 
ich datovania spadá do polovice 7. stor. pred Kr., 
pričom pre jemnejšie chronologické zaradenie je 
rozhodujúcim kritériom dĺžka nôžky a jej ukonče-
nie. Kratšie exempláre sa vyskytovali už v staršom 
období (HC2), dlhšie sú typologicky o niečo mladšie 
(HC2/HD1) a patria do poslednej štvrtiny 7. stor. 
pred Kr. V prípade spôn z Nových Zámkov však 
pôvodná dĺžka spôn nie je známa, preto ich môžeme 
datovať iba rámcovo. Loďkovitá spona typu Šmarjeta 
má nadregionálny význam, bola typická pre širokú 
východoalpsko-zadunajskú oblasť a je datovaná do 
stupňa HC2 a HC2/HD1 (Stegmann-Rajtár 1992a, 
108). Ťažisko jej výskytu leží v juhovýchodoalpsko-
pannónskej oblasti (napr. náleziská Poštela, Brinjeva 
Gora, Ptuj), odkiaľ sa rozšírila najmä na sever a seve-
rozápad. Pochádza z dielní najmä v oblasti Slovinska 
(Dolenjsko) a je významným indikátorom kontaktov 

medzi juho- a severovýchodohalštatským kultúrnym 
okruhom (Teržan 1983, 70; 1987; 1990, 220; Guštin/
Tiefengraber 2001; Tiefengraber 2006). Vyskytuje sa 
pomerne často aj v údolí Isonzo v Dalmácii a v Bosne. 
Severným smerom sa rozšírila najmä do stredného 
a severo východného Zadunajska až k dunajskému 
ohybu, ďalej na juhozápadné Slovensko a odtiaľ 
na južnú Moravu (obr. 14). Rozšírenie týchto spôn 
do juhomoravskej oblasti (horákovská halštatská 
kultúra) je kľúčové pre poznanie chronologického 
vývoja doby halštatskej v centrálnej stredoeuróp-
skej oblasti (Stegmann-Rajtár 1992a, obr. 39: 5). Na 
Slovensku pochádza z mohyly z Malej nad Hronom, 
z hrobov(?) z Abraháma, ale aj z hradiska Smolenice-
Molpír a na Morave zo žiarového pohrebiska Marefy 
(Baarová 2004; Parzinger/Stegmann-Rajtár 1988, obr. 
3: 4; Paulík 1960; Říhovský 1993; Stegmann-Rajtár 2005, 
obr. 21: 8). Zastúpená je aj medzi nálezmi z jaskyne 
Býčí skála (Parzinger/Nekvasil/Barth 1995, 105). Ešte 
západnejšie sa rozšírila do niektorých oblastí Hor-
ného Rakúska (údolia riek Inn a Salzach), pričom 
jej najväčšia koncentrácia sa zistila na eponymnom 
pohrebisku v Hallstatte (Glunz 1997, Stöllner 2002, 
56, obr. 20). Spona typu Šmarjeta má veľký význam 
pre jemné chronologické zaradenie najmä bohatších 
hrobov, pretože v kombinácii s ostatnými nálezmi, 

Obr. 13. Mapa pohrebísk a hrobov východohalštatskej kultúry (halštatská kultúra stredného a severovýchodného Zadunajska). 
1 - Nové Zámky; 2 - Bajč; 3 - Hurbanovo; 4 - Modrany; 5 - Svodín; 6 - Mužla; 7 - Malá nad Hronom; 8 - Malé Kosihy; 9 - Süttő; 
10 - Lábatlan; 11 - Tatabánya; 12 - Csorna; 13 - Arpás; 14 - Nagybarát; 15 - Mezőörs-Alsótag; 16 - Vaszar; 17 - Középrépászpusta; 

18 - Mesteri; 19 - Csönge; 20 - Kismező; 21 - Somlóvásárhely; 22 - Halimba; 23 - Fehérvárcsurgó; 24 - Százhalombatta.
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najmä s keramikou, má významnú vypovedaciu 
hodnotu pre datovanie v rámci regionálneho vývoja 
halštatskej kultúry. Pohrebisko v Nových Zámkoch 
patrí v rámci Slovenska k najsevernejším lokalitám 
východohalštatskej kultúry a predovšetkým jeho 
keramika je typická pre kontaktnú oblasť s lužickou 
kultúrou. Spony typu Šmarjeta sa vyskytovali vo 
veľkom počte na hradisku Smolenice-Molpír, kde 
sa v inventároch domov na III. nádvorí našlo spolu 
20 kusov (Dušek/Dušek 1984; 1995; Stegmann-Rajtár 
2005, obr. 21: 8), ako aj v depote z lokality Kisravazd 
(Fekete 1973). Najnovšie je jej ojedinelý nález známy 
aj z vrchu Marhát (Jakubčinová 2008, obr. 1: 14) ako aj 
z hradiska Slepý vrch v Horných Orešanoch (Pieta 
2007, obr. 3: 4), ktoré patrí do línie hradísk pozdĺž 
východnej strany Malých Karpát, kde viedla diaľková 
komunikácia spájajúca juhovýchodohalštatskú oblasť 
so severom Európy (Stegmann-Rajtár 2002a, obr. 1). 
V bohatých mohylách kalenderberskej kultúry 
(v rámci juhozápadného Slovenska s koncentráciou 
mohýl západne od Váhu) sa tento typ spony nevy-
skytoval vôbec (Studeníková 2005). Ťažisková oblasť 
pohrebísk s týmto typom spony, v rámci ktorej Nové 
Zámky patria na jej severný okraj (obr. 14), leží v kon-
taktnej zóne halštatskej (halštatská kultúra stredného 
a severovýchodného Zadunajska) a lužickej kultúry 
(obr. 13). Odzrkadlilo sa to najmä na výzdobných 
motívoch keramiky (zväzky vodorovných, zvislých 

alebo šikmých žliabkov v kombinácii s rytými línia-
mi a vpichmi) a na výskyte amfor s touto výzdobou 
v hroboch 24 a 25. 

Náramky

Z novozámockého pohrebiska pochádzajú dva 
typy bronzových náramkov, oba z hrobu 9. Prvý typ 
je zastúpený dvomi exemplármi. Jeden je vyrobený 
z hladkej bronzovej tyčinky s nepravidelným obdĺž-
nikovitým prierezom a zachoval sa iba v zlomkoch 
(tab. II: 13). Druhý exemplár, s prekrývajúcimi 
sa a mierne zhrubnutými koncami a s prierezom 
v tvare písmena D sa zachoval kompletne (tab. 
II: 11). Početné paralely k tomuto typu pochádzajú 
z pohrebiska v Chotíne napríklad z hrobov 10, 14, 
22 a 131 (Dušek 1966, tab. 2: 7, 19; 3: 16; 11: 13).

Druhý typ náramku, s okrúhlym prierezom 
a prekrývajúcimi sa koncami, je zdobený šikmými 
líniami (tab. II: 14). Porovnateľné náramky poznáme 
opäť z pohrebiska v Chotíne napríklad z hrobov 
61, 74a, 74b (Dušek 1966, tab. 39: 29; 59: 6-9). Pre 
datovanie je veľmi dôležitý bohatý hrob zo se-
verného Zadunajska z lokality Balatonszamárdi, 
v ktorom sa vyskytli oba tieto typy náramkov 
spoločne. V tomto hrobovom inventári sa našli aj 
ďalšie mimoriadne zaujímavé nálezy. Predstavujú 
ich neobvykle početné spony viacerých typov - 

Obr. 14. Rozšírenie bronzových loďkovitých spôn typu Šmarjeta. Číslo 29 - Nové Zámky (podľa Glunz 1997, mapa 24).
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šesť menších loďkovitých spôn s priečnym rebrom 
zdobeným krátkymi vrypmi, dve väčšie loďkovité 
spony s dvomi bočnými gombíkmi - jedna s rytou 
výzdobou, druhá bez výzdoby. Oba typy sa bežne 
vyskytovali na pohrebiskách a sídliskách stupňa 
HC. Tieto spony boli v sprievode ďalšej, a to oblú-
kovitej spony typu Velem, ktorá je z tohto súboru 
najmladšia (Patek 1993, 142, obr. 111). Spony typu 
Velem boli typické vo východohalštatskej oblasti 
a ťažisko ich používania spadá do obdobia, v kto-
rom loďkovité spony už začali vychádzať z módy. 
Spoluvýskyt loďkovitých spôn a spony typu Velem 
reprezentuje už prechodné obdobie HC2/HD1 vo 
východohalštatskej oblasti (Romsauer 1996, 433, 
obr. 1; 2). Zdá sa, že nálezy z hrobu elitnej ženy 
z Balatonszamárdi sú dokladom nosenia takých 
spôn, ktoré mali pôvod v juhovýchodohalštatskej 
kultúrnej oblasti. 

Železné predmety

Nožíky

Výroba a používanie železných predmetov nie je 
v staršej dobe železnej novým fenoménom, pretože 
už v mladšej a neskorej dobe bronzovej je ich výskyt 
pomerne častý (kultúrny okruh Podolí-Stillfried/
Vál II-Chotín - Stegmann-Rajtár 1992a, 36). Väčšinou 
ide o drobné typy nálezov, ako sú nožíky alebo 
ihlice. Takéto nálezy sú známe z pohrebiska doby 
popolnicových polí v Chotíne napríklad z hrobu 
108 (Dušek 1957; Paulík 1996, obr. 5: 5), z pohrebiska 
kyjatickej kultúry v Babinci (Furmánek 1984, obr. 4), 
alebo napríklad z dolnorakúskych pohrebísk v Ha-
dersdorfe, Stillfriede a v St. Andrä (Stegmann-Rajtár 
1992a, obr. 4; 11; 14). Pomerne často sa vyskytujú aj 
na sídliskách, napríklad v Marianke (Paulík 1996) či 
v Rybníku (Bátora/Rassmann 2007, obr. 4: 6). Okrem 
výskytu v žiarových hroboch doby popolnicových 
polí sú zastúpené aj v kostrových hroboch kultúry 
Mezőcsát (napr. hrob 1 zo Senice), ktoré obsaho-
vali aj iné železné alebo aj bronzové predmety tzv. 
kimerského typu a súvisia s rozšírením jazdecko-
nomádskeho vplyvu z Potisia do stredodunajskej 
oblasti (Patek 1993; Romsauer 1999; Stegmann-Rajtár 
1994, obr. 2E: 7). Železné nožíky, ihlice a iné pred-
mety, ktoré boli rozšírené už v neskorej dobe bron-
zovej, sa v rovnakej miere vyskytovali aj v hroboch 
doby halštatskej. Spolu s bronzovými predmetmi 
predstavovali bežný inventár bohatých mohýl, ale 
aj chudobnejších hrobov. Poznáme ich napríklad 
z hrobov 21, 24 a 28 na pohrebisku Halimba (Patek 
1993, 91, obr. 71: 6, 7, 13, 16), z mohyly 7 na pohre-
bisku Vaszar (Patek 1993, 104, obr. 83: 31) alebo 
z hrobov 10, 23, 24 pohrebiska vo Vrádišti (Müller 

2006; Pichlerová 1960). Rozšírené boli počas celej 
doby halštatskej, preto na jemnejšie datovanie nie 
sú vhodné. Na pohrebisku v Nových Zámkoch sa 
železné nožíky našli v troch hroboch, a to v hrobe 7 
(tab. VI: 8), v hrobe 9 (tab. II: 9) a v hrobe 24 (tab. XIII: 
3).Všetky nožíky majú tŕňovité ukončenie rukoväti, 
menší exemplár má zaoblený tvar, väčší (z hrobu 7) 
má rovný tvar. Našli sa spolu s nespálenými zvie-
racími kosťami a je preto veľmi pravdepodobné, že 
slúžili na porciovanie mäsa. 

Náramok

Jednoduchý železný náramok s kruhovým prie-
rezom, ktorý pochádza z hrobu 12 (tab. V: 1), patrí 
k charakteristickým kruhovým šperkom celej doby 
halštatskej. Početne sa vyskytuje na pohrebiskách 
halštatskej kultúry stredného a severovýchodného 
Zadunajska. Napríklad v žiarovom hrobe 2/56 z Hur-
banova sa takýto náramok objavil v kombinácii so 
železnou harfovitou sponou a môžeme ho datovať 
na začiatok staršej (HC1) doby halštatskej (Paulík 
1958, obr. 2, Stegmann-Rajtár 1992a). Vyskytuje sa 
tiež v hroboch 6 a 22 na pohrebisku Nagydém- 
-Répáspuszta (Patek 1993, obr. 42; 43) a opäť spolu so 
železnou harfovitou sponou, ktorá ho zaraďuje do 
rovnakého časového obdobia ako je to v prípade hro-
bu 2/56 z Hurbanova. Spomenúť treba aj mohylu 5 
z pohrebiska Vaszar-Pörösrét, kde sa tiež nachádzali 
4 železné kruhovité náramky, avšak s obdĺžnikovi-
tým prierezom (Patek 1993, obr. 76: 1-4). Podobné 
náramky poznáme aj z Chotína, napríklad z hrobov 
7, 8 a 54, ktoré sú však odlišné tým, že nie sú uzavreté 
a konce majú preložené cez seba (Dušek 1966, tab. 
1: 10, 11, 14; 56: 11). Ťažisko výskytu síce majú v hro-
boch doby halštatskej, ale začali sa používať už oveľa 
skôr. Podobné náramky sú charakteristické už v ne-
skorej dobe bronzovej, kde sa používali v 9. a 8. stor. 
pred Kr., a to najmä vo východokarpatskej oblasti. 
V severnom Potisí sú typické v hroboch mezőcsátskej 
kultúry, kde ich poznáme napríklad z hrobov 57, 60 
a 65 z eponymného pohrebiska Mezőcsát (Patek 1993, 
obr. 29: 9, 10; 30: 10, 11). 

Hlinené, sklené a kostené predmety

Prasleny, koráliky a kostené obloženie

Prasleny boli v Nových Zámkoch súčasťou vý-
bavy v štyroch hroboch. V hrobe 11 (tab. IV: 1), 
v hrobe 23 (tab. XII: 4) a v hrobe 32 (tab. XV: 6) 
bol charakteristický typ dvojkónického praslena 
s vtiahnutou spodnou časťou, pričom iba exemplár 
z hrobu 23 bol na spodnej časti zdobený hustými 
šikmými žliabkami a prasleny z hrobov 11 a 32 boli 
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bez výzdoby. Ide o štandardný typ praslena, ktorý 
bežne nachádzame v hrobovom inventári ako aj 
na sídliskách staršej (HC) až neskorej (HD) doby 
halštatskej. Odlišným typom je praslen z hrobu 9 
(tab. II: 12), ktorý má zaoblené telo plošne zdobené 
horizontálnymi žliabkami. Ide o charakteristický 
typ a výzdobu praslena, ktorý má početné parale-
ly na pohrebisku vekerzugskej kultúry v Chotíne 
napríklad v hroboch 25, 40, 43 a 93 (Dušek 1966, 
tab. 4: 6; 7: 3; 36: 18; 45: 12). Tento typ praslena sa 
ešte nevyskytuje v hroboch staršej doby halštatskej. 
Je charakteristický a ťažiskovo sa vyskytuje práve 
v hroboch, ale aj na sídliskách až od neskorej doby 
halštatskej (HD).

V hrobe 9 z Nových Zámkov boli okrem praslena aj 
ďalšie drobné nálezy. Išlo o sklené, hlinené a kostené 
predmety. Bol to jeden sklený korálik podlhovasté-
ho tvaru, vyhotovený zo sklenenej pasty, zdobený 
žliabkami v tvare písmena V (tab. II: 7), ktorý má 
početné paralely na pohrebisku v Chotíne naprí-
klad v hroboch 43, 147, 171 a 220 (Dušek 1966, tab. 
7: 6-9; 13: 20; 17: 7). V novozámockom hrobe 9 boli 
aj dva malé hlinené koráliky (tab. II: 5, 6) s rovnakou 
vypovedacou schopnosťou, ktoré tvorili bežnú sú-
časť hrobových inventárov aj v Chotíne, napríklad 
v hroboch 21, 35 a 251 (Dušek 1966, tab. 52: 15; 53: 32; 
27: 17). Fragment kosteného predmetu z hrobu 9, 
zdobený rytou sieťovitou výzdobou (tab. II: 8), bol 
veľmi pravdepodobne obložením rúčky noža a má 
tiež početné paralely na pohrebisku v Chotíne, kde 
pochádza napríklad z hrobov 26, 49 a 143 (Dušek 
1966, tab. 34: 17; 55: 17; 12: 18).

KULTÚRNE A CHRONOLOGICKÉ 
VYHODNOTENIE POHREBISKA

Územie juhozápadného Slovenska bolo v dobe 
halštatskej husto osídlené. V jej staršom období, teda 
v stupni HC, tvorilo severnú časť východohalštatskej 
kultúry (Stegmann-Rajtár 2002a, 254; 2002b, pozn. 
1; Egg/Kramer 2005, obr. 1). Po jej zániku sa stalo 
oblasťou, kde sa intenzívne rozšírila vekerzugská 
kultúra s ťažiskom v stupni HD. Východohalštatská 
kultúra bola rozšírená najmä v nížinatých oblastiach 
juhozápadného Slovenska, kde sa počas celej doby 
existencie formovala v kontaktnej zóne s lužickou 
kultúrou. Zastupovala ju kalenderberská halštat-
ská kultúra s ťažiskom lokalít západne od Váhu 
a halštatská kultúra stredného a severovýchodného 
Zadunajska s koncentráciou lokalít východne od 
Váhu. Obe sa vzájomne prelínali a rozdiely medzi 
nimi sú doložené hlavne v odlišných pohrebných 
zvyklostiach (Stegmann-Rajtár 2002b, obr. 3; Studení-
ková 2005; Teržan 1986, 235; 1990, obr. 56). Halštatská 
kultúra stredného a severovýchodného Zadunajska 

bola rozšírená východne od rieky Rába až po Dunaj, 
ako aj na priľahlých nížinách severne od Dunaja 
(obr. 13). Najväčšia koncentrácia pohrebísk v rámci 
juhozápadného Slovenska existovala východne od 
Váhu, najmä medzi riekami Nitrou, Hronom a Ipľom 
(Stegmann-Rajtár 1992a; 2002b). Pohrebisko v Nových 
Zámkoch ležalo na severnom okraji východohalštat-
skej kultúrnej oblasti, v kontaktnej zóne s lužickou 
kultúrou a s jazdecko-nomádskym kultúrnym spo-
ločenstvom, čo sa výrazne odzrkadlilo aj v zložení 
jeho nálezového materiálu. Spájajú sa v ňom tradície 
stredodunajských a juhovýchodných popolnicových 
polí s výrazným podielom mezőcsátskej kultúry 
(Metzner-Nebelsick 1998; Ožďáni/Nevizánsky 1996; Rom-
sauer 1999; Stegmann-Rajtár 1994, 328; 2004, 504).

Vypovedacia schopnosť nálezov pre stanovenie 
relatívno-chronologického vývoja

Keramika

Jednotlivé nádoby, alebo v niektorých prípa-
doch aj celý keramický súbor jedného hrobového 
celku tvorili základ poznania pre riešenie otázok 
chronologického vývoja. Pre pohrebisko v No-
vých Zámkoch to platí o to viac, že keramika mala 
v pohrebnom rituáli pochovávaných jedincov 
jednoznačne dominantnú pozíciu. Až na menšie 
výnimky nechýbala v žiadnom hrobe. V niektorých 
hroboch sa objavila vo veľkom počte. Typologické 
zloženie keramického riadu bolo veľmi rozmanité. 
Kompletný keramický servis pozostáva z veľkej 
vázy, prípadne amfory (obr. 9), z misy (obr. 10), zo 
šálky (obr. 11: 1-3), z hrnca (obr. 12) a z misky (obr. 
11: 4-9). Typologická analýza ukázala, že pre riešenie 
vnútorného vývoja na pohrebisku majú najväčšiu 
vypovedaciu schopnosť veľké vázy a veľké amfory. 
Ich vedúca funkcia v hrobe má pre interpretáciu 
kultúrnych pomerov prvoradý význam. V niekto-
rých celkoch boli tieto nádoby natoľko zničené, že 
sa zachovali iba ich spodné polovice a preto ich 
nemôžeme typologicky vyhodnotiť. Avšak počet 
tých exemplárov, ktoré sa zachovali, je pre analýzu 
dostačujúci. Určujúcim kritériom ich typologickej 
definície sa stala: 1. profilácia a 2. pomer výšky 
a maxi málneho vydutia. Vázy a amfory s kužeľo-
vitým hrdlom, odsadeným okrajom a odsadenou 
výduťou tvoria typologicky staršiu skupinu (vázy 
typov V1-V3) v porovnaní s nádobami, ktoré takéto 
členenie strácajú a postupne nadobúdajú plynulú 
profiláciu, alebo je pre ne typické dvojkónické člene-
nie (vázy typov V4, V5).Varianty posledných dvoch 
typov (V4a, V4b, V5a, V5b) sú, naopak, charakteris-
tické už pre mladšiu skupinu hrobov na pohrebisku. 
Kritérium pomeru výšky a maximálneho vydutia 



ŽIAROVÉ POHREBISKO VÝCHODOHALŠTATSKEJ A VEKERZUGSKEJ KULTÚRY V NOVÝCH ZÁMKOCH 85

je dôležité najmä pre vývoj v rámci staršej skupiny, 
kde je extrémne baňatá nádoba (typ V1) najstaršia, 
nasleduje menej baňatá, ale vyššia nádoba (typ V2) 
a napokon nádoba s veľmi vysokým hrdlom v po-
mere k celkovej výške nádoby (typ V3), ktorá je 
typologicky mladšia. V rámci mladšej skupiny je 
evidentná typologická príbuznosť váz V4a a V4b 
k staršiemu typu V3. Dôležitým poznatkom je, že 
vázy V4a a V4b z Nových Zámkov majú už paralely 
aj na pohrebisku vekerzugskej kultúry v Chotíne, 
kde sa však vyskytujú iba v jej najstarších hroboch. 
Naopak, vázy V5a a V5b z Nových Zámkov patria 
v Chotíne už k štandartným typom, ktoré sa tam 
vyskytujú vo veľkom počte. 

Kovy

Bronzové a železné nálezy boli zastúpené iba vo 
veľmi malom počte hrobových inventárov, preto sú 
pre riešenie otázok relatívnej chronológie na pohre-
bisku až na druhom mieste. V Nových Zámkoch 
sú okrem toho zo všetkých zachovaných kovových 
nálezov pre chronologické vyhodnotenie relevantné 
iba spony a náramky. Napriek tomu sú však dôle-
žitým zdrojom informácií, lebo v oboch prípadoch 
ide o typy s nadregionálnym významom. Loďkovité 
spony typu Šmarjeta, ako aj železné náramky sú 
charakteristické pre celú východohalštatskú oblasť. 
Preto bude zaujímavé zistiť, do akej miery tieto typy 
potvrdia výsledky, ktoré sme získali pri typologickej 
analýze keramiky. Spony typu Šmarjeta sa doteraz 
nevyskytli v takých hroboch, ktoré by patrili na 
začiatok halštatskej kultúry, v najstarších hroboch 
teda tento typ chýba. Ťažisko výskytu tejto spony 
spadá do rozvinutej fázy doby halštatskej (stupne 
HC2, HC2/HD1), kedy sa stala typickou ozdobou 
v celom východohalštatskom kultúrnom okruhu. 
Exempláre spôn z hrobov 14 a 37 v Nových Zám-
koch boli čiastočne deformované ohňom a v oboch 
prípadoch sa zachoval iba lučík. Keďže práve dĺžka 
ich nôžky nie je známa, nemajú pre jemnejšie chro-
nologické zaradenie väčší význam a ich presnejšie 
datovanie nie je možné. Dôležitý je však najmä 
hrobový inventár 14, v ktorom bol zastúpený typ 
veľkej vázy (V3), ktorá má z typologického hľadiska 
jednoznačné postavenie v rámci vývoja na pohrebis-
ku. Spona z tohto hrobu dokladá, že hrob 14 patrí 
do rozvinutej fázy stupňa HC (HC2). 

Železný kruhovitý náramok z hrobu 12 nie je 
vhodný na jemnejšie chronologické triedenie, lebo 
bol rozšírený jednak v neskorej dobe bronzovej, 
ako aj v staršej dobe halštatskej. V severnom Potisí 
sa tento typ kruhového šperku vyskytoval v me-
zőcsátskej kultúre, teda v hroboch patriacich do 
9. a 8. stor. pred Kr. (Metzner-Nebelsick 1998; 2002; 
Patek 1993, 19-30). V hrobe 12 z Nových Zámkov 

presnejšie datovanie neumožňuje ani keramika. 
Veľká váza v ňom nebola zastúpená, preto jemnej-
šie časové zaradenie v rámci vývoja na pohrebisku 
ostáva otvorené. Na základe celkového charakteru 
keramiky, hlavne misy (M1a) však hrob 12 môžeme 
zaradiť k tým, ktoré patria do stupňa HC. 

VÝSLEDKY RELATÍVNEJ CHRONOLÓGIE 
A KULTÚRNY VÝVOJ POHREBISKA 

V DOBE HALŠTATSKEJ

Typologická analýza materiálu z Nových Zámkov 
ukázala, že pre relatívnochronologické vyhodnote-
nie nálezov má prvoradý význam keramika. Naj-
väčšiu vypovedaciu schopnosť majú jednoznačne 
veľké vázy a amfory, ktorých typologický rozbor 
umožnil rozpoznať na pohrebisku päť časových úse-
kov - fázy I až V. Datovanie železných a bronzových 
nálezov získané výsledky potvrdilo. Fázy I až IV 
reprezentujú hroby s východohalštatskou kultúru 
(halštatská kultúra stredného a severovýchodného 
Zadunajska), pričom fáza IV predstavuje už ob dobie 
prechodu medzi východohalštatskou a vekerzug-
skou kultúrou a fáza V je už typická pre vývoj 
vekerzugskej kultúry.

Hroby východohalštatskej kultúry

Dominantnú časť hrobov zo žiarového pohrebiska 
v Nových Zámkoch reprezentujú hroby východo-
halštatskej kultúry (halštatská kultúra stredného 
a severovýchodného Zadunajska). Za najstarší hrob 
na pohrebisku (fáza I, HC1a), ktorý jednoznačne 
dokladá ešte vzťah k neskorej dobe bronzovej (HB), 
možno zaradiť hrob 18 (tab. X). Jeho inventár obsa-
hoval tri nádoby, ktoré majú dôležitú vypovedaciu 
hodnotu pre relatívnu chronológiu - veľmi baňatú 
vázu (tab. X: 1), misu s uškom (tab. X: 7) a šálku s lie-
vikovite von vyhnutým ústím (tab. X: 5). Všetky tri 
nádoby majú paralely v hroboch mladšej a neskorej 
doby bronzovej a v Nových Zámkoch reprezentujú 
najstaršiu fázu pochovávania na pohrebisku (fáza I). 
Porovnateľné šálky sa vyskytujú najčastejšie v hro-
boch lužickej kultúry doby popolnicových polí (HB). 
Poznáme ich napríklad z pohrebiska Háj (Kujovský/
Hrubec 1994, tab. 8: 7) alebo z hrobu(?) v Nitre-Mly-
nárciach (Romsauer 1993a, tab. 4: 14, 15). Hlboká 
misa s uškom má presnú paralelu v náleze z hrobu 
121/54 na pohrebisku Zvolen-Balkán (obr. 15: 1; Bá-
tora 1979, obr. 11: 8-11; Zachar 2008). Tento hrob má 
veľkú vypovedaciu hodnotu pre datovanie hrobu 
18 z Nových Zámkov, keďže všetky jeho nádoby sú 
bežné na pohrebiskách neskorej doby bronzovej, 
najmä v prostredí kyjatickej a mezőcsátskej kultúry. 
Paralely k váze z novozámockého hrobu 18 pochá-
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dzajú z najstaršej mohyly 2 v Nových Košariskách 
(Parzinger/Stegmann-Rajtár 1988, obr. 4: 1), ako aj 
z najstarších hrobov na pohrebisku Sopron-Burg-
stall (Eibner-Persy 1980; Patek 1993, obr. 36). V rámci 
odkrytých hrobov ležal tento hrobový inventár po-
merne centrálne (obr. 3). Hrob 18 z Nových Zámkov 
s veľkou pravdepodobnosťou patril medzi najstaršie 
na pohrebisku. Analýza keramiky, najmä veľkých 
váz, ale aj ďalších nádob ukázala, že z typologického 
hľadiska treba tento hrob jednoznačne zaradiť na 
začiatok vývoja.

K typologicky mladším patrí hrob 2 (tab. I), 
hrob 17 (tab. IX), hrob 19 (tab. XI), hrob 24 (tab. XIII; 
XIV), hrob 25 (tab. XIV) a hrob 35 (tab. XVII), ktoré 
sú charakteristické pre fázu II (HC1b) na pohre-
bisku. Vázy a amfory z týchto hrobov sú baňaté 
a členené na tri časti, ich hrdlo sa predlžuje, nádoby 
sú vyššie a tým aj štíhlejšie oproti staršiemu typu. Aj 
umiestnenie týchto hrobov naznačuje, že sa nachá-
dzali v pomerne malej vzdialenosti od seba, niektoré 
boli sústredené v tesnej blízkosti k najstaršiemu 
hrobu 18 (obr. 3). Vývoj pokračoval fázou III (HC2), 
ktorú reprezentoval hrob 5 (tab. II), hrob 14 (tab. 
VII), hrob 23 (tab. XII) a hrob 34 (tab. XVII). Vázy 
z týchto inventárov majú ešte viac predĺžené hrdlo 
ako vázy z hrobov fázy II. Práve hrdlo sa stalo 

dominantným prvkom na nádobe, kde zaberá viac 
ako polovicu jej celkovej výšky. Výška nádoby je 
v pomere k jej maximálnej vydutine väčšia. Hroby, 
z ktorých pochádzali takéto nádoby, sa nachádzali 
už vo väčšej vzdialenosti od hrobu 18, zaradeného 
do fázy I (obr. 3). Za najmladšie hroby v rámci vý-
voja východohalštatskej kultúry v Nových Zámkoch 
považujeme hrob 26 (tab. XV) a hrob 29 (tab. XVI), 
ktoré reprezentujú fázu IV (HC2/HD1). Vázy 
z týchto hrobov majú plynulú profiláciu, ktorú zo 
starších inventárov ešte nepoznáme. Stáva sa chrak-
teristickou práve v tejto etape vývoja. Spoločným 
znakom dvojkónickej vázy (V4a) z hrobu 29 a vázy 
(V4b) z hrobu 26, ktorá typologicky smeruje už 
k fľaškovitému tvaru nádoby, je plynulá profilácia, 
ktorá sa stáva dominantnou v neskorohalštatskom 
období. V prostredí východo halštatskej kultúry sa 
vyskytuje iba výnimočne. Je dôležité, že paralely 
k týmto nádobám nachádzame najmä v typologicky 
najstarších hroboch z Chotína. Na základe tohto po-
zorovania môžeme vysloviť názor, že hroby 26 a 29 
z Nových Zámkov reprezentujú už prechodnú fázu 
medzi východohalštatskou a vekerzugskou kultú-
rou. Keramika z týchto hrobov dokladá výrazný 
podiel miestneho kultúrneho podložia v materiálnej 
kultúre (Parzinger/Stegmann--Rajtár 1988, 174).

Obr. 15. Keramika z hrobu 121/54 z pohrebiska Zvolen-Balkán.
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Hroby vekerzugskej kultúry

Hroby vekerzugskej kultúry mali ťažisko roz šírenia 
v neskorej dobe halštatskej (HD). Poznanie materiál-
nej kultúry pohrebísk vekerzugskej kultúry v po-
rovnaní s pohrebiskami východohalštatskej kultúry 
je oveľa lepšie, a to nielen vzhľadom na vyšší počet 
preskúmaných pohrebísk, ale aj pre celkovo vyšší po-
čet odkrytých hrobov. Ich pramenná báza poskytuje 
množstvo informácií na vyhodnotenie kultúrnych 
pomerov v neskorej dobe halštatskej. Z porušeného 
hrobu (hrobov?) z Nových Zámkov pochádzajú 
unikátne kovové predmety skýtskeho typu, spome-
nuté už v úvodnej časti príspevku o prvých nálezoch 
z pohrebiska, ktoré sa podarilo zachrániť (obr. 2). 
Jasné nálezové okolnosti týchto predmetov však 
nie sú známe, vieme iba toľko, že sa našli v polohe 
Ragoňa. Bimetalická dýka, železný čakan a bronzový 
hrot šípu s tromi krídelkami a tuľajkou svedčia o tom, 
že pohrebisko v Nových Zámkoch malo významné 
postavenie v tomto regióne. Počas výskumu v rokoch 
1957 a 1958 sa zistil iba malý počet hrobov, ktoré môžu 
byť zaradené medzi hroby vekerzugskej kultúry. 
Vzhľadom na to, že hroby tejto kultúry boli v minu-
losti pri ťažbe piesku zrejme z väčšej časti zničené, 
počas záchranného výskumu sa podarilo zachytiť 
predovšetkým hroby východohalštatskej kultúry. 
Zdá sa dosť pravdepodebné, že hroby vekerzugskej 
kultúry by mohli ležať na dosiaľ nepreskúmanej plo-
che medzi výskumnou sondou a sondážnymi rezmi, 
lebo práve tu sa našli aj tri ďalšie hroby. O veľkosti 
pohrebiska vekerzugskej kultúry v Nových Zámkoch 
nemáme dostatok údajov, pretože počet príslušných 
hrobov odkrytých počas výskumu je veľmi nízky. Ich 
rozmiestnenie však naznačuje, že pôvodne mohlo ísť 
o pomerne rozsiahle pohrebisko (obr. 3). 

Hroby vekerzugskej kultúry boli uložené väčši-
nou plytšie než hroby východohalštatskej kultúry 
a pravde podobne preto boli v minulosti zničené 
ako prvé, keď sa v týchto miestach ťažil piesok. Ale 
samotná skutočnosť, že sa podarilo sondážnymi 
rezmi zistiť aj hroby, ktoré ležali v pomerne veľkej 
vzdialenosti od ostatných naznačuje, že aj v neskoro-
halštatskom období sa na tomto miesto zrejme ešte 
intenzívne pochovávalo. Nachádzali sa tu tri hroby - 
hrob 9 (tab. II), ktorý patrí jednoznačne do vekerzug-
skej kultúry, hrob 8, ktorý bol bez nálezov, a hrob 7 
(tab. VI), ktorý obsahoval iba misu a železný nôž 
s tŕňovitou rukoväťou a preto sa dá len ťažko jedno-
značne kultúrne zaradiť. Veľmi zaujímavým je však 
nález pomerne veľkej misy z hrobu 7, ktorá má dno 
zdobené zväzkami žliabkov v tvare kríža a na stenách 
zvislé lomené žliabky (tab. VI: 9). Paralely k tomuto 
výzdobnému motívu poznáme z prostredia východo-
halštatskej kultúry na južnej Morave (horákovská 
kultúra) a tiež zo severo východného Bavorska, kde sa 

tento druh výzdoby vyskytoval veľmi často (Brosseder 
2004, obr. 152; 153; Stegmann-Rajtár 1992b, tab. 28: 3 - 
Modřice; 40: 1 - Ořechov). Pre vekerzugskú kultúru je 
však charakteristická najmä kombinácia predmetov 
z hrobu 9 - bronzový náramok so šikmými líniami, 
2 až 3 hladké bronzové náramky, pozdĺžny korálik 
zo sklenej pasty, fragment kosteného obloženia 
a praslen s vodorovnými žliabkami (tab. II). V tomto 
inventári sa zachoval aj okraj nádoby s úzkym fľaško-
vitým hrdlom, ktorá je typickým tvarom neskorej 
doby halštatskej (tab. II: 10). V Nových Zámkoch je 
výskyt fľašovitej nádoby novým elementom, ktorý 
bol zastúpený iba v hrobe 9. Paralely k tejto nádobe 
poznáme napríklad z hrobov 13 a 26 v Chotíne (Dušek 
1966, tab. 33: 4; 4: 14) alebo z hrobu 3 na pohrebisku 
v Bučanoch (Bujna/Romsauer 1983, tab. 3: 12). Fľaše 
predstavujú jeden z najvýraznejších keramických 
tvarov vo východoalpsko-zadunajskej oblasti v ne-
skorohalštatskom a včasnolaténskom období. Nález 
ojedinelej nádoby, pravdepodobne džbánu, ktorý bol 
vyrobený na kruhu (tab. XVIII: 10), tiež dokladá pre-
trvávanie pohrebiska v neskorohalštatskom období. 
Odlišné pohrebné zvyklosti v porovnaní s hrobom 
9 odráža hrob 21 (tab. XII: 1) a hrob 22 (tab. XII: 2), 
ktoré obsahovali iba po jednej nádobe. Na základe 
typológie váz ich však s veľkou pravdepodobnosťou 
môžeme zaradiť do vekerzugskej kultúry, lebo ide 
o nové tvary keramiky, ktoré z hrobov východo-
halštatskej kultúry (halštatská kultúra stredného 
a severovýchodného Zadunajska) ešte nepoznáme. 
V Nových Zámkoch reprezentujú najmladšie obdobie 
na pohrebisku - fázu V (HD1). Váza (V5a) z hrobu 21, 
ako aj váza (V5b) z hrobu 22 majú početné paralely 
najmä na pohrebisku vekerzugskej kultúry v Cho-
tíne, ale sú doložené aj na pohrebisku v Bučanoch 
(Bujna/Romsauer 1983, tab. 3: 7, 11). Avšak výpoveď 
o tom, ktoré z hrobov vekerzugskej kultúry v Nových 
Zámkoch sú staršie alebo mladšie, resp. presnejšie 
sa vyjadriť k tomu, kedy sa na pohrebisku mohlo 
prestať pochovávať, v súčasnej dobe vzhľadom na 
fragmentárnosť pohrebiska nie je možné. 

ŽIAROVÉ POHREBISKO NOVÉ ZÁMKY 
A JEHO POSTAVENIE 

V KULTÚRNOM SYSTÉME DOBY HALŠTATSKEJ

Pohrebisko v Nových Zámkoch, kde sa začalo po-
chovávať v staršej dobe halštatskej (HC), sa vyvíjalo 
kontinuálne až do neskorej doby halštatskej (HD). 
Na základe charakteristickej výbavy hrobov sa zdá 
veľmi pravdepodobné, že východohalštatská kultúra 
(halštatská kultúra stredného a severo východného 
Zadunajska) tu nezanikla náhle, ale bola postupne 
prevrstvená vekerzugskou kultúrou, ktorá sa potom 
stala dominantnou v neskorej dobe halštatskej (HD). 
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Najstaršie hroby východohalštatskej kultúry v No-
vých Zámkoch môžeme na základe datovania hrobov 
v Dunajskej Lužnej alebo v Soproni-Burgstalle zara-
diť do 8. stor. pred Kr.6. Išlo o veľmi zložitý kultúrny 
proces, ktorý odzrkadľuje nielen domáce tradície 
neskorej doby bronzovej (stredodunajské a juho-
východné popolnicové polia, ako aj lužická kultúra), 
ale formoval sa aj pod výrazným vplyvom mező-
csátskej kultúry, ktorá sa na územie juhozápadného 
Slovenska rozšírila z oblasti severného Potisia v prie-
behu 9. a 8. stor. pred Kr. (Metzner-Nebelsick 1998, 381; 
Ožďáni/Nevizánsky 1996; Romsauer 1999; Stegmann- 
-Rajtár 1994, 328). Napriek tomu, že pohrebisko bolo 
v minulosti dosť výrazne zasiahnuté ťažbou piesku 
a časť hrobov, predovšetkým z obdobia vekerzug-
skej kultúry bola nenávratne zničená, podarilo sa 
analyzovať a vyhodnotiť kľúčový nálezový materiál, 
ktorý bol doteraz z literatúry len málo známy. Žiarové 
pohrebisko poskytlo významný a doteraz najpočet-
nejší súbor takých hrobov, ktoré reprezentujú lokálny 
vývoj východohalštatskej kultúry (halštatská kultúra 
stredného a severovýchodného Zadunajska), ako aj 
vekerzugskej kultúry v tejto oblasti. Pohrebisko v No-
vých Zámkoch je mimoriadne dôležité najmä preto, 
lebo leží v kontaktnej zóne s lužickou kultúrou, ako 
aj s jazdecko-nomádskym kultúrnym spoločenstvom 
severného Potisia, čo sa výrazne odzrkadlilo v zložení 
jeho nálezového materiálu. Spojenie viacerých kultúr-
nych prvkov v jednom hrobovom inventári je typické 
počas celej doby trvania pohrebiska. Archaické typy 
nádob z hrobu 18 reprezentujú najstaršie obdobie 
pochovávania na pohrebisku (fáza I) a odzrkadľujú 
tak tradície neskorej doby bronzovej, a to v rovnakej 
miere stredodunajských a juhovýchodných kultúr 
popolnicových polí, ako aj mezőcsátskej kultúry se-
verného Potisia. Hroby stupňa HC, v ktorých sa našli 
loďkovité spony typu Šmarjeta, majú nadregionálny 
význam a výrazným spôsobom dokladajú kultúrne 
kontakty s juhovýchodohalštatskou oblasťou (Guštin/
Tiefengraber 2001; Tiefengraber 2006). Bolo to obdobie 
najväčšieho rozmachu halštatskej kultúry vo východo-
alpsko-zadunajskej oblasti, ktoré spadá do 7. stor. 
pred Kr. Typologický vývoj váz doložil päť časových 
úsekov na pohrebisku - fázy I-V. Charakteristický je 
najmä nástup vázy s veľmi vysokým hrdlom (fáza III), 
ktorá v staršom období (fázy I a II) ešte chýbala. Vý-
znamným kovovým nálezom dominantnej fázy III na 
pohrebisku sa stala loďkovitá spona typu Šmarjeta, 

zastúpená v hroboch 14 a 37. Bola veľmi obľúbenou 
súčasťou odevu a jej nálezy sa vyskytujú na mnohých 
sídliskách aj pohrebiskách v celej východohalštatskej 
oblasti. Cez juhozápadné Slovensko, kde jej najväčšiu 
koncentráciu poznáme z hradiska Smolenice-Molpír 
(Dušek/Dušek 1984; 1995) a z hrobov? v Abraháme 
(Paulík 1960), sa ďalej rozšírila až na južnú Moravu 
(obr. 14). V rámci ďalšieho vývoja (fáza IV) dochá-
dzalo potom k výrazným zmenám v kultúrnom 
vývoji oproti staršiemu obdobiu. V inventároch sa 
už nevyskytujú vázy s výrazným členením na tri 
časti, ale ako dokladajú hroby 26 a 29, zastúpený 
bol nový typ vázy s plynulou profiláciou, ktorý sa 
v starších hroboch ešte nevyskytoval. Paralely, kto-
ré boli k týmto typom doložené z pohrebiska doby 
halštatskej z Chotína, ukázali, že tieto typy nádob 
sú charakteristické pre koniec východohalštatskej 
kultúry v priestore stredného a severovýchodného 
Zadunajska a priľahlých oblastí juhozápadného 
Slovenska. Otvorili proces kultúrnej transformácie 
smerom k vekerzugskej kultúre a predstavujú jej pre-
chodnú fázu. Typický je zmiešaný hrobový inventár, 
v ktorom tvoria výraznú zložku prežívajúce formy 
keramiky východohalštatskej kultúry. Neznamena-
jú teda náhle a úplné prerušenie tradícií miestnej 
keramickej produkcie. Hroby 26 a 29 ležali blízko 
vedľa seba a boli viac vzdialené od starších hrobov 
(obr. 3). K výrazným zmenám v skladbe hrobového 
inventára dochádza až počas fázy V. Typické pre 
tento časový úsek sú vázy z hrobov 21 a 22, ktoré 
už majú početné paralely v Chotíne a reprezentujú 
vývoj vekerzugskej kultúry, ktorého ťažisko spadá 
do neskorej doby halštatskej (HD), teda do 6. stor. 
pred Kr.7. Pre vekerzugskú kultúru je príznačný naj-
mä hrob 9, ktorý bol objavený v miestach sondážnych 
rezov na okraji pohrebiska (obr. 3). Tento hrob síce 
obsahoval iba málo keramiky, ale charakteristický 
je najmä okraj nádoby fľašovitého tvaru, ktorá má 
taktiež paralely na pohrebisku v Chotíne. Fľaše sú 
novým elementom neskorej doby halštatskej (HD), 
ktorej vývoj pretrvával aj vo včasnej dobe laténskej 
(LTA). Ale vzhľadom na to, že počas výskumu sa 
podarilo zachrániť iba niekoľko hrobov vekerzug-
skej kultúry, nie je možné presnejšie definovať, kedy 
pohrebisko v Nových Zámkoch zaniklo. Zdá sa 
však veľmi pravdepodobné, že mohlo skončiť práve 
v čase, keď sa z Nových Zámkov presunulo ťažisko 
pochovávania na pohrebisko v Chotíne.

6 Na základe výsledkov dendrochronológie sa v súčasnosti datuje začiatok doby halštatskej (HC1a) v západohalštatskej oblasti 
okolo roku 780 pred Kr. Pre toto obdobie je charakteristický hrob s vozom z mohyly Wehringen, ktorého drevá hrobovej komory 
sú datované do obdobia 778 ± 5 pred Kr. (Friedrich 2001; Friedrich/Hennig 1995). Najnovšie zhrnutie poznatkov ku chronológii 
publikoval P. Gleirscher (2006).

7 Pre absolútnu chronológiu druhej polovice stupňa HC (HC2) je významný centrálny hrob z Dautmergen, ktorý sa datuje k roku 
667 ± 10 pred. Kr. (Reim 1990, 734). Hroby 1 a 6 z Magdalenenbergu pri Villingene, ktoré boli časovo zaradené k roku 622, resp. 
616 pred. Kr., už patria do stupňa HD (Hennig 2001, 86). Na základe výsledkov dendrochronológie sa ukázalo, že prelom stupňov 
HC/HD tak spadá do tretej štvrtiny 7. stor. pred Kr.
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Tab. I. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 2. Mierka: a - 6, 8-10; b - 3-5; c - 7, 11. Bez mierky - 1, 2.
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Tab. II. Nové Zámky. 1, 2 - nálezy z hrobu 4; 3, 4 - nálezy z hrobu 5; 5-14 - nálezy z hrobu 9. Mierka: a - 3; b - 4; c - 1, 5-14. 
Bez mierky - 2.
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Tab. III. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 6. Mierka: a - 7-9; b - 10-12. Bez mierky - 1-6.
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Tab. IV. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 11. Mierka: a - 1-5, 8; b - 6; c - 7.
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Tab. V. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 12. Mierka: a - 1, 3-8; b - 2.
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Tab. VI. Nové Zámky. 1-7 - nálezy z hrobu 13; 8, 9 - nálezy z hrobu 7. Mierka: a - 1-3, 5, 7, 8; b - 6; c - 4, 9.
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Tab. VII. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 14. Mierka: a - 1, 2; b - 3-9; c - 10.
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Tab. VIII. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 16. Mierka: a - 1-4, 6, 7; b - 5.
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Tab. IX. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 17. Mierka: a - 1; b - 2, 4, 5; c - 3, 6, 7.
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Tab. X. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 8. Mierka: a - 1; b - 2-7; c - 8.
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Tab. XI. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 19. Mierka: a - 1; b - 2, 4-10; c - 3; d - 11.
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Tab. XII. Nové Zámky. 1 - nález z hrobu 21; 2 - nález z hrobu 22; 3-8 - nálezy z hrobu 23. Mierka: a - 1-3, 8; b - 4-7.
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Tab. XIII. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 24. Mierka: a - 3-6, 8; b - 7. Bez mierky - 1, 2.
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Tab. XIV. Nové Zámky. 1-3 - nálezy z hrobu 24; 4-9 - nálezy z hrobu 25. Mierka: a - 1, 2; b - 3, 4, 9; c - 5, 6, 8; d - 7.
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Tab. XV. Nové Zámky. 1-5 - nálezy z hrobu 26; 6, 7 - nálezy z hrobu 32; 8, 9 - nálezy z hrobu 33. Mierka: a - 1, 2, 5-9; b - 3, 4.
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Tab. XVI. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 29. Mierka: a - 1, 4-6; b - 2, 3.
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Tab. XVII. Nové Zámky. 1, 2 - nálezy z hrobu 34; 3-9 - nálezy z hrobu 35. Mierka: a - 1, 4; b - 2, 3, 6-8; c - 9. Bez mierky - 5.
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Tab. XVIII. Nové Zámky. 1-9 - nálezy z hrobu 36; 10-12 - nálezy zo zberu. Mierka: a - 1, 11; b - 2-10, 12.
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Tab. XIX. Nové Zámky. Nálezy z hrobu 37. Mierka: a - 1; b - 2; c - 3-11.
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Das Brandgräberfeld der Osthallstattkultur und der Vekerzug-Kultur 
in Nové Zámky

Ein Beitrag zu den hallstattzeitlichen Gräberfeldern 
im ostalpinen-transdanubischen Raum

S u s a n n e  S t e g m a n n - R a j t á r

ZUSAMMENFASSUNG

Geographische Lage und erste Funde 
vom Gräberfeld

Das Gräberfeld liegt südöstlich der Stadt Nové Zámky 
in der Flur Ragoňa, die von beiden Seiten von Eisenbahn-
strecken - eine führt nach Komárno und die andere nach 
Štúrovo - umgeben ist (Abb. 1) Die Fundstelle befindet 
sich auf einer sanften Anhöhe, etwa 500 m vom Ortsrand 
entfernt, östlich eines, Ostrihomská genannten Feldwegs, 
der die Fortsetzung der Straße aus dem Stadtviertel 
„Helenina osada“ darstellt (Veliačik/Romsauer 1994, 133, 
Abb. 34). Das Gräberfeld war günstig auf einer Sanddün-
ne gelegen, die sich ungefähr genau in der Mitte zwischen 
den Flüssen Nitra und Žitava, die an dieser Stelle 4 km 
voneinander parallel fließen, befindet. Im Jahr 1936 wurde 
hier Sand abgebaut, wobei wahrscheinlich mehrere Grä-
ber zerstört wurden, über die uns aber nur sehr wenige 
Informationen zur Verfügung stehen (Bottyán 1955, Taf. 32; 
36). Die Zahl der Gräber ist uns ebenso wenig bekannt, wie 
die genaue Anzahl der geretteten Funde. In den Sammlun-
gen des Museums in Nové Zámky, welches während des 
2. Weltkriegs zerstört wurde, befinden sich nur 2 Gefäße 
und 3 Metallgegenstände aus der Hallstattzeit. Sie tragen 
die Bezeichnung „Ersekujvár-Ragonya, 1938-1939“ und 
wurden von den beiden aus Nové Zámky stammenden 
Sammlern und geschichtsinteressierten Professoren Szöke 
und Thain gerettet. Es handelt sich um eine Schale mit 
vier plastischen Knubben unter dem Rand (Taf. XVIII: 11) 
und um das Unterteil eines doppelkonischen scheiben-
gedrehten Gefäßes (Krug?) (Taf. XVIII: 10). Die Metall-
funde wurden von M. Dušek veröffentlicht (1961, Taf. 6: 1, 
2, 7). Ohne näheren Kommentar bildet er schematische 
Zeichnungen von drei besonderen Funden skythischen 
Charakters ab - einen bimetallischen Dolch, eine eiserne 
Streitaxt und eine dreiflügelige bronzene Pfeilspitze mit 
Tülle (Abb. 2) -, die angeblich vom Areal des Gräberfeldes 
in Nové Zámky stammen. Es ist jedoch nicht bekannt, ob 
sich diese Funde ursprünglich in einem oder in mehreren 
Gräbern befunden haben. Da die näheren Fundumstände 
nicht bekannt sind, müssen die Gegenstände als Einzel-
funde betrachtet werden. 

Die Grabung des Gräberfeldes 
in den Jahren 1957 und 1958

Im Herbst 1957 führte E. Rejholec, technischer Mitar-
beiter des Archäologischen Instituts der SAW in Nitra, 
auf der Fundstelle im Kataster von Nové Zámky eine 
Begehung durch und stellte fest, dass auf dem Feld in 
der Flur Ragoňa einige Befunde gestört wurden. Bei 
der nachfolgenden Oberflächenuntersuchung wurden 
an mehreren Stellen größere Konzentrationen von 
Scherben festgestellt, die als Beleg eines ausgedehnten 
Gräberfeldes betrachtet werden können, das im Zuge des 
Ackerbaus beständig gestört wurde. Aufgrund dieser 
Tatsache führte M. Dušek vom Archäologischen Institut 
der SAW in Nitra im selben Jahr eine archäologische Ret-
tungsgrabung durch, bei der 2 Gräber freigelegt werden 
konnten. Es handelt sich um ein Skelettgrab (Grab 1/57) 
ohne Funde und ein Brandgrab (Grab 2/57) mit mehreren 
Gefäßen. Die Grabungen wurden im Jahr 1958 fortgesetzt 
und dabei konnten 36 Gräber freigelegt und dokumen-
tiert werden. Es wurde eine 45 x 30 m große Fläche 
untersucht, die im Osten mit einem Kontrollschnitt von 
20 m Länge erweitert wurde. In diesem, östlichen Teil der 
Grabungsfläche wurden nur Skelettgräber entdeckt. Es ist 
deshalb wahrscheinlich, dass sich in diese Richtung nur 
das Skelettgräberfeld fortsetzte. Kontrollschnitte wurden 
später auch in nordwestlicher Richtung angelegt, und 
zwar 30 m von der Hauptgrabungsfläche entfernt. Dabei 
wurden drei weitere Brandgräber entdeckt. Entsprechend 
kann festgestellt werden, dass sich das hallstattzeitliche 
Gräberfeld auch in diese Richtung fortsetzte. Innerhalb 
von zwei Jahren wurden insgesamt 38 Gräber untersucht 
(Abb. 3). Davon lassen sich 9 Skelettgräber in die ältere 
Bronzezeit datieren, wobei die meisten dieser Bestat-
tungen beraubt waren und keine Funde enthielten. Jene 
Gräber wurden vom Leiter der Grabung veröffentlicht 
(Dušek 1969, 32-34, Abb. 1). Bei den verbleibenden 29 
Gräbern handelt es sich um Brandbestattungen (Taf. 
I-XIX), die von M. Dušek in die Hallstattzeit datiert wur-
den. Von diesen wurde bisher nur eine kleine Auswahl 
veröffentlicht (Dušek 1962; 1971).
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Die räumliche Verteilung der Gräber 
und der Bestattungsritus

Aus dem Plan des Gräberfeldes (Abb. 3) geht hervor, 
dass von den hallstattzeitlichen Gräbern nur ein Teil 
erfasst und anschließend untersucht wurde. Aufgrund 
der Anordnung der einzelnen Bestattungen kann fest-
gestellt werden, dass es sich um den südöstlichen Rand 
des Gräberfeldes handelt, welches in diese Richtung nicht 
weiter belegt wurde. Dies zeigt die in diesem Raum zu 
erkennende, relativ hohe Grabdichte, die sich im zweiten 
Teil des Schnittes nicht fortsetzt. Anders stellt sich die 
Situation in nordwestlicher Richtung dar. Hier wurden 
weitere drei hallstattzeitliche Gräber erfasst, was zu dem 
Schluss führt, dass in diesem Bereich mit einer Fortset-
zung des Gräberfeldes zu rechnen ist. Wie die Situation 
in westlicher Richtung zu beurteilen ist, bleibt wegen 
fehlender Grabungen völlig unklar, wahrscheinlich er-
streckte sich das Gräberfeld aber auch in diesen Bereich. 
Aufgrund der beschriebenen Situation kann angenommen 
werden, dass bei der Grabung ungefähr ein Drittel des 
gesamten Gräberfeldes freigelegt wurde. Nach unserer 
Einschätzung könnten hier ursprünglich ca. 90 Gräber 
gelegen haben. Die Grabgruben waren ziemlich flach ein-
getieft und befanden sich direkt unter der Ackerschicht, 
wodurch viele Bestattungen über einen längeren Zeitraum 
beim Ackerbau gestört wurden. Nur ein kleiner Teil von 
Grabinventaren lag tiefer und damit auch geschützt. 
Kalzinierte Knochen wurden in unterschiedlichen Er-
haltungsgraden gefunden, wobei in den Gräbern 13, 19, 
22 und 37 keine Knochen festgestellt werden konnten. 
Insgesamt liegen vom Gräberfeld 15 Urnengräber (Gräber 
2, 6, 12, 17, 18, 21, 23-26, 29, 32-35) und 10 Grubengräber 
(Gräber 4, 5, 7-11, 14, 16, 36), in denen die Asche frei zwi-
schen den Gefäßen lag, vor. Unverbrannte Tierknochen 
wurden in sechs Gräbern festgestellt (Gräber 11, 12, 23, 24, 
26, 35). Die Grabgrube war in der Regel kreisförmig bis 
rechteckig, allerdings war es nicht in allen Fällen möglich 
die Grubengrenzen zu erkennen (Abb. 4-8). Unter den 
Grabbeigaben überwiegen eindeutig die Keramikfunde, 
die in allen Grabinventaren, mit Ausnahme von Grab 8, 
vertreten sind. Die drei reichsten Gräber (Gräber 6, 19, 24) 
enthielten neben den verbrannten Resten des Toten auch 
einen umfänglichen Geschirrsatz. Kleinfunde aus Bronze, 
Eisen, Bein, Glas und Ton wurden nur in einigen Gräbern 
gefunden. Aufgrund der Anzahl der Gefäße in den ein-
zelnen Inventaren lassen sich drei Gruppen von Gräbern 
unterscheiden. Zur ersten Gruppe gehören reiche Gräber 
mit 10 und mehr Gefäßen (Gräber 6, 19, 24), zur zweiten 
Gruppe sind weniger reiche Gräber mit 5 bis 9 Gefäßen 
zu zählen (Gräber 2, 11-14, 16-18, 23, 25, 26, 29, 35-37) 
und zur dritten Gruppe gehören die ärmsten Gräber mit 
1 oder 2 Gefäßen (Gräber 4, 5, 7, 9, 10, 21, 22, 32-34). Ohne 
Beigaben war nur das Grab 8, in dem lediglich Reste von 
verbrannten Knochen festgestellt wurden. Von den Me-
tallbeigaben überwog in den Gräbern das Trachtzubehör: 
zwei Fibeln und eine Bronzenadel (Gräber 14, 35 und 
37), Armringe aus Bronze und Eisen (Gräber 9 und 12) 
und drei Eisenmesser (Gräber 7, 9 und 24). Alle diese 
Gegenstände gehören zur typischen Ausstattung von 
hallstattzeitlichen Frauengräbern (Patek 1993; Stegmann- 
-Rajtár 1992a; 1992b; Teržan 1990).

Typologische und chronologische Analyse 
des Materials

Keramik

Die Keramikfunde bilden die größte Fundgruppe in 
den Grabinventaren des Gräberfeldes. Sie kommen in 
fast allen untersuchten Gräbern sehr zahlreich vor und 
stellen deshalb die primäre Quelle für die Auswertung 
dar. Die einzige Ausnahme bildet das bereits erwähnte, 
komplett beigabenlose Grab 8 (Abb. 5). Einige Gefäße 
wurden beim Ackerbau beschädigt, ihnen fehlen vor 
allem die Gefäßränder. Die Mehrheit blieb aber unge-
stört erhalten bzw. konnte restauriert und rekonstruiert 
werden. Nur in Grab 10 befanden sich angeblich einige 
Scherben, die aber nicht erhalten geblieben sind (der 
ursprünglichen Abbildung nach könnte es sich um eine 
Schale gehandelt haben). Am aufschlussreichsten für 
das Verständnis der Bestattungen sind die drei reichsten 
Gräber (sie enthielten 10 und mehr Gefäße) wie auch die 
fünfzehn mittelreichen Gräber (5 bis 9 Gefäße). In der 
keramischen Ausstattung dieser Grablegen kommen fünf 
grundlegende Keramiktypen in verschiedenen Kombi-
nationen vor - großes Kegelhalsgefäß, bzw. Amphora 
(Abb. 9), Schüssel (Abb. 10), Tasse (Abb. 11: 1-3), Topf 
(Abb. 12) und Schale (Abb. 11: 4-9). Diese Formentypen 
werden in einigen Fällen in weitere Varianten gegliedert. 
Zum dominanten Keramiktyp auf dem Gräberfeld ge-
hören große Kegelhalsgefäße bzw. in einigen Gräbern 
Amphoren. Sie kommen vor allem in reicheren Gräbern 
vor. In den armen Gräbern ist ein solches Gefäß nur 
in einem Fall belegt (Grab 34). Der Gruppe der armen 
Gräber können insgesamt 10 Bestattungen zugeordnet 
werden, die höchstens 1 bis 2 Gefäße enthalten, wobei 
es sich hierbei insbesondere um kleinere Kegelhalsgefä-
ße, Schalen, Schüsseln, Töpfe, bzw. Tassen handelt, die 
unterschiedlich miteinander kombiniert sein können. 
Ein Topfdeckel aus Grab 19 (Taf. XI: 1) stellt unter den 
keramischen Funden eine Einzelform dar. Es wird klar, 
dass die Gefäße die wichtigste Quelle für die kulturelle 
und chronologische Auswertung des Gräberfeldes ein-
nehmen. Ihre Bedeutung besteht vor allem darin, dass 
sie die regionalen Besonderheiten in der Entwicklung 
der Hallstattzeit in dem jeweiligen Gebiet widerspiegeln. 
Alle Gefäßtypen des Gräberfeldes sind gleichfalls auch 
aus reichen Hügelgräbern bekannt (z. B. Süttő, Vaszar, 
Somlóvászarhely - Patek 1993; Stegmann-Rajtár 1992a).

Bronze- und Eisenfunde

Die Bronze- und Eisenfunde des Gräberfeldes von 
Nové Zámky unterscheiden sich hinsichtlich ihres 
Typenspektrums nicht sonderlich von den Funden 
aus anderen vergleichbaren Bestattungsplätzen im 
ostalpinen-transdanubischen Gebiet. Flache Brandgräber 
mit relativ einfacher Ausstattung sind für die Hallstatt-
kultur im mittleren und nordöstlichen Transdanubien 
charakteristisch (Abb. 13; Stegmann-Rajtár 2002a; 2002b; 
Teržan 1986; 1990). Aus Bronze gefertigte Funde wurden 
in Nové Zámky nur in 4 Gräbern entdeckt. Es handelt 
sich vor allem um Bronzeschmuck und Trachtzubehör, 
d. h. um solche Funde, die im Allgemeinen in Frauengrä-
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bern zu finden sind. Entsprechend lassen sich die derart 
ausgestatteten Gräber des hier behandelten Gräberfel-
des als Frauenbestattungen ansprechen. Außer einem 
stäbchenförmigen bronzenen Bruchstück mit kantigem 
Querschnitt aus Grab 35, welches wahrscheinlich als 
Fragment einer Nadel unbekannter Form zu betrachten 
ist (Taf. XVII: 3), haben die Bronzearmringe aus Grab 9 
(Taf. II: 11, 13, 14) und der geschlossene Eisenarmring 
aus Grab 12 (Taf. V: 1) die größte Aussagekraft. Zur 
kulturell-chronologischen Interpretation des Gräberfel-
des tragen vor allem zwei Kahnfibeln vom Typ Šmarjeta 
aus Grab 14 (Taf. VII: 2) und 37 (Taf. XIX: 1) bei. Der 
Schwerpunkt ihres Vorkommens liegt im südostalpinen-
transdanubischen-Gebiet, von wo sie sich Richtung 
Norden und Nordwesten verbreitet haben (Abb. 14). 
Zu den charakteristischen Eisengegenständen gehört 
ein einfacher Armring aus Grab 12 (Taf. V: 1) und drei 
Messer mit Griffangel aus Grab 7 (Taf. II: 9), Grab 9 (Taf. 
VI: 8) und Grab 24 (Taf. XIII: 3).

Ton-, Glas- und Beinfunde

Spinnwirtel waren im Inventar von vier Gräbern 
enthalten. In drei dieser Gräber (Grab 11 - Taf. IV: 1; 
Grab 23 - Taf. XII: 4; Grab 32 - Taf. XV: 6) handelt es sich 
um den charakteristischen Typ des doppelkonischen 
Spinnwirtels mit eingezogenem Unterteil, wobei nur 
das Exemplar aus Grab 2 mit dichten schrägen Rillen 
verziert ist. Die Spinnwirtel aus den Gräbern 11 und 32 
sind hingegen unverziert. Bei diesem Spinnwirteltyp 
handelt es sich um eine Form, die nicht nur im Grabkon-
text, sondern auch in den Siedlungen der älteren (HC) bis 
späten (HD) Hallstattzeit zu finden ist. Einem anderen 
Typ gehört hingegen das Exemplar aus Grab 9 an (Taf. 
II: 12). Sein Körper ist gebogen und mit flachen horizon-
talen Rillen verziert. Hierbei handelt es sich um einen 
charakteristischen Typ zu dem sich zahlreiche Parallelen 
auf dem späthallstattzeitlichen Gräberfeld in Chotín 
finden lassen (z. B. die Gräber 25, 40, 43 und 93 - Dušek 
1966, Taf. 4: 6; 7: 3; 36: 18; 45: 12). Dieser Spinnwirteltyp 
kommt in den Gräbern der älteren Hallstattzeit nicht 
vor, während er hingegen in den Gräbern und Siedlun-
gen der Vekerzug-Kultur anzutreffen ist (HD). Grab 9 
enthielt außer dem schon erwähnten Spinnwirtel auch 
Kleinfunde aus Glas, Ton und Bein. Zu nennen ist eine 
längliche Perle aus Glaspaste, die mit v-förmigen Rillen 
verziert ist (Taf. II: 7). Zu diesem Exemplar lassen sich 
zahlreiche Parallelen vom Gräberfeld in Chotín anführen 
(z. B. in den Gräbern 43, 147, 171 und 220 - Dušek 1966, 
Taf. 7: 6-9; 13: 20; 17: 7). Ähnlich verhält es sich mit zwei 
kleinen Tonperlen (Taf. II: 5, 6), die ebenfalls häufig in 
den Inventaren der Gräber in Chotín vorkommen (z. B. 
in den Gräbern 21, 35 und 251 - Dušek 1966, Taf. 52: 15; 
53: 32; 27: 17). Das Fragment eines Beingegenstands, 
welches mit einem netzartigen Ritzmuster verziert ist 
(Taf. II: 8), stammt wahrscheinlich von der Griffschale 
eines Messers. Auch zu diesem Fund lassen sich wieder 
zahlreiche Parallelen aus dem Gräberfeld von Chotín 
anführen (z. B. in den Gräbern 26, 49 und 143 - Dušek 
1966, Taf. 34: 17; 55: 17; 12: 18).

Zur kulturellen und chronologischen Stellung 
des Gräberfeldes

Das Gebiet der Südwestslowakei war in der Hallstatt-
zeit dicht besiedelt. Im älteren Abschnitt der Hallstatt-
zeit, d. h. in der Stufe HC, gehörte dieses Territorium der 
Osthallstattkultur an (Stegmann-Rajtár 2002a, 254). Nach 
dem Zusammenbruch der osthallstättischen Kulturaus-
prägung verbreitete sich hier im Rahmen der Stufe HD 
die Vekerzug-Kultur. Die Osthallstattkultur war in der 
Südwestslowakei vor allem in den Niederungsgebieten 
verbreitet, wo sie sich in der Kontaktzone mit der Lau-
sitzer Kultur herausgebildet hat. Sie wird zum einen 
durch die Kalenderbergkultur mit einem Verbreitungs-
schwerpunkt westlich des Flusses Váh repräsentiert und 
zum anderen durch die Hallstattkultur des mittleren und 
nordöstlichen Transdanubiens mit einer Konzentration 
der Fundstellen östlich der Váh. Beide kulturellen Sphä-
ren zeigen Überschneidungsbereiche, die Unterschiede 
sind vor allem an den unterschiedlichen Bestattungsri-
ten zu erkennen (Stegmann-Rajtár 2002b, Abb. 3; Teržan 
1986, 235; 1990). Die Hallstattkultur des mittleren und 
nordöstlichen Transdanubiens war östlich des Flusses 
Rába bis zur Donau verbreitet, wie auch in den benach-
barten Niederungen nördlich der Donau (Abb. 13). Die 
größte Konzentration von Gräberfeldern innerhalb der 
Südwestslowakei ist derzeit östlich des Flusses Váh, 
besonders zwischen den Flüssen Nitra, Hron und Ipeľ 
auszumachen (Patek 1993; Stegmann-Rajtár 1992a; 2002b; 
Teržan 1990). Das Gräberfeld von Nové Zámky lag am 
nördlichen Rand des Gebietes der Osthallstattkultur 
(Abb. 13: 1), an der Kontaktzone mit der Lausitzer Kultur 
und den reiternomadischen Kulturverbänden, was sich 
deutlich in der Zusammensetzung des Fundmaterials 
widerspiegelt. Die Funde zeigen dabei eine direkte Ver-
bindung zu den Traditionen der mitteldonauländischen 
und südöstlichen Urnenfelderkultur, mit einem hohen 
Einfluss der Mezőcsát-Kultur (Stegmann-Rajtár 1994, 
333; 2004, 504).

Die Ergebnisse der relativen Chronologie 
und zur kulturellen Entwicklung des Gräberfeldes 

in der Hallstattzeit

Die typologische Analyse des Materials hat gezeigt, 
dass die Keramik für die chronologische Auswertung 
der Funde an erster Stelle steht. Die größte Aussagekraft 
haben ohne Zweifel die großen Kegelhalsgefäße und 
Amphoren, deren typologische Analyse es ermöglicht, 
auf dem Gräberfeld fünf zeitliche Abschnitte - die 
Phasen I-V - zu erfassen. Die Datierung der Eisen- und 
Bronzegegenstände bestätigt die gewonnenen Ergeb-
nisse. Die Phasen I bis IV lassen sich kulturhistorisch 
mit der Osthallstattkultur verbinden (Hallstattkultur 
des mittleren und nordöstlichen Transdanubiens), wo-
bei Phase IV schon die Zeit des Übergangs zwischen 
der Osthallstatt- und der Vekerzug-Kultur umschreibt, 
während Phase V mit der voll ausgeprägten Vekerzug- 
-Kultur verbunden ist.
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Die Gräber der Osthallstattkultur

Der größte Teil der Gräber des Brandgräberfeldes in 
Nové Zámky gehört der kulturellen Sphäre der Osthall-
stattkultur, genauer der Hallstattkultur des mittleren und 
nordöstlichen Transdanubiens, an. Als älteste Bestattung 
des Gräberfeldes (Phase I), welche noch eindeutige Bezie-
hungen zur Spätbronzezeit aufweist, kann Grab 18 ange-
sprochen werden (Taf. X). In seinem Inventar befanden 
sich unter anderem drei charakteristische Gefäße, die sich 
relativchronologisch genauer einordnen lassen. Es handelt 
sich um ein sehr bauchiges Kegelhalsgefäß (Taf. X: 1), eine 
Schüssel mit Ösenhenkel (Taf. X: 7) und eine Tasse mit 
trichterförmig ausladender Mündung und Bandhenkel 
(Taf. X: 5). Zu allen drei Gefäßen finden sich Parallelen 
in Gräbern aus der Jung- und Spätbronzezeit (HB). Ver-
gleichbare Tassen kommen häufiger in Gräbern der Lau-
sitzer Kultur der Urnenfelderzeit (HB) vor. Wir kennen sie 
z. B. aus dem Gräberfeld Háj (Kujovský/Hrubec 1994, Taf. 
8: 7) oder aus dem Grab(?) in Nitra-Mlynárce (Romsauer 
1993a, Taf. 4: 14, 15). Zur Schüssel mit Ösenhenkel findet 
sich eine Entsprechung in Grab 121/54 auf dem Gräberfeld 
Zvolen-Balkán (Bátora 1979, Abb. 11: 8-11; Zachar 2008), 
welches 4 Gefäße enthielt - eine Schüssel mit Ösenhenkel, 
eine Schale, eine Tasse und einen Topf (Abb. 15). Dieses 
Inventar nimmt für die Datierung von Grab 18 aus Nové 
Zámky eine Schlüsselstellung ein, da es sich hierbei um 
einen für die Gräberfelder der Spätbronzezeit (HB) cha-
rakteristischen Typenbestand in der Kontaktzone der mit-
teldonauländischen und südöstlichen Urnenfelderkultur, 
der Mezöcsát-Kultur sowie der Lausitzer Kultur handelt. 
Zum Kegelhalsgefäß aus Grab 18 finden sich auch Pa-
rallelen im ältesten Hügelgrab, Tumulus 2, von Dunajská 
Lužná/Nové Košariská (Parzinger/Stegmann-Rajtár 1988, 
Abb. 4: 1) sowie in den ältesten Hügeln des Gräberfeldes 
von Sopron-Burgstall (Eibner-Persy 1980; Patek 1993, 
Abb. 36). Innerhalb der freigelegten Bestattungen des 
Gräberfeldes von Nové Zámky nahm Grab 18 eine zen-
trale Lage ein (Abb. 3). Jünger sind die Gräber 2, 17, 19, 
24, 25 und 35 (Taf. I; IX; XI; XIII; XIV; XVII), die Phase II 
des Gräberfeldes angehören. Die großen Kegelhalsgefäße 
und Amphoren aus diesen Gräbern sind bauchig und 
zeigen eine Dreigliederung, ihr Hals ist länger und das 
gesamte Gefäß wirkt im Vergleich zum Typ aus Grab 18 
allgemein höher und schmaler. Die Verteilung der Phase 
II angehörenden Gräber zeigt eine räumliche Nähe zum 
ältesten Grab 18 und zueinander (Abb. 3). Die Belegung 
des Gräberfeldes setzte sich mit Phase III, der die Gräber 5, 
14, 23 und 34 zuzuordnen sind (Taf. II; VII; XII; XVII), fort. 
Die Kegelhalsgefäße dieser Gräber weisen im Vergleich zu 
den Kegelhalsgefäßen von Phase II einen höheren Hals 
auf. Dieser wird zu einem vorherrschenden Merkmal 
und nimmt mehr als die Hälfte der gesamten Gefäßhöhe 
ein, im Verhältnis zum maximalen Durchmesser ist das 
Gefäß jetzt höher. Die Gräber der Phase III lagen in einer 
größeren Entfernung von Grab 18 (Abb. 3). In diesen 
Bestattungen waren zudem auch Kahnfibeln vom Typ 
Šmarjeta enthalten, die von überregionaler Bedeutung 
sind und Kulturkontakte mit dem Südosthallstattgebiet 
belegen (Abb. 14). Als jüngste Gräber im Rahmen der 
Entwicklung der Osthallstatt kultur werden die Bestat-
tungen 26 und 29 angesprochen (Taf. XV; XVI), die der 

Phase IV des Gräberfeldes angehören. Die in diesen Grä-
bern enthaltenen Kegelhalsgefäße, das doppelkonische 
Exemplar aus Grab 29 (V4a) wie auch das Gefäß aus grab 
26 (V4b), die typologisch schon den flaschenförmigen 
Gefäßen zugeordnet werden könnten, haben eine flie-
ßende Profilierung, die an den älteren Exemplaren nicht 
vorkommt. Offenbar handelt es sich um eine, für diese 
Entwicklungsetappe charakteristische Formausprägung, 
die in der Späthallstattzeit (HD) allmählich dominant 
wird. Diese steht für die im Rahmen der Osthallstattkultur 
letzte fassbare Formtendenz. Es ist besonders hervorzu-
heben, dass die Entsprechungen zu diesen Gefäßen vor 
allem in den ältesten Gräbern aus Chotín zu finden sind. 
Aufgrund dieser Beobachtung sind wir der Auffassung, 
dass die Gräber 26 und 29 die Übergangsphase zwischen 
der Osthallstatt- und der Vekerzug-Kultur kennzeichnen. 
Dass hierbei die heimischen Traditionslinien eine große 
Rolle gespielt haben, ist an der Beigabe der großen Kegel-
halsgefäße, die für die Osthallstattkultur charakteristisch, 
in der Vekerzug-Kultur aber nicht mehr vertreten sind, 
deutlich nachzuvollziehen. 

Die Gräber der Vekerzug-Kultur

Die Gräber der Vekerzug-Kultur lassen sich schwer-
punktmäßig in die Späthallstattzeit datieren (HD). 
Dabei kann festgestellt werden, dass die Kenntnis des 
Fundmaterials der Vekerzug-Kultur aus Grabkontexten 
im Vergleich zum Material aus Gräbern der Osthallstatt-
kultur deutlich größer ist. Dies liegt an der hohen Zahl 
an untersuchten Gräberfeldern, die sich durch eine große 
Anzahl an freigelegten Gräbern auszeichnen. Mit Hilfe 
dieser breiten Quellenbasis lassen sich die kulturellen 
Verhältnisse der Späthallstattzeit sehr gut untersuchen. 
Aus einem eventuell gestörten Grab (Gräbern?) von Nové 
Zámky stammen die bereits erwähnten Funde - ein bime-
tallischer Dolch, eine eiserne Streitaxt und eine bronzene 
dreiflügelige Pfeilspitze mit Tülle (Abb. 2) -, die darauf 
hindeuten, dass das Gräberfeld von Nové Zámky eine 
bedeutende Stellung in der Region eingenommen haben 
dürfte. Während der Grabungen in den Jahren 1957 und 
1958 wurde nur eine geringe Anzahl an Gräbern freigelegt, 
die der Vekerzug-Kultur zugeordnet werden können. Es 
ist durchaus denkbar, dass der größte Teil der Gräber der 
Vekerzug-Kultur auf dem bisher nicht untersuchten Areal 
zwischen der Grabungsfläche und den nordwestlichen 
Sondageschnitten liegt, wie die drei mit diesen Schnitten 
erfassten Gräber andeuten. Über die Größe des Vekerzug- 
-Gräberfeldes von Nové Zámky haben wir aufgrund der 
geringen Anzahl der freigelegten Gräber keine konkrete 
Vorstellung. Allerdings scheint ihre Anordnung auf ein 
ursprünglich ausgedehntes Gräberfeld hinzudeuten 
(Abb. 3). Negativ auf den Quellenbestand hat sich auch 
der Umstand ausgewirkt, dass die Vekerzug-Gräber 
flacher als die Gräber der Osthallstattkultur eingetieft 
waren und somit wahrscheinlich stärker während des 
Sandabbaus in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die drei 
mit den Sondageschnitten erfassten Gräber (9, 8 und 7) 
hängen wahrscheinlich alle mit der späthallstattzeitlichen 
Belegung des Gräberfeldes zusammen. Grab 9 (Taf. II) 
kann eindeutig der Vekerzug-Kultur zugeordnet werden, 
Grab 8 enthielt keine Funde und Grab 7 (Taf. VI), das nur 
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eine Schale und ein Messer mit Griffangel enthielt, lässt 
sich nur sehr schwer kulturell zuordnen. Allerdings ist 
die Schale aus Grab 7 insofern interessant, weil ihr Boden 
mit Rillenbündeln in Form eines Kreuzes verziert ist und 
an den Wänden senkrechte getreppte Rillen trägt (Taf. 
VI: 9). Parallelen zu diesem Verzierungsmotiv kennen 
wir aus dem Milieu der Osthallstattkultur in Südmähren 
(Horákov-Kultur), z. B. aus den Gräbern von Modřice und 
Ořechov (Stegmann-Rajtár 1992b, Taf. 28: 3; 40: 1), aber 
auch aus dem Nordosten Bayerns, wo diese besondere 
Verzierungsart ziemlich oft anzutreffen ist (Brosseder 2004, 
Abb. 152; 153). Die Gegenstände aus Grab 9 von Nové 
Zámky und deren Zusammensetzung sind charakteris-
tisch für die Vekerzug-Kultur: ein Bronzearmring mit 
schrägen Linien, 2 bis 3 glatte Bronzearmringe, eine läng-
liche Perle aus Glaspaste, das Fragment einer Griffschale 
und ein Spinnwirtel mit waagerechten Rillen (Taf. II). 
In diesem Inventar ist auch der Rand eines Gefäßes mit 
schma lem flaschenförmigen Hals erhalten. Dabei handelt 
sich um eine Form, die in der Späthallstattzeit typisch 
ist (Taf. II: 10). In Nové Zámky stellt das Vorkommen 
von flaschenförmigen Gefäßen ein neues Element dar, 
welches sich nur mit dem Fragment in Grab 9 greifen 
lässt. Pa rallelen zu diesem Gefäßtyp kennen wir aus den 
Gräbern 13 und 26 in Chotín (Dušek 1966, Taf. 33: 4; 4: 14) 
oder aus Grab 3 auf dem Gräberfeld in Bučany (Bujna/
Romsauer 1983, Taf. 3: 12). Flaschen können allgemein als 
typische Keramikform im ostalpinen-transdanubischen 
Gebiet in der Späthallstatt- und Frühlatènezeit betrachtet 
werden. Ebenso typisch sind scheibengedrehte Krüge, die 
in Form eines als Einzelfund vorliegenden Fragmentes 
(Taf. XVIII: 10) vom Gräberfeld belegt sind. Unterschied-
liche Bestattungsriten spiegeln die Gräber 21 (Taf. XII: 1) 
und 22 (Taf. XII: 2) im Vergleich zu Grab 9 wider. Sie 
enthielten jeweils nur ein Gefäß. Aufgrund typologischer 
Erwägungen werden sie der Vekerzug-Kultur zugeordnet, 
da es sich auch hier um neue Keramikformen handelt, die 
aus den Gräbern der Osthallstattkultur (Hallstattkultur 
des mittleren und nordöstlichen Transdanubiens) nicht 
bekannt sind. In Nové Zámky gehören diese Gräber 
dem jüngsten Zeitabschnitt des Gräberfeldes an, der als 
Phase V be zeichnet wird. Zu den beiden weich profilierten 
Kegelhalsgefäßen aus Grab 21 (Typ V5a) und 22 (Typ V5b) 
finden sich insbesondere zahlreiche Parallelen in Vekerzug-
Gräbern von Chotín, aber auch im Gräberfeld von Bučany 
(Bujna/Romsauer 1983, Taf. 3: 7, 11). Abschließend muss fest-
gestellt werden, dass es aufgrund der wenigen vorliegen-
den Grabkomplexe kaum möglich ist die Vekerzug-Gräber 
von Nové Zámky in eine relativchronologische Abfolge zu 
bringen und den Zeitpunkt zu bestimmen, wann genau die 
Belegung des Bestattungsplatzes endet. 

Das Brandgräberfeld in Nové Zámky 
und seine Stellung im Kultursystem der Hallstattzeit

Die Belegung des Gräberfeldes von Nové Zámky 
begann in der älteren Hallstattzeit (HC) und setzte sich 
kontinuierlich bis in die Späthallstattzeit (HD) fort. 
Aufgrund der Ausstattung der charakteristischen Gräber 
erscheint es uns sehr wahrscheinlich, dass hier die Ost-
hallstattkultur (Hallstattkultur des mittleren und nord-

östlichen Transdanubiens) nicht plötzlich untergegangen 
ist, sondern dass sie allmählich von der Vekerzug-Kultur, 
die in diesem Gebiet innerhalb der Späthallstattzeit (HD) 
dominant wird, verdrängt wurde. Die ältesten Gräber 
der Hallstattkultur (HC) von Nové Zámky können in das 
8. Jh. v. Chr. datiert werden. In dieser Zeit haben kompli-
zierte kulturelle Prozesse stattgefunden, deren Ursprung 
nicht nur in den heimischen Kulturströmungen der 
Spätbronzezeit (mitteldonauländische und südöstliche 
Urnenfelder- und Lausitzer Kultur), sondern auch in 
den starken Einflüssen der Mezőcsát-Kultur, die sich auf 
dem Gebiet der Südwestslowakei aus dem nördlichen 
Theißgebiet schon im Laufe des 9. und am Anfang des 
8. Jh. v. Chr. verbreitet hat (Metzner-Nebelsick 1998, 381; 
Ožďáni/Nevizánsky 1996; Romsauer 1999; Stegmann-Rajtár 
1994, 333), zu suchen sind. Trotz der Tatsache, dass das 
Gräberfeld in der Vergangenheit durch den Sandabbau 
ziemlich stark gestört wurde und ein Teil der Gräber 
und besonders diejenigen aus der Zeit der Vekerzug- 
-Kultur, völlig zerstört wurden, konnte ein aus der Lite-
ratur bisher wenig bekanntes Fundmaterial untersucht 
werden. Das Gräberfeld ist aufgrund der Anzahl seiner 
Bestattungen einer der bedeutendsten Fundorte um die 
lokale Entwicklung der Osthallstattkultur (Hallstattkul-
tur des mittleren und nordöstlichen Transdanubiens) 
wie auch der Vekerzug-Kultur nachzuvollziehen. Die 
außergewöhnliche Bedeutung ergibt sich auch daraus, 
dass die Fundstelle an der Kontaktzone der Lausitzer 
Kultur mit der reiternomadischen Kulturgemeinschaft 
des nördlichen Theißgebiets liegt, was sich auch in der 
Zusammensetzung des Fundmaterials widerspiegelt. 
Das Auftreten von mehreren Kulturmerkmalen in einem 
Grabinventar ist während der gesamten Belegung des 
Gräberfeldes feststellbar. Die archaischen Gefäßtypen 
aus Grab 18 stellen die älteste Bestattungsphase auf dem 
Gräberfeld dar (Phase I) und spiegeln die spätbronze-
zeitliche Tradition der mitteldonauländischen und 
südöstlichen Urnenfelderkultur wie auch der Mezőcsát- 
-Kultur des nördlichen Theißgebiets wider. Die Blüte 
der Hallstattkultur im ostalpinen-transdanubischen 
Raum fällt in das 7. Jh. v. Chr. Anhand der typologi-
schen Entwicklung der Kegelhalsgefäße lässt sich eine 
ältere (Phase II) und eine jüngere (Phase III) Gruppe von 
Bestattungen auf dem Gräberfeld unterscheiden. Beson-
dere Bedeutung kommt den Kegelhalsgefäßen mit sehr 
hohem Hals in Phase III zu, die noch in Phase I und II 
fehlen. Die bedeutendsten Metallfunde der Phase III des 
Gräberfeldes sind die Kahnfibeln vom Typ Šmarjeta, die 
in den Gräbern 14 und 37 vertreten sind (Abb. 14). Hier-
bei handelt es sich um ein sehr beliebtes Trachtzubehör, 
welches in vielen Siedlungen wie auch Gräberfeldern 
im gesamten Osthallstattgebiet vorkommt. Über die 
Südwestslowakei, wo ihre größte Konzentration auf dem 
Burgwall von Smolenice-Molpír (Dušek/Dušek 1984; 1995) 
und in Gräbern(?) von Abrahám liegt, verbreitete sie 
sich bis nach Südmähren (Baarová 2004). Im Rahmen der 
weiteren Entwicklung des Gräberfeldes (Phase IV) kam 
es zu bedeutenden Veränderungen in der kulturellen 
Entwicklung. In diesen Inventaren fehlt das Kegelhals-
gefäß mit ausgeprägter Dreigliederung, vielmehr ist 
für die Gräber 26 und 29 ein neuer Typ mit fließender 
Profilierung vertreten. Die Parallelen zu diesen Gefä-
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ßen aus Chotín zeigen, dass diese Typen am Ende der 
osthallstättischen Kulturentwicklung charakteristisch 
sind. Sie kennzeichnen den beginnenden Prozess der 
kulturellen Transformierung zur Vekerzug-Kultur. Ty-
pisch ist ein gemischtes Inventar, in dem ein bedeutender 
Anteil noch von Keramikformen der Osthallstattkultur 
gebildet wird. Es ist also kein plötzlicher Bruch in der 
lokalen Keramikproduktion zu fassen. Die Gräber 26 
und 29 lagen räumlich eng beieinander und weiter von 
den älteren Gräbern entfernt. Zu bedeutenden Verän-
derungen in der Zusammensetzung des Grabinventars 
kam es erst während der Phase V. Typisch für diesen 
Zeitabschnitt sind die weich profilierten Kegelhalsge-
fäße aus den Gräbern 21 und 22, zu denen zahlreiche 
Parallelen in Chotín zu finden sind. Diese Formen sind 
kennzeichnend für die Entwicklung der Vekerzug-

Kultur, deren Schwerpunkt in der Späthallstattzeit (HD) 
liegt, d. h. im 6. Jh. v. Chr. Grab 9, welches im Bereich 
der Sondageschnitte am anderen Ende des Gräberfeldes 
entdeckt wurde, kann ebenfalls als typischer Vertreter 
der Vekerzug-Kultur betrachtet werden (Abb. 3). Dieses 
Grab enthielt den Rand eines flaschenförmigen Gefäßes, 
zu dem auch Parallelen auf dem Gräberfeld in Chotín 
zu finden sind. Flaschen, deren Entwicklung bis zur 
Frühlatènezeit andauert (Gräberfeld Bučany), stellen 
ein neues Element der Späthallstattzeit dar. Aufgrund 
der geringen Quellenbasis kann nicht genauer bestimmt 
werden, wann die vekerzugzeitliche Belegungsphase des 
Gräberfeldes in Nové Zámky zu Ende gegangen ist. Es 
zeichnet sich ab, dass die Nützung des Gräberfeldes in 
Nové Zámky zu dem Zeitpunkt langsam ausläuft, als in 
Chotín mit der Belegung begonnen wird. 

Abb. 1. Nové Zámky. Die Lage des Gräberfeldes in der 
Flur Ragoňa (schwarzer Punkt).

Abb. 2. Nové Zámky. Frühskythenzeitliche Funde aus 
dem Gräberfeld in der Flur Ragoňa. Verschiedene 
Maßstäbe (nach Dušek 1961, Taf. 6: 1, 2, 7).

Abb. 3. Nové Zámky. Plan des Gräberfeldes mit Skelett-
gräbern aus der älteren Bronzezeit und mit Brandgrä-
bern aus der Hallstattzeit (nach Dušek 1969, Abb. 2).

Abb. 4. Nové Zámky. Gräber 2, 4-7.
Abb. 5. Nové Zámky. Gräber 8-13.
Abb. 6. Nové Zámky. Gräber 14, 16-19, 21.
Abb. 7. Nové Zámky. Gräber 22-26.
Abb. 8. Nové Zámky. Gräber 29, 32-37.
Abb. 9. Nové Zámky. Grundlegende Keramiktypen 

aus den Gräbern der Hallstattzeit - Kegelhalsgefäße/
Amphora.

Abb. 10. Nové Zámky. Grundlegende Keramiktypen aus 
den Gräbern der Hallstattzeit - Schüsseln.

Abb. 11. Nové Zámky. Grundlegende Keramiktypen 
aus den Gräbern der Hallstattzeit . 1-3 Tassen; 4-9 
Schalen.

Abb. 12. Nové Zámky. Grundlegende Keramiktypen aus 
den Gräbern der Hallstattzeit - Töpfe.

Abb. 13. Übersicht der Gräberfelder und Gräber der Ost-
hallstattkultur (Hallstattkultur des mittleren und nord-
östlichen Transdanubiens ). 1 - Nové Zámky; 2 - Bajč; 
3 - Hurbanovo; 4 - Modrany; 5 - Svodín; 6 - Mužla; 
7 - Malá nad Hronom; 8 - Malé Kosihy; 9 - Süttő; 10 - Lá-
batlan; 11 - Tatabánya; 12 - Csorna; 13 - Arpás; 14 - Nagy-
barát; 15 - Mezőörs-Alsótag; 16 - Vaszar; 17 - Közép-
répászpusta; 18 - Mesteri; 19 - Csönge; 20 - Kismező; 
21 - Somlóvásárhely; 22 - Halimba; 23 - Fehérvárcsurgó; 
24 - Százhalombatta.

Abb. 14. Die Verbreitung von bronzenen Kahnfibeln vom 
Typ Šmarjeta (nach Glunz 1997, Karte 24).

Abb. 15. Keramik aus Grab 121/54 des Gräberfeldes 
Zvolen-Balkán.

Taf. I. Nové Zámky. Funde aus Grab 2. Maßstab: a - 6, 
8-10; b -3-5; c - 7, 11. Ohne Maßstab - 1, 2.

Taf. II. Nové Zámky. 1, 2 - Funde aus Grab 4; 3, 4 - Funde 
aus Grab 5; 5-14 - Funde aus Grab 9. Maßstab: a - 3; 
b - 4; c - 1, 5-14 Ohne Maßstab - 2.

Taf. III. Nové Zámky. Funde aus Grab 6. Maßstab: a - 7-9; 
b - 10-12. Ohne Maßstab - 1-6.

Taf. IV. Nové Zámky. Funde aus Grab 11. Maßstab: a - 1-5, 
8; b - 6; c - 7.

Taf. V. Nové Zámky. Funde aus Grab 12. Maßstab: a - 1, 
3-8; b - 2.

Taf. VI. Nové Zámky. 1-7 - Funde aus Grab 13; 8, 9 - Funde 
aus Grab 7. Maßstab: a - 1-3, 5, 7, 8; b - 6; c - 4, 9.

Taf. VII. Nové Zámky. Funde aus Grab 14. Maßstab: a - 1, 
2; b - 3-9; c - 10.

Taf. VIII. Nové Zámky. Funde aus Grab 16. Maßstab: 
a - 1-4, 6, 7; b - 5.

Taf. IX. Nové Zámky. Funde aus Grab 17. Maßstab: a - 1; 
b - 2, 4, 5; c - 3, 6, 7.

Taf. X. Nové Zámky. Funde aus Grab 8. Maßstab: a - 1; 
b - 2-7; c - 8.

Taf. XI. Nové Zámky. Funde aus Grab 19. Maßstab: a - 1; 
b - 2, 4-10; c - 3; d - 11.

Taf. XII. Nové Zámky. 1 - Fund aus Grab 21; 2 - Fund aus 
Grab 22; 3-8 - Funde aus Grab 23. Maßstab: a - 1-3, 8; 
b - 4-7.

Taf. XIII. Nové Zámky. Funde aus Grab 24. Maßstab: 
a - 3-6, 8; b - 7. Ohne Maßstab - 1, 2.

Taf. XIV. Nové Zámky. 1-3 - Funde aus Grab 24; 4-9 - Funde 
aus Grab 25. Maßstab: a - 1, 2; b - 3, 4, 9; c - 5, 6, 8; d - 7.

Taf. XV. Nové Zámky. 1-5 - Funde aus Grab 26; 6, 7 - Funde 
aus Grab 32; 8, 9 - Funde aus Grab 33. Maßstab: a - 1, 2, 
5-9; b - 3, 4.

Taf. XVI. Nové Zámky. Funde aus Grab 29. Maßstab: a - 1, 
4-6; b - 2, 3.

Taf. XVII. Nové Zámky. 1, 2 - Funde aus Grab 34; 3-9 - Funde aus 
Grab 35. Maßstab: a - 1, 4; b - 2, 3, 6-8; c - 9. Ohne Maßstab - 5.

Taf. XVIII. Nové Zámky. 1-9 - Funde aus Grab 36; 10-12 - Lese-
funde. Maßstab: a - 1, 11; b - 2-10, 12.

Taf. XIX. Nové Zámky. Funde aus Grab 37. Maßstab: a - 1; 
b - 2; c - 3-11.
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VÝVOJ POHREBNÉHO RÍTU
NA KELTSKÝCH POHREBISKÁCH Z ÚZEMIA SLOVENSKA 1

J á n  h a r U Š T i a k

Evolution of Funeral Rite at Celtic Burial Grounds on the Territory of Slovakia. The study presents results from analysis of 
funeral rite evolution at Celtic flat burial grounds on the territory of south-western, south of central and of eastern Slovakia 
(32 necropolises, 462 dated grave units) and selected burial grounds from the Lower Austria (Pottenbrunn), Transdanubia 
(Almásfüzitő, Magyarszerdahely-Homoki dűlő, Rezi-Rezicseri) and from the Tisa basin (Bodroghalom, Kiskotaj-Kültelkek, 
Muhi-Kocsmadomb) within the total of 220 graves. Statistical and comparative analyses were used for evaluation of the 
burial rite evolution and chronology of their expressions. Chronological frame of the work is representing by the Early and 
Middle La Tène period within the LTB1, LTB2 and LTC1 stages, with the absolute chronology ranging between the years 
380-180 BC. The funeral rite development was analysed by five categories: 1 - graves representation by funeral rite and 
grave inventory character; 2 - grave pit shape and arrangement; 3 - treating with the deceased’s grave inventory; 4 - way of 
arranging of cremated remains in grave; 5 - position of grave inventory toward cremated bones. 
Based on the analysis results, the funeral rite evolution was evaluated within four time intervals: 1 - early and middle phase of 
the LTB1 stage (cremation presented on the territory of the Lower Austria in the Early La Tène A stage and in Transdanubia; 
cremation rite appears in its strict form; in Slovakia new burial grounds had occurred, at which inhumation probably was the 
only way of burying the deceased; 2 - end of the LTB1 stage and the LTB1/B2 transitional horizon (occurrence of first crema-
tion burial on the territory of Slovakia; a necropolis at Malé Kosihy with the earliest cremation burials on Slovak territory; 
cremation graves appear in eastern Slovakia and the Tisa basin as well, where the Celts were contacted with the Vekerzug 
population, what is proved by cremation burials with mixed Celtic-Vekerzug inventory; the funeral rite in its rigorous form 
is expressed in deformed weapons in warrior’s graves); 3 - the LTB2 stage up to the LTB2/C1 transitional horizon (transition 
to cremation and increasing number of cremation graves also at another burial grounds; shifting of occurrence of cremation 
burial westwards to the space between the lower Hron and Žitava rivers; partial abandoning the rigorous cremation rite at 
necropolises with cremation graves since this period); 4 - the LTC1 stage (cremation rite is present almost at each burial site; 
majority of grave inventories include undamaged artefacts; the strict cremation rite survives mainly at the south of central 
Slovakia, in eastern Slovakia and in the Tisa river basin; proportion of inhumation and cremation graves is almost even, 
what can be stated the true birituality in the period under study). 

Key words: Slovakia, La Tène period, burial ground, funeral rite.

ÚvoD

Témou štúdie je zachytenie vývoja pohrebného 
rítu na keltských pohrebiskách z juhozápadného, 
z juhu stredného a z východného Slovenska. Vývoj 
kostrového a žiarového spôsobu pochovávania je 
hodnotený na základe archeologicky postihnu-
teľných prejavov pohrebného rituálu v časovom 
úseku staršej a strednej doby laténskej. Predmetom 
skúmania sú kostrové a žiarové hroby jednak so 
zbraňami, t. j. prevažne mužské, jednak bez zbra-
ní, t. j. prevažne ženské, čiastočne však aj mužské 
a detské pohreby.

Rozšírenie pramennej bázy pohrebísk od po-
sledného rozsiahlejšieho spracovania pohrebných 
zvykov u Keltov B. Benadikom (1963) umožňuje 
lepšie sledovanie zmien, ktoré odzrkadľujú pre-
chod k žiarovému spôsobu pochovávania a hod-

notenie fenoménu birituality, charakteristického 
práve pre obdobie plochých keltských pohrebísk. 
Ako dôležité sa javia pohrebiská z Malých Kosíh 
(Bujna 1995), Dubníka (Bujna 1989) a najnovšie 
z Levíc, s až 90% podielom žiarových hrobov 
(Samuel 2007, 174).

Pohrebnému rítu u Keltov osídľujúcich priestor 
dnešného územia Slovenska už dávnejšie venoval 
pozornosť B. Benadik (1962; 1963). Ovplyvnený 
vtedajším stavom bádania uvádzal udržiavanie 
kostrového spôsobu pochovávania až do polovice 
1 stor. pred n. l., kedy sa mal v dunajskom priestore 
odohrať výrazný zlom vo vývoji doby laténskej, 
zapríčinený stretom, resp. konfrontáciou s Dákmi. 
Ďalej uvádzal, že na pomerne dobre preskúmanom 
priestore juhozápadného Slovenska predstavujú 
kostrové hroby počas celej doby laténskej jadro 
plochých keltských pohrebísk, pričom žiarové 

1 Štúdia predstavuje upravenú a skrátenú verziu diplomovej práce, obhájenej na Katedre archeológie FF UKF v Nitre v roku 2007.
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hroby tvoria len percentuálne malú skupinu (vy-
chádzal z pomeru kostrových a žiarových hrobov 
bez sledovania chronologickej následnosti). Prechod 
k spaľovaniu mŕtvych sa mal podľa jeho zistení 
najskôr udiať v samotnom centre keltského osídle-
nia, a to v oblasti Pohronia, Poiplia, Ponitria a Po-
važia, pričom môžeme podľa jeho názoru v rámci 
nastupujúceho žiarového rítu rozpoznať viacero 
variantov hrobov. Podľa B. Benadika (1963, 352) 
môžeme v rámci žiarového spôsobu pochovávania 
pozorovať sčasti domácu a z miestnych podmienok 
vychádzajúcu vývojovú tendenciu, sčasti môžeme 
predpokladať, že zvyk spaľovania mŕtvych súvi-
sel s prílevom nového obyvateľstva, ktoré sa do 
priestoru dnešného územia Slovenska presunulo 
z inej oblasti. Charakter začínajúceho žiarového 
spôsobu pochovávania je rôzny, pričom vykazuje na 
jednotlivých pohrebiskách lokálny charakter a po-
stupný vývoj počas pretrvávania kostrového rítu. 
Na niektorých pohrebiskách však výskyt žiarového 
rítu vzbudzuje dojem náhleho nástupu v krátkom 
časovom úseku, so špecifickými znakmi (Benadik 
1963, 352, 353).

V práci o regionálnych skupinách z hľadiska 
pohre bných zvykov a kroja, ktorá svojím priestoro-
vým rozsahom obsiahla aj územie Slovenska, sa jej 
autor H. Lorenz (1978) zaoberal hodnotením archeo-
logicky postihnuteľných prejavov pohrebného 
rítu a hrobovej výbavy. Do analyzovaného súboru 
zahrnul a spracoval pohrebiská z územia od Cham-
pagne až po Rumunsko. Územie Slovenska pritom 
zaradil spolu s Rakúskom a Zadunajskom do jednej 
lokálnej skupiny východolaténskej kultúrnej oblasti 
(Lorenz 1978, 25). Podľa jeho zistení predstavoval 
jediný bežný spôsob pochovávania počas včasnej 
doby laténskej kostrový rítus. Žiarový spôsob po-
chovávania sa počas tohto obdobia vyskytuje len 
ojedinele a jeho zvýšenú koncentráciu pozoruje len 
v oblasti stredného Rýna. Zvýšenie podielu kremá-
cie konštatuje na prechode zo včasnej do strednej 
doby laténskej, a to hlavne vo východolaténskom 
prostredí (Lorenz 1978, 61).

Na príklade archeologicky postihnuteľných 
prejavov pohrebného rítu, hodnotených v skupine 
siedmich žiarových hrobov datovaných približne 
do obdobia stupňa C1 z pohrebiska Malé Kosihy, 
poukázal J. Bujna (1998) na niektoré spoločné zna-
ky, ktoré spájajú kostrový a žiarový rítus na tomto 
pohrebisku. Vychádzal pritom z tvaru, rozmeru, 
orientácie a úpravy hrobovej jamy, bohatosti výbavy, 
uloženia predmetov prevažne v nepoškodenom sta-
ve a ich polohe voči spáleným kostiam jedinca. Na 
základe týchto skutočností vyvracia starší predpo-
klad definujúci vývoj žiarového rítu smerom k vý-
razným deformáciám, prípadne k fragmentarizácii 
predmetov (Bujna 1998, 306). 

S nástupom spaľovania sa na plochých pohre-
biskách stretávame s fenoménom birituality, teda 
so spoločným výskytom kostrových a žiarových 
hrobov v tom istom časovom úseku (Bujna 2004; 
Krekovič 2004). Problematiku birituality na keltských 
pohrebiskách z územia Slovenska riešil J. Bujna 
(2004). Vo svojej štúdii sa venoval otázkou šírenia 
žiarového rítu, ako aj možnosti ovplyvnenia Keltov 
obyvateľstvom vekerzugskej kultúry (Bujna 2004, 
330). Biritualitu hodnotil zvlášť v skupine hrobov 
so zbraňami, t. j. hlavne u mužov, a zvlášť v skupine 
hrobov bez zbraní, t. j. prevažne u žien. Svoje ziste-
nia zhrnul do siedmich bodov, ktoré prezentovali 
zmenu v pohrebných zvykoch a prechod k žiaro-
vému spôsobu pochovávania. Okrem Slovenska 
hodnotil situáciu aj na pohrebiskách severného 
Maďarska východne od Dunaja (Bujna 2004, 322, 
323). Včasný nástup a zvýšený podiel kremácie kon-
štatoval v skupine mužov-bojovníkov, ktorí pred-
stavovali mobilnejšiu zložku keltskej spoločnosti, 
viac otvorenú vonkajším vplyvom okolitého sveta. 
Prvé prejavy spaľovania sa objavujú na prechode 
medzi stupňami LTB1 a LTB2. Pravú biritualitu, 
t. j. približne polovičný podiel oboch pohrebných 
rítov konštatuje až počas strednej doby laténskej 
vo fázach LTC1a a LTC1b. V súvislosti s možným 
ovplyvnením Keltov obyvateľstvom vekerzugskej 
kultúry autor uvádza, že nástup kremácie sa odo-
hral práve v oblastiach, kde pravdepodobne dochá-
dzalo ku styku oboch kultúr. Ide pritom o oblasť 
východne od rieky Hron, o územie juhu stredného 
a východného Slovenska, teda tam, kde osídlenie 
súviselo s keltskou oikuménou na severnom území 
Maďarska východne od Dunaja, ovplyvnenou ve-
kerzugským obyvateľstvom (Bujna 2004, 331).

Chronologické
a kultúrno-geografické aspekty

Chronologický rámec príspevku predstavuje 
staršia a stredná doba laténska, vymedzená stup-
ňami LTB1, LTB2 a LTC1, v literatúre všeobecne 
označovaná ako horizont plochých keltských 
pohrebísk. Z hľadiska absolútnej chronológie ide 
približne o obdobie medzi rokmi 380-180 pred n. l. 
(Bujna 2004, 321).

Vymedzený časový úsek je rozdelený na sedem fáz 
(LTB1a, LTB1b, LTB2a, LTB2b, LTC1a, LTC1b, LTC1c) 
a dva prechodné horizonty (LTB1/B2, LTB2/C1). 
Ide pritom o čiastočne upravené chronologické 
triedenie vypracované J. Bujnom (2003, 39-108; 2005, 
139 n.) na základe typovo-chronologickej analýzy 
spôn a kruhového šperku zo ženských hrobov, 
pozostávajúce z deviatich fáz a dvoch, resp. troch 
prechodných horizontov. Neskoré fázy stupňov 
LTB1 a LTB2, vyčlenené J. Bujnom, sú v tomto 
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príspevku zaradené do prechodných horizontov 
LTB1/B2 a LTB2/C1. Stupeň LTC1, rozdelený na tri 
fázy, zostáva pritom nezmenený.

Územie Slovenska je rozdelené na dva kultúr-
no-geografické celky, čo korešponduje s odlišným 
vývojom vyčlenených regiónov. Prvým celkom 
je územie juhozápadného Slovenska, z ktorého 
pochádza rozsiahly súbor nálezísk s keltskými 
hrobmi zastúpenými už od včasnolaténskeho 
stupňa. Druhým celkom je juh stredného Slovenska 
a východné Slovensko, kde výskyt keltských hrobov 
(za súčasného stavu bádania) začína o niečo neskôr, 
a to na rozhraní stupňov LTB1 a LTB2, t. j. približne 
v rokoch 330-320 pred n. l. Pramenná báza, ktorú 
poskytujú jednotlivé náleziská, je v porovnaní s ju-
hozápadným Slovenskom výrazne chudobnejšia 
čo pravdepodobne súvisí so stavom výskumu, ako 
aj s odlišným kultúrnym vývojom v tejto oblasti 
(Bujna 1994, 13). Pre overenie a doplnenie zistených 
výsledkov v širšom územnom kontexte boli do ana-
lyzovaného súboru zaradené niektoré vytypované 
pohrebiská z Dolného Rakúska, Potisia a Zadunaj-
ska s celkovým počtom 220 preskúmaných hrobov 
(tabela 25).

V rámci sledovaných pohrebísk bolo hlavným 
cieľom predovšetkým:
- zachytiť vývoj kostrového a žiarového pohreb-

ného rítu na keltských pohrebiskách z územia 
Slovenska,

- na základe archeologicky postihnuteľných preja-
vov pohrebného rítu zistiť možné spoločné prvky 
kostrového a žiarového rítu,

- spresniť obdobie prechodu k žiarovému spôsobu 
pochovávania na keltských pohrebiskách,

- porovnať vývoj žiarového rítu na území Slovenska 
a v priľahlých oblastiach,

- prehodnotiť staršie názory o vývoji žiarového 
rítu,

- na základe dostupných údajov prehodnotiť 
možnosť ovplyvnenia pohrebného rítu Keltov 
obyvateľstvom vekerzugskej kultúry.

Charakteristika analyzovaného súboru

Na základe kritického výberu hodnotených 
nálezísk sú analyzované pohrebiská s väčším 
počtom hrobov. Východiskový súbor predstavuje 

32 nálezísk, z ktorých pochádza 715 hrobových 
celkov. Z nich je 31% hrobov žiarových, 18% so 
zbraňami a 34% porušených neskorším zásahom 
(tabela 1)2.

Z juhozápadného Slovenska pochádza z vybra-
ných analyzovaných nálezísk 667 hrobových celkov, 
z ktorých je 27% žiarových, 16% so zbraňami a 34% 
hrobov bolo porušených neskorším zásahom (tabe-
la 1). Z uvedeného počtu bolo možné 425 hrobov 
presnejšie datovať, čo predstavuje približne 64% 
(tabela 2). 

Z juhu stredného a z východného Slovenska je 
k dispozícii podstatne menší súbor hrobov, ktoré po-
chádzajú zo šiestich nálezísk (tabela 1). Z celkového 
počtu 48 hrobových celkov bolo 85% žiarových, 46% 
so zbraňami a 27% porušených neskorším zásahom 
(tabela 1). Z tohto súboru bolo možné presnejšie 
datovať 37 hrobov, čo predstavuje približne 77% 
(tabela 2).

Analyzovaný súbor presnejšie datovaných 
hrobov, na základe ktorých bude hodnotený vý-
voj pohrebného rítu, tvorí 462 hrobových celkov 
(z toho 15 dvojhrobov), ktoré pochádzajú z oblasti 
juhozápadného, juhu stredného a z východného 
Slovenska. Z nich je 30% žiarových, 23% so zbraňa-
mi a 24% hrobov porušených neskorším zásahom 
(tabela 2).

Podrobnejšie prezentované a analyzované budú 
vytypované pohrebiská s väčším počtom preskú-
maných hrobových celkov, pričom podmienkou je 
zastúpenie oboch spôsobov pochovávania.

Hodnotenie vývoja pohrebného rítu na pohrebis-
kách z územia Slovenska negatívne ovplyvňovali 
viaceré skutočnosti:
- presnejšie datovať bolo možné len 65% hrobov 

z pohrebísk, ktoré sú zaradené do analyzovaného 
súboru,

- neskorším zásahom bolo porušených 109 zo 462 
presnejšie datovaných hrobov, t. j. približne 24%,

- v prípade 25% presnejšie datovaných kostrových 
a žiarových hrobov nebolo možné hodnotiť tvar 
a rozmery hrobových jám,

- väčšina pohrebísk nebola preskúmaná kompletne,
- niektoré pohrebiskové lokality neboli dostatočne 

publikované.
Zníženie vypovedacej hodnoty analyzovaného 

súboru, poznačené viac ako tretinovým podielom 

2 Skratky použité v tabelách:
 PH = počet hrobov; PR = pohrebný rítus; KH = kostrový hrob; ŽH = žiarový hrob; HZB = hrob so zbraňami; HBZ = hrob bez zbraní; 

NR = neurčený rítus; PO = porušený hrob; DH = dvojhrob; K = konštrukcia z dreva; G = žľab; KZ = kamenný zásyp; H = drevené 
nosidlá (máry); Ž = spôsob uloženia spálených kostičiek a zvyškov hranice; NK = na kôpke; RO = rozsypané na dne hrobovej 
jamy; ON = okolo nádoby; J = v jamke; U = v nádobe; Z = zachovanie hrobovej výbavy; N = nepoškodené; S = poškodené žiarom; 
R = deformácia; 1 = zohnutý v polovici; 2 = dvakrát zohnutý; 3 = oválne skrútený; 4 = 4 x ohnutý; 5 = mierne ohnutý; Fr = fragmen-
tarizácia; I = uloženie inventára; OD = oddelene od spálených zvyškov; SP = spolu so spálenými zvyškami; CO = časť je oddelená; 
? = rozmery neznáme/údaj nejasný; dĺ. = dĺžka; š. = šírka; pr. = priemer.
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P. č. Pohrebisko PH KH ŽH HZB HBZ NR PO Datovanie LT Literatúra

1 Bajč-Vlkanovo (BV) 68 54 14 5 63 - 31 B1/B2 - C1 Benadik 1960

2 Branč (B) 5 1 4 - 1 - 1  B2 Hanuliak 1977

3 Dolné Trhovište (DT) 1 1 - - 1 - - C1

4 Dubník (D) 33 27 5 10 22 - 6 B1 - B2b Bujna 1989; 1991

5 Dvory nad Žitavou (DŽ) 15 14 1 1 14 - 7 B2b - C1 Benadik/Vlček/Ambros 
1957

6 Galanta-Nebojsa (GN) 10 10 - 2 8 - 3 B1/B2 - B2/C1 Chropovský 1958

7 Gbelce (G) 1 1 - - 1 - - B1 Benadik 1961

8 Holiare (H) 25 - 23 6 19 2 14 C1 Benadik/Vlček/Ambros 
1957

9 Hronovce-Domaša (HD) 4 1 3 2 2 - - B2a - B2/C1 Eisner 1927

10 Hurbanovo-Abadomb (HA) 18 16 2 1 17 - 8 B2/C1 - C1a Benadik/Vlček/Ambros 
1957

11 Hurbanovo-Bacherov 
majer (HBM) 13 13 - 4 9 - 3 B1 - B2 Benadik/Vlček/Ambros 

1957

12 Hurbanovo-Bohatá (HB) 21 11 10 1 20 - 7 B2/C1 - C1 Rejholcová 1977

13 Chotín X (CH) 47 43 4 13 34 - 7 B2a - C1b Ratimorská 1981

14 Kamenín (K) 20 18 2 2 18 - 4 B1 - B2 Benadik/Vlček/Ambros 
1957

15 Komjatice (KJ) 7 7 - 2 5 - 6 B1/B2 - B2 Kraskovská 1957

16 Malé Kosihy (MK) 102 36 61 10 87 5 63 B1/B2 - C1b Bujna 1995; 1998

17 Maňa (M) 109 92 17 22 87 - 28 B1 - C1 Benadik 1978; 1983

18 Nitra-Mikov dvor (NMD) 1 1 - - 1 - 1 B1 Bujna/Kováčová 1988

19 Nitra-Nám. 1. mája (NPM) 1 - 1 - 1 - 1 C1 - C2 Pieta 1993

20 Nitriansky Hrádok (NH) 5 2 3 1 4 - - B2/C1 - C1 Benadik 1977

21 Palárikovo (P) 94 87 7 8 86 - 18 B1 - C1 Benadik 1975;1975a

22 Palárikovo II (PII) 5 3 1 1 3 1 - B2/C1 - C1 Paulík/Zachar 1975

23 Svätý Michal (SM) 15 2 12 6 9 1 - B1 - C1 Benadik  1958; 1962 

24 Svätý Peter (SP) 6 6 - 1 5 - 1 B1 - B2/C1 Dušek 1960

25 Trnovec n. Váhom-Horný 
Jatov (HJ) 40 28 11 6 34 1 19 B2 - C1 Benadik/Vlček/Ambros 

1957

26 Úľany nad Žitavou (UŽ) 1 1 - - 1 - - B1 Benadik 1961

Spolu 667 475 181 104 552 10 228

27 Cejkov (C) 2 - 2 1 1 - 1 B1/B2 - C1 Benadik 1964;
Bujna/Kaminská 2003

28 Drňa (DR) 5 1 4 2 3 - 3 B2 - C1 Balaša 1960; 1963;
Furmánek/Sankot 1985

29 Ipeľské Predmostie (IP) 7 - 7 4 3 - 7 B2b - C1b Točík 1951; Benadik 1962

30 Ižkovce (I) 31 6 25 13 18 - 2 B2/C1 - C1 Vizdal 1976; 1982

31 Košice (KŠ) 2 - 2 1 1 - - B2a Pástor 1954

32 Kráľovský Chlmec (KCH) 1 - 1 1 - - - B2a Budinský 1975

Spolu 48 7 41 22 26 13

Spolu celkovo 715 482 222 126 578 10 241

Tabela 1. Analyzovaný súbor pohrebísk. 1-26 - oblasť juhozápadného Slovenska; 27-32 - oblasť juhu stredného Slovenska 
a oblasť východného Slovenska.
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P. č. Pohrebisko PH KH ŽH HZB HBZ PO Datovanie LT Literatúra

1 Bajč-Vlkanovo (BV) 34 27 7 5 29 21 B1/B2 - C1 Benadik 1960

2 Branč (B) 1 1 - - 1 1 B2b Hanuliak 1977

3 Dolné Trhovište (DT) 1 1 - - 1 - C1b

4 Dubník (D) 28 23 5 10 18 5 B1 - B2b Bujna 1989; 1991

5 Dvory nad Žitavou (DŽ) 9 8 1 1 8 3 B2b - C1 Benadik/Vlček/Ambros 1957

6 Galanta-Nebojsa (GN) 4 4 - 2 2 1 B1/B2 - B2/C1 Chropovský 1958

7 Gbelce (G) 1 1 - - 1 - B2a Benadik 1961

8 Holiare (H) 11 - 11 3 8 6 C1 Benadik/Vlček/Ambros 1957

9 Hronovce-Domaša (HD) 3 1 2 1 2 - B2a - B2/C1 Eisner 1927

10 Hurbanovo-Abadomb (HA) 9 8 1 - 9 2 B2/C1 - C1a Benadik/Vlček/Ambros 1957

11 Hurbanovo-Bacherov majer 
(HBM) 11 11 - 4 7 2 B1 - B2 Benadik/Vlček/Ambros 1957

12 Hurbanovo-Bohatá (HB) 14 6 8 - 14 4 B2/C1 - C1 Rejholcová 1977

13 Chotín X (CH) 37 34 3 13 24 4 B2a - C1b Ratimorská 1981

14 Kamenín (K) 12 11 1 - 12 2 B1 - B2 Benadik/Vlček/Ambros 1957

15 Komjatice (KJ) 5 5 - 2 2 2 B1/B2 - B2 Kraskovská 1957

16 Malé Kosihy (MK) 60 19 41 9 51 11 B1/B2 - C1b Bujna 1995; 1998

17 Maňa (M) 77 65 12 21 56 18 B1 - C1 Benadik 1978; 1983

18 Nitra-Mikov dvor (NMD) 1 1 - - 1 1 B2/C1 Bujna/Kováčová 1988

19 Nitra-Nám. 1. mája (NPM) 1 - 1 - 1 1 C1b Pieta 1993

20 Nitriansky Hrádok (NH) 4 2 2 1 3 - B2/C1 - C1 Benadik 1977

21 Palárikovo (P) 68 64 4 7 61 11 B1 - C1 Benadik 1975;1975a

22 Palárikovo II (PII) 3 3 - 1 2 1 B2/C1 - C1 Paulík/Zachar 1975

23 Svätý Michal (SM) 4 1 3 - 4 - B1 - C1 Benadik 1962

24 Svätý Peter (SP) 5 5 - 1 4 1 B1 - B2/C1 Dušek 1960

25 Trnovec n. Váhom-Horný 
Jatov (HJ) 21 17 4 6 15 9 B2 - C1 Benadik/Vlček/Ambros 1957

26 Úľany nad Žitavou (UŽ) 1 1 - - 1 - B1b Benadik 1961

Spolu 425 319 106 87 337 106

27 Cejkov (C) 2 - 2 1 1 1 B1/B2 - C1 Benadik 1964;
Bujna/Kaminská 2003

28 Drňa (DR) 3 - 3 1 2 2 B2 - C1 Balaša 1960; 1963;
Furmánek/Sankot 1985

29 Ipeľské Predmostie (IP) 5 - 5 3 2 5 B2b - C1b Točík 1951; Benadik 1962

30 Ižkovce (I) 24 4 20 10 14 1 B2/C1 - C1 Vizdal 1976; 1982

31 Košice (KŠ) 2 - 2 1 1 - B2a Pástor 1954

32 Kráľovský Chlmec (KCH) 1 - 1 1 - - B2a Budinský 1975

Spolu 37 4 33 17 20 9

Spolu celkovo 462 323 139 104 357 115

Tabela 2. Analyzovaný súbor pohrebísk - datované hroby. 1-26 - oblasť juhozápadného Slovenska; 27-32 - oblasť juhu stred-
ného Slovenska a oblasť východného Slovenska.
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nedatovaných hrobov, čiastočne skresľuje presné 
sledovanie zmien, ktoré odzrkadľujú vývoj pohreb-
ného rítu, ako aj prechod k žiarovému spôsobu 
pochovávania. Z tohto dôvodu zodpovedajú všetky 
ďalej uvedené zistenia a konštatovania štatistickým 
možnostiam hodnoteného súboru 462 presnejšie 
datovaných hrobov.

Pohrebný rítus
a charakteristika sledovaných znakov

V prípade riešenia problematiky vývoja pohreb-
ného rítu na keltských pohrebiskách je potrebné 
vychádzať z výraznej rôznorodosti daného súboru. 
Spoločný výskyt dvoch rozličných pohrebných 
rítov, t. j. kostrového a žiarového na sledovaných 
pohrebiskách vyžaduje aj patričné vypracovanie 
sledovaných znakov. Oba ríty boli charakteristické 
svojráznymi prejavmi, čo čiastočne sťažuje ich vzá-
jomné porovnanie.

M. K. H. Eggert (2001, 58) definuje pohrebný rítus 
ako spôsob, akým sa mŕtve indivíduum dostalo do 
zeme, pričom rozlišuje medzi kostrovým a žiaro-
vým pohrebom. Vzhľadom na vypovedaciu hod-
notu daného súboru je v rámci tejto práce potrebné 
hodnotiť aj jednotlivé prejavy, ktoré vystupujú 
v kontexte pohrebného rituálu. Podľa K. W. Alta 
(1998, 508) ide pritom o pohrebné zvyky, ktoré 
zahrňujú tak priebeh pohrebného obradu (ceremó-
nie a tryznu), ako aj všetky okolnosti týkajúce sa 
pohrebu a obsahu hrobu, napríklad zaobchádzanie 
s mŕtvym, spôsob uloženia zomrelého alebo spále-
ných ľudských zvyškov v hrobe, úpravu hrobovej 
jamy a rozmiestnenie výbavy v hrobe.

Vzhľadom na kvalitu vypovedacej hodnoty bo-
hato vybavených žiarových hrobov z pohrebiska 
v Malých Kosihách sledoval J. Bujna (1998, 289, 
290) tvar, rozmery a úpravu hrobových jám, stopy 
primárneho dutého priestoru (v tomto prípade vnú-
tornej drevenej konštrukcie), spôsob zaobchádzania 
so zvyškami spálených ľudských kostí a zvyškami 
hranice v rámci hrobovej jamy, spôsob zaobchádza-
nia s hrobovou výbavou (či bola do hrobu vložená 
spálená a/alebo úmyselne poškodená, alebo ne-
spálená a nepoškodená), primárnu a sekundárnu 
polohu hrobovej výbavy a okrem toho aj stopy po 
organických materiáloch a rastlinných zvyškoch 
v drevenej skrinke, zvyšky spálených driev v zásype 
jamy a stopy po vykradnutí prípadne po dodatoč-
ných obetných činnostiach.

V rámci tohto príspevku je hodnotenie takéhoto 
rozsahu znakov archeologicky postihnuteľných 
prejavov pohrebného rituálu problematické. Okrem 
kvantity súboru to súvisí aj s odlišnou kvalitou vy-
povedacej hodnoty, ktorú poskytujú analyzované 

hrobové celky. Táto je prevažne znížená porušením 
hrobov v minulosti, ako aj samotným stavom výsku-
mu v tejto problematike. Súvisí to hlavne s nedosta-
točným opisom nálezovej situácie, ako aj s absenciou 
obrazovej dokumentácie v niektorých, prevažne 
starších publikáciách. Z tohto dôvodu boli hodnotené 
predovšetkým tie znaky, ktoré sú zastúpené v oboch 
pohrebných rítoch. Ide pritom o jednotlivé archeo-
logicky postihnuteľné prejavy zvykov pohrebného 
rituálu, ktoré aspoň čiastočne umožňujú sledovanie 
zmien pri oboch pohrebných rítoch.

Ako najlepšie sledovateľné znaky sa v prípade 
oboch pohrebných rítov ukázali tvar, rozmery 
a prípadne aj úprava (prevažne vnútorná) hrobovej 
jamy. Ďalším hodnoteným znakom je spôsob ulože-
nia telesných pozostatkov v hrobe, ktorý je v tejto 
práci sledovaný len v skupine žiarových hrobov. 
Hodnotené sú pritom jednotlivé spôsoby uloženia 
spálených ľudských kostí v priestore hrobovej jamy. 
Uloženie tela zosnulého v kostrových hroboch bolo 
už niekoľkokrát predmetom skúmania. H. Lorenz 
(1978, 73) uvádza, že vo viac ako 80% keltských 
kostrových hroboch z územia dnešného Slovenska 
prevažuje uloženie na chrbte s hlavou orientovanou 
na juh, prípadne s miernou odchýlkou na juhový-
chod. V prípade kostrových hrobov budú preto 
hodnotené len niektoré výnimky, ktoré sa vymykajú 
zo zaužívaného spôsobu uloženia na chrbte či orien-
tácie hlavou na juh alebo juhovýchod. Ďalším zo sle-
dovaných znakov, ktorý je v práci hodnotený len na 
príklade žiarových hrobov, je spôsob zaobchádzania 
s hrobovou výbavou počas pohrebného rituálu a jej 
následného uloženia do priestoru hrobovej jamy tak, 
ako ich hodnotil J. Bujna (1998, 289). 

Kritériá, na podklade ktorých je v tomto príspev-
ku hodnotený vývoj pohrebného rítu, sú rozdelené 
do nasledujúcich piatich kategórií, v rámci ktorých 
je vyčlenených 22 znakov.

Hodnotené kategórie

1. Zastúpenie hrobov podľa pohrebného rítu 
a charakteru hrobovej výbavy - hodnotené bolo 
kvantitatívne zastúpenie kostrových a žiarových 
hrobov so zbraňami a bez zbraní v chronologickej 
následnosti:
a) kostrové hroby:

- kostrové hroby so zbraňami (prevažne mužské 
hroby),

- kostrové hroby bez zbraní (prevažne ženské, 
čiastočne aj mužské a detské hroby);

b) žiarové hroby:
- žiarové hroby so zbraňami (prevažne mužské 

hroby),
- žiarové hroby bez zbraní (prevažne ženské, 

čiastočne aj mužské a detské hroby).
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2. Forma a úprava hrobovej jamy - hodnotený 
bol tvar, rozmery a úprava (prevažne vnútorná) 
hrobových jám kostrových a žiarových hrobov so 
zbraňami a bez zbraní. 

Pri hodnotení formy, resp. tvaru hrobových jám 
sa sledovali nasledovné pôdorysy:
a) obdĺžnikový,
b) kvadratický,
c) oválny,
d) okrúhly,
e) pretiahnuto-oválny.

Pri hodnotení úpravy hrobových jám bolo možné 
hodnotiť:
a) vnútornú konštrukciu z dreva,
b) drevené podložky - máry, 
c) výskyt kameňov v hrobe, 
d) umiestnenie hrobu do priestoru vymedzeného 

žľabom rôzneho tvaru (tento znak priamo nesú-
visí s úpravou hrobovej jamy, ale s jej vonkajším 
označením na ploche pohrebiska).

3. Zaobchádzanie s hrobovou výbavou pochované-
ho jedinca - toto kritérium je sledované len v prípade 
žiarových hrobov a súvisí s miernou a/alebo prísnou 
formou žiarového rítu. Predmetom hodnotenia je 
stav, v akom sa výbava mŕtveho jedinca dostala do 
hrobovej jamy, teda či bola do hrobu vložená spá-
lená a/alebo úmyselne poškodená, alebo nespálená 
a nepoškodená:
a) nepoškodená hrobová výbava - inventár hrobu 

nevykazuje známky úmyselného poškodenia, 
v tomto prípade ide pravdepodobne o miernu 
formu žiarového rítu, t. j. inventár pochova-
ného jedinca priamo nepodliehal rituálnym 
úkonom, ktoré boli spojené so spálením tela 
zosnulého;

b) poškodená hrobová výbava - inventár vložený 
do hrobu buď vykazuje stopy po pôsobení ohňa, 
alebo dokladá snahu o jeho čiastočnú či úplnú 
deštrukciu a v tomto zmysle možno poškodenie 
hodnotiť ako výsledok prísnej formy žiarového 
rítu, t. j. hrobový inventár podliehal priamo 
rituálnym úkonom spojenými so spálením tela 
zosnulého. V rámci tohto znaku môžeme rozli-
šovať:
• spálený hrobový inventár - tento druh poškodenia 

bol spôsobený počas aktu spaľovania zosnulé-
ho jedinca uloženého na hranicu s časťou jeho 
osobnej výbavy (napr. šperky, súčasti odevu, 
zbrane). Hodnotenie tohto poškodenia je však 
zložité a v niektorých prípadoch ho vôbec ne-
bolo možné sledovať. Okrem nedostatočného 
opisu materiá lu v niektorých starších publikáci-
ách je to zapríčinené aj výraznou deštruktívnou 

transformáciou predmetov počas pôsobenia 
žiaru pohrebnej hranice, dôsledkom čoho je 
úplné zničenie (roztavenie) archeologického 
prameňa, v tomto prípade prevažne šperkov 
a súčastí odevu;

• deformovaný hrobový inventár - deformáciu pred-
metov hrobovej výbavy bolo možné najlepšie 
hodnotiť v skupine hrobov so zbraňami. Tento 
druh úmyselného poškodenia, ktorý z hľadis-
ka riešenej problematiky predstavuje jeden 
z charakteristických znakov prejavu prísnej 
formy žiarového rítu, bol sledovaný prevažne 
na meči. Meč ako výrazná súčasť výzbroje 
podliehal rituál nym úkonom, čoho dôkazom 
sú aj viaceré spôsoby jeho deformácie. V rámci 
hodnoteného súboru žiarových hrobov bolo 
možné rozlíšiť nasledujúce druhy deformácie 
meča, a to: 1. dvakrát „esovite“ zohnutý; 2. zo-
hnutý v polovici; 3. oválne skrútený; 4. štyrikrát 
ohnutý; 5. mierne ohnutý;

• fragmentarizovaný hrobový inventár - hrobová 
výbava bola do priestoru hrobovej jamy vlože-
ná rozlámaná. Hodnotenie tohto druhu úmy-
selného poškodenia je však problematické. 
Komplikuje ho hlavne proces archeologickej 
transformácie, kedy jednotlivé predmety pod-
liehajú výrazným postdepozičným procesom 
(napríklad korózii). Ak však na základe nále-
zovej situácie môžeme fragmentarizáciu pred-
metov hodnotiť ako výsledok intencionálnej 
činnosti, ide pravdepodobne o najprísnejšiu 
formu žiarového rítu.

4. Spôsob uloženia spálených pozostatkov mŕt-
veho jedinca v hrobe - na rozdiel od kostrových 
hrobov, kde je spôsob uloženia tela zosnulého 
prevažne jednotný, môžeme v žiarových hroboch 
pozorovať viaceré spôsoby uloženia/deponova-
nia spálených ľudských kostí. Zvyšky kremácie 
môžu byť: 

a) koncentrované na kôpke - spálené zvyšky boli 
v rámci priestoru hrobovej jamy na kôpke na 
jednom mieste,

b) rozsypané - spálené zvyšky sú rozptýlené po 
celom dne hrobovej jamy,

c) deponované v nádobe/urne - ako urny sa použí-
vali rôzne druhy nádob (napr. hrniec, misa),

d) umiestnené v jamke - spálené zvyšky boli uložené 
do jamky vyhĺbenej do dna hrobovej jamy,

e) uložené na viacerých kôpkach - spálené zvyšky 
boli koncentrované na viacerých miestach v rám-
ci priestoru hrobovej jamy,

f) koncentrované okolo nádoby - zvyšky kremácie 
boli sústredené okolo jednej nádoby.
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5. Poloha hrobovej výbavy voči spáleným kos-
tiam - v tejto kategórii bola sledovaná poloha osob-
nej výbavy, teda šperkov, súčastí odevu a výzbroje 
voči spáleným kostiam pochovaného jedinca:

a) oddelené uloženie predmetov osobnej výbavy 
od spálených ľudských kostí v priestore hrobovej 
jamy,

b) uloženie predmetov v rámci koncentrácie spá-
lených kostí - predmety osobnej výbavy boli 
premiešané medzi spálenými kosťami, prípadne 
uložené na zvyškoch kremácie,

c) časť predmetov bola oddelená od ostatných 
predmetov osobnej výbavy, ktoré boli uložené 
v rámci koncentrácie spálených kostí.

ANALÝZA POHREBÍSK
Z ÚZEMIA SLOVENSKA

Podrobne prezentovaných je osem pohrebísk s cel-
kovým počtom 348 presnejšie datovaných hrobových 
celkov, čo predstavuje približne 75% z východisko-
vého súboru hodnotených hrobov. Zvyšný podiel 
hrobov slúžil na konfrontáciu a porovnanie výsled-
kov so situáciou na pohrebiskách v tejto časti práce 
a tieto zistenia sú uvedené v následných zhrnutiach 
hodnotených kultúrno-geografických celkov. 

Oblasť juhozápadného Slovenska

V tejto časti boli sledované pohrebiská z archeo-
logických lokalít Bajč-Vlkanovo, Dubník, Chotín, 
Malé Kosihy, Maňa, Palárikovo a Trnovec nad Vá-
hom-Horný Jatov, na ktorých pozorujeme výrazné 
zastúpenie kostrových aj žiarových hrobov. 

Bajč-Vlkanovo (tabela 3; mapa 1: 1)

Na pohrebisku bolo preskúmaných 68 hrobových 
celkov, čo z celkového počtu hrobov pochádzajúcich 
z oblasti juhozápadného Slovenska predstavuje 
10%. Z nich je 54 kostrových a 14 žiarových hrobov 
(tabela 2; Benadik 1960). Do analýzy bolo zaradených 
32 (47%) presnejšie datovaných hrobov (z toho sú 
2 dvojhroby), ktoré reprezentujú časový úsek od 
prechodného horizontu LTB1/B2 až po fázu LTC1a. 
Porušenie neskorším zásahom vykazuje viac ako po-
lovica bližšie datovaných hrobov. Kostrový spôsob 
pochovávania reprezentuje 82% presnejšie datova-
ných hrobov (tabela 3). Žiarový rítus bol zastúpený 
len v skupine hrobov bez zbraní a reprezentuje 18% 
presnejšie datovaných hrobov (tabela 3). Chrono-
logicky zaradiť nebolo možné 8 žiarových hrobov, 
všetky bez zbraní (hroby 32, 43, 44, 47,50, 51, 55, 61) 
a 28 kostrových hrobov, z toho jeden so zbraňami 

Mapa 1. Priestorové rozšírenie keltských plochých pohrebísk zaradených do analyzovaného súboru: 1 - Bajč-Vlkanovo; 
2 - Branč; 3 - Dolné Trhovište; 4 - Dubník; 5 - Dvory nad Žitavou; 6 - Galanta-Nebojsa; 7 - Gbelce; 8 - Bodza-Holiare; 9 - Hro-
novce-Domaša; 10 - Hurbanovo; 11 - Chotín X; 12 - Kamenín; 13 - Komjatice; 14 - Malé Kosihy; 15 - Maňa; 16 - Nitra; 17 - Nit-
riansky Hrádok; 18 - Palárikovo; 19 - Svätý Michal; 20 - Svätý Peter (Dolný Peter); 21 - Trnovec nad Váhom-Horný Jatov; 
22 - Úľany nad Žitavou; 23 - Cejkov; 24 - Drňa; 25 - Ipeľské Predmostie; 26 - Ižkovce; 27 - Košice; 28 - Kráľovský Chlmec; 
29 - Pottenbrunn; 30 - Almásfüzitő; 31 - Magyarszerdahely-Homoki dűlő; 32 - Rezi-Rezicseri; 33 - Bodroghalom; 34 - Kisko-

taj-Kültelkek; 35 - Muhi-Kocsmadomb.
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Tabela 3. Kvantitatívne a percentuálne zastúpenie presnejšie datovaných hrobov a archeologicky postihnuteľných prejavov 
pohrebného rituálu v jednotlivých fázach pohrebiska Bajč-Vlkanovo.

Bajč-Vlkanovo

LT
PR KH ŽH

Výbava
HZB HBZ

Úprava
HBZ

Ž Z I
Hroby DH PO G K NK RO U ? N S SP

B1/B2
∑ 3 - 2 - 3 1 - - - - - - - - -
% 9 - 33 - 100 11 - - - - - - - - -

B2a
∑ 1 - - - 1 - - - - - - - - - -
% 3 - - - 100 - - - - - - - - - -

B2b
∑ 16 1 10 3 11 - - 2 - - 1 1 2 - 2
% 50 6 62 19 69 - - 13 - - 6 6 13 - 13

B2/C1
∑ 7 1 5 1 4 - 1 2 1 1 - - 1 1 2
% 22 14 71 14 57 - 14 29 14 14 - - 14 14 29

C1a
∑ 5 - 2 - 3 - - 2 2 - - - 1 1 2
% 16 - 40 - 60 - - 40 40 - - - 20 20 40

∑ 32 2 19 4 22 1 1 6 3 1 1 1 4 2 6
% 47 6 59 13 69 3 3 18 9 3 3 3 13 6 18

(hrob 1) a 27 bez zbraní (hroby 2, 3, 4, 6, 9, 12, 16, 
19, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 46, 56, 57, 
58, 59, 62, 63, 67).

Ako hlavný spôsob pochovávania na pohrebisku 
Bajč-Vlkanovo môžeme označiť kostrový rítus. Všet-
ky kostrové hroby sú charakteristické jednotným 
tvarom hrobovej jamy, ktorú reprezentuje obdĺž-
nikový pôdorys. Rozmery jám kostrových hrobov 
vykazujú v rámci sledovaného pohrebiska rôzne 
hodnoty. V prechodnom horizonte LTB1/B2 a vo fáze 
LTB2a sú zastúpené hroby väčších rozmerov. Od fázy 
LTB2b pozorujeme v rozmeroch značnú variabilitu. 
Hroby so zbraňami, reprezentujúce mužskú časť 
populácie, majú väčšie jamy, s rozmermi v rozpätí 
2,4-3 x 0,9-1,7 m. V skupine bez zbraní sa rozdiely 
v rozmeroch hrobových jám prejavujú výraznejšie 
a rozpätie tu predstavuje 1,15-2,7 x 0,6-1,8. Najmenšie 
jamy patria prevažne hrobom mladistvých jedincov. 
Rozmery kostrových hrobov vykazujú počas celého 
sledovaného úseku klesajúcu tendenciu (tabela 4). 
Zmenšovanie hrobových jám sledujeme aj v prípade 
žiarových hrobov, čo pravdepodobne súvisí aj so 
zmenou tvarov v jednotlivých fázach ich výskytu. 
Charakteristickým znakom kostrových hrobov je 
nízky počet alebo úplná absencia keramiky v hrobe. 
Spravidla je zastúpená jedna alebo dve nádoby. Väčší 
počet keramiky bol zistený len v hroboch 7 a 27.

Žiarový spôsob pochovávania je v rámci sledova-
ného pohrebiska prvýkrát zastúpený vo fáze LTB2b 
v skupine hrobov bez zbraní, kde ho reprezentuje 
13% datovaných hrobov (tabela 3). Charakteristic-

kým znakom žiarových hrobov v tom období je 
podobnosť s hrobmi kostrovými, ktorú pozorujeme 
na totožnom tvare a takmer rovnakom rozmere hro-
bových jám. V nasledujúcom období prechodného 
horizontu LTB2/C1 a fázy LTC1a sa celkový vzhľad 
žiarových hrobov mení. Od kostrových hrobov 
sa odlišujú tvarom a výrazne menšími rozmermi 
hrobových jám (tabela 4). Rozlíšiť môžeme tri spô-
soby uloženia zvyškov kremácie. Prvý predstavuje 
deponovanie spálených kostí v nádobe, ktorý sle-
dujeme v prípade žiarového hrobu 13, zaradeného 
do fázy LTB2b (urnové sú aj bližšie nedatované 
žiarové hroby bez zbraní - hrob 51 a hrob 55). Druhý 
spôsob - koncentrácia spálených kostí na kôpke - je 
zastúpený v hroboch 33, 34 a 40, chronologicky pat-
riacich do prechodného horizontu LTB2/C1 a fázy 
LTC1a (koncentráciu spálených kostí na kôpke 
pozorujeme aj v prípade nedatovaných žiarových 
hrobov bez zbraní - hroby 32, 43, 44, 47, 50 a 61). Po-
sledný, tretí spôsob uloženia kremácie predstavuje 
rozsypanie spálených kostí na dne hrobovej jamy, 
ako to pozorujeme v prípade žiarového hrobu 52, 
patriaceho do prechodného horizontu LTB2/C1. 
Osobný inventár spálených jedincov bol do hrobov 
vkladaný prevažne nepoškodený (hroby 13, 34, 40, 
66). Spálenie predmetov osobnej výbavy pozoruje-
me v hroboch 33 a 52, datovaných do prechodného 
horizontu LTB2/C1 a fázy LTC1a. 

Určenie pohlavia spálených jedincov na základe 
hrobového inventára bolo možné len v prípade 
hrobov 33, 34, 40 a 52. Vo všetkých štyroch ide 
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o pohreby žien bližšie neurčeného veku, čo dokladá 
prítomnosť bronzových nánožných kruhov. Za u-
jímavé sú presnejšie nedatované hroby 55 (žiaro-
vý urnový hrob) a 56 (kostrový hrob), ktoré boli 
v super pozícii. Jama hrobu 55 zasiahla juhozápadnú 
časť kostrového hrobu 56 (Benadik 1960, 404). Na 
základe tejto nálezovej situácie môžeme hodnotiť 
urnový hrob ako mladší. 

Sledovanie vývoja birituality na pohrebisku Bajč- 
-Vlkanovo obmedzuje až 53% podiel nedatovaných 
hrobov (z toho 8 žiarových a 28 kostrových). Na 
základe datovaných hrobov môžeme predpokladať, 
že žiarový spôsob pochovávania sa výraznejšie 
nepresadil v žiadnom sledovanom horizonte. Jeho 
percentuálny podiel narastá na úkor klesajúceho 
zastúpenia kostrových hrobov. Zastúpený je len 
v skupine hrobov bez zbraní, kde tvorí 18% všetkých 
analyzovaných hrobov. V tomto prípade môžeme 
hovoriť len o čiastočnej biritualite.

Dubník (tabela 5; mapa 1: 4)

Na pohrebisku bolo preskúmaných 33 hrobov, 
čo predstavuje 5% z celkového počtu hrobov po-
chádzajúcich z oblasti juhozápadného Slovenska. 
Z týchto hrobov je 27 kostrových a 5 žiarových (ta-
bela 2; Bujna 1989). Do analýzy bolo zaradených 28 
(85%) presnejšie datovaných hrobov (z toho bolo 5 
dvojhrobov), ktoré reprezentujú časový úsek LTB1a 
až LTB2b. Porušenie neskorším zásahom vykazuje 
viac ako štvrtina sledovaných hrobov. Kostrový spô-
sob pochovávania, zastúpený v skupine so zbraňami 
a bez zbraní, reprezentuje 82% hrobov. Spaľovanie 
sa vyskytlo v 5 prípadoch, a to len v skupine hrobov 
so zbraňami (tabela 5). Chronologicky nebolo mož-
né zaradiť kostrové hroby 4, 10 a 29 bez zbraní.

V rámci sledovaného pohrebiska môžeme kon-
štatovať, že ako hlavný spôsob pochovávania vy-

stupuje inhumácia. Výrazne zastúpená je hlavne 
v časovom úseku LTB1a-LTB2a. Kostrové hroby bez 
zbraní zo stupňa LTB1 sú charakteristické rôznymi 
tvarmi hrobových jám. Špecifické sú hroby s kvad-
ratickým pôdorysom, situované v rámci štvorcových 
žľabov, ktoré sú zastúpené v skupine so zbraňami aj 
v skupine bez zbraní. Od prechodného horizontu 
LTB1/B2 sa objavujú na pohrebisku bojovnícke 
hroby reprezentované prevažne kvadratickým 
pôdorysom. Hroby bez zbraní sú v uvedenom ob-
dobí charakteristické obdĺžnikovým pôdorysom. 
V oboch skupinách kostrových hrobov pozorujeme 
rôzne úpravy jamy, ktoré reprezentuje výdreva ale-
bo kolová konštrukcia. Špecifickým prejavom je ulo-
ženie mŕtveho na drevených podložkách - márach, 
zastúpených v troch bližšie datovaných hroboch3. 
Od bežného spôsobu pochovávania v kostrovom 
ríte sa uložením mŕtveho do hrobu, ako aj úpra-
vou jamy odlišujú hroby 7 a 20 (Bujna 1989, 290). 
Z hľadiska vývoja pohrebného rítu je dôležitá fáza 
LTB2a, kedy je kremácia zastúpená v skupine so 
zbraňami. Tvar aj rozmery hrobovej jamy jediného 
žiarového hrobu 25 zodpovedajú súčasným kostro-
vým hrobom4. Žiarový pohrebný rítus sa v tomto 
období prejavil pravdepodobne vo svojej prísnej 
forme, čo dokladá len torzovito zachovaný inventár 
v hrobe 25, situovaný v rámci spálených zvyškov 
koncentrovaných na kôpke. Ku zmene v žiarovom 
spôsobe pochovávania dochádza už od nasledujúcej 
fázy LTB2b. Hroby sú charakteristické odlišným 
tvarom a výrazne menšími rozmermi hrobovej jamy. 
Žiarový rítus sa prejavuje vo svojej prísnej forme, čo 
charakterizuje deformácia zbraní. Výzbroj a osobná 
výbava boli situované mimo spálených ľudských 
kostí, ktoré sa prevažne koncentrovali na kôpke. 
Svojím kvadratickým tvarom (avšak nie rozmermi) 
sa podobajú kostrovým hrobom bojovníkov, zastú-
peným v prechodnom horizonte LTB1/B2. Môžeme 

3 Uloženie na drevených podložkách môžeme uviesť aj v prípade bližšie nedatovaného hrobu 4, ktorý bol v minulosti výrazne 
porušený (Bujna 1989, 252, 290 n.).

4 Obdĺžnikový tvar nie je v skupine so zbraňami neznámy. Zastúpený bol u kostrového hrobu 31, zaradeného do prechodného 
horizontu LTB1/B2.

Tabela 4. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám v jednotlivých fázach pohrebiska Bajč-Vojanovo.

Bajč-Vlkanovo

LT

KH ŽH
HZB HBZ HBZ

obdĺžnik obdĺžnik ovál? obdĺžnik kvadratický ovál? okrúhly 
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.  pr.

B1/B2 - - 2,1-3,1 0,8-2 - - - - - - - - -
B2a - - 2,5 1,4 - - - - - - - - -
B2b 2,25-2,4 0,9-1,45 1,3-2,7 0,6-1,8 2,3 1,3 1,84 1,37 - - - - -

B2/C1 3 1,7 1,8-2,5 1-1,15 - - - - 0,9 0,65 0,8 0,6 -
C1a - - 1,15-2 0,8-1,4 - - - - - - - - 0,5
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teda predpokladať, že predlohu pre formu žiarové-
ho hrobu bojovníka (hrob 25) tvorili súveké kostrové 
hroby. Od nasledujúcej fázy sa však prejav žiaro-
vého rítu mení a nadväzuje na zvyk pochovávania 
v jamách kvadratického pôdorysu, ktorý sme mohli 
pozorovať v prípade kostrových hrobov bojovníkov 
v prechodnom horizonte LTB1/B2. Rozdiely badať 
aj v rozmeroch hrobových jám (tabela 6). Skupina 
kostrových hrobov s kvadratickým pôdorysom je 
reprezentovaná prevažne jamami väčších rozme-
rov. Hroby s obdĺžnikovým pôdorysom vykazujú 
v rámci sledovaných horizontov tendenciu zmen-
šovania hrobových jám. Zmenšovanie rozmerov 
hrobových jám je vidno aj v prípade žiarových 
hrobov, čo súvisí tiež so zmenou tvaru hrobových 
jám vo fáze LTB2b. 

Nástup birituality sledujeme vo fáze LTB2a. 
Žiarový rítus je zastúpený len v skupine hrobov 

so zbraňami. S jeho výrazným presadením sa 
stretávame až v nasledujúcej fáze, kde sa už týkal 
väčšiny hrobov. Z tohto hľadiska môžeme hovoriť 
o pravej biritualite.

Chotín X (tabela 7; mapa 1: 11)

Na tomto pohrebisku bolo preskúmaných 47 
hrobových celkov, čo z celkového počtu hrobov 
pochádzajúcich z juhozápadného Slovenska pred-
stavuje 7%. Z nich je 43 hrobov kostrových a 4 hroby 
sú žiarové (tabela 2; Ratimorská 1981). Do analýzy 
bolo zaradených 37 (79%) presnejšie datovaných 
hrobových celkov, ktoré reprezentujú časový úsek 
od prechodného horizontu LTB1/B2 až po fázu 
LTC1c. Porušenie neskorším zásahom vykazuje 
takmer štvrtina sledovaných hrobov. Kostrový 
spôsob pochovávania, zastúpený v skupine so 

Dubník

LT
PR KH ŽH

Výbava
HZB HBZ

Úprava
HZB

Ž Z I Úprava
Hroby DH PO K G KZ H NK RO N R OD SP G

B1a
∑ 5 2 1 - 5 1 1 - 1 - - - - - - - -
% 18 40 20 - 100 20 20 - 20 - - - - - - - -

B1b
∑ 5 1 1 - 5 1 2 1 1 - - - - - - - -
% 18 20 20 - 100 20 40 20 20 - - - - - - - -

B1/B2
∑ 8 - 2 5 3 4 4 - - - - - - - - - -
% 29 - 25 63 37 50 50 - - - - - - - - - -

B2a
∑ 4 2 - - 3 1 - - 1 1 1 - 1 - - 1 -
% 14 50 - - 75 25 - - 25 25 25 - 25 - - 25 -

B2b
∑ 6 - 1 - 2 - - - - 4 3 1 2 2 4 - 1
% 21 - 17 - 33 - - - - 67 50 17 33 33 67 - 17

∑ 28 5 5 5 18 7 7 1 3 5 4 1 3 2 4 1 1
% 85 18 18 18 64 25 25 4 11 18 14 4 11 7 14 4 4

Tabela 5. Kvantitatívne a percentuálne zastúpenie presnejšie datovaných hrobov a archeologicky postihnuteľných prejavov 
pohrebného rituálu v jednotlivých fázach pohrebiska Dubník.

Tabela 6. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám v jednotlivých fázach pohrebiska Dubník.

Dubník

LT

KH ŽH
HZB HBZ HZB

obdĺžnik kvadratický obdĺžnik kvadratický ovál? obdĺžnik kvadratický
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.

B1a - - - - 1,9-2,8 1,45-2,14 2-2,4 1,95-2,4 - - - - - -
B1b - - - - 1,85-2,0 1,45-1,55 2,5-2,6 2-2,6 2,05 1,45 - - - -

B1/B2 2,7 2,2 2,6-3,5 2,6-3,5 2,06-2,6 0,95-1,7 - - - - - - - -
B2a - - - - 2,1-2,2 1,25-1,7 - - - - 2 1,2 - -
B2b - - - - 1,7-2 0,8-1,2 - - - - - - 1-1,2 0,9-1,1
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Tabela 7. Kvantitatívne a percentuálne zastúpenie presnejšie datovaných hrobov a archeologicky postihnuteľných prejavov 
pohrebného rituálu v jednotlivých fázach pohrebiska Chotín X.

Chotín X

LT
PR KH ŽH

Výbava
HZB HBZ HZB HBZ

Ž Z I
Hroby PO NK RO J N R OD SP

B1/B2
∑ 3 1 2 1 - - - - - - - - -
% 8 33 67 33 - - - - - - - - -

B2a
∑ 2 1 - 1 - 1 1 - - 1 - - -
% 5 50 - 50 - 50 50 - - 50 - - -

B2b
∑ 15 3 6 9 - - - - - - - - 1
% 41 20 40 60 - - - - - - - - 7

B2/C1
∑ 7 - 3 4 - - - - - - - - -
% 19 - 43 57 - - - - - - - - -

C1a
∑ 4 - 1 3 - - - - - - - - -
% 11 - 25 75 - - - - - - - - -

C1b
∑ 5 - - 4 - 1 - 1 - 1 - - 1
% 14 - - 80 - 20 - 20 - 20 - - 20

C1c
∑ 1 - - - 1 - - - 1 - 1 1 -
% 3 - - - 100 - - - 100 - 100 100 -

∑ 37 5 12 22 1 2 1 1 1 2 1 1 2
% 79 14 32 59 3 6 3 3 3 6 3 3 6

Tabela 8. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám v jednotlivých fázach pohrebiska Chotín X.

Chotín X

LT

KH ŽH

HZB HBZ HZB HBZ

obdĺžnik obdĺžnik kvadratický ovál? ? okrúhly 

dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.  pr.

B1/B2 2 1,5 1,8 1 - - - - - -

B2a - - 1,6 1 - - - - ? -

B2b 2,2-2,3 1,15-1,4 1-2,2 0,7-1,3 1,7 1,5 1,6 0,9 - -

B2/C1 1,9-2,15 1,15-1,8 1,5-2,5 0,8-2,3 - - - - - -

C1a 2,3 1,4 1,8-2 0,9-1,1 - - - - - -

C1b - - 1,7-2 0,9-1,2 - - - - - 0,9-1?

C1c - - - - - - - - ? -

zbraňami a bez zbraní, reprezentuje 91% presnejšie 
datovaných hrobov. Žiarový rítus je zastúpený tromi 
hrobmi, ktoré predstavujú 9% z celkového počtu 
analyzovaných hrobov (tabela 7). Do hodnoteného 
súboru nebolo zahrnutých deväť kostrových a jeden 
žiarový hrob (hrob 32 bez zbraní).

V rámci analyzovaného súboru hrobov z pohre-
biska v Chotíne X môžeme za hlavný spôsob pocho-

vávania označiť kostrový rítus zastúpený v skupine 
hrobov so zbraňami a bez zbraní. Prevažnú väčšinu 
kostrových hrobov charakterizuje jednotný tvar 
hrobovej jamy. Ako výnimky vystupujú hroby 26 
a 37, ktoré sa svojím tvarom odlišovali od ostatných 
hrobov. Rozmery hrobových jám sú v skupine 
hrobov so zbraňami takmer rovnaké. Výraznejšie 
rozdiely pozorujeme v skupine hrobov bez zbraní. 
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Okrem jám, ktoré sa svojou veľkosťou približujú 
bojovníckym hrobom, sa vyskytujú jamy menších 
rozmerov. V týchto hroboch boli okrem detí pocho-
vaní aj dospelí jedinci s chudobnou výbavou a ne-
početnou keramikou. Osobitú skupinu tvoria hroby 
37, 40 a 45, v ktorých boli jedinci pochovaní v skr-
čenej polohe, čím sa výrazne odlišujú od hrobov 
so zaužívaným spôsobom pochovávania na tomto 
pohrebisku (tabela 8). Spaľovanie zomrelých tvorí 
v rámci analyzovaného súboru len 9%. Zastúpené 
je v horizontoch reprezentovaných fázami LTB2b, 
LTC1b a LTC1c. Žiarové hroby sa na pohrebisku 
v Chotíne výrazne líšili od súvekých kostrových 
hrobov. Tento fakt dokladá hrob 42 s kruhovým 
pôdorysom, zaradený do fázy LTC1b. Určenie tva-
ru a rozmeru hrobových jám nebolo možné kvôli 
výraznému porušeniu žiarových hrobov, ktoré boli 
veľmi plytko zahĺbené, prevažne 10-15 cm.

Žiarový rítus sa na pohrebisku v Chotíne preja-
vil v miernej forme. Inventár uložený v hroboch 
nevykazoval známky úmyselného poškodenia. 
Rozlíšiť tu môžeme dva spôsoby uloženia zvyškov 
kremácie do hrobu. Prvý predstavuje koncentrácia 
spálených kostí na kôpke, pozorovaný v prípade 
dvoch hrobov bez zbraní (hroby 35 a 42) a neda-

tovaného hrobu 32. Druhým spôsobom bolo ulo-
ženie spálených kostí v jamke vyhĺbenej do dna 
hrobovej jamy, ako to bolo v bojovníckom hrobe 
27. Nízky počet žiarových hrobov komplikuje sle-
dovanie vývoja birituality. Na základe ojedinelého 
výskytu žiarových hrobov na preskúmanej časti 
pohrebiska môžeme predpokladať aspoň čiastočnú 
biritualitu.

Malé Kosihy (tabela 9; mapa 1: 14)

Na pohrebisku bolo preskúmaných 102 hrobo-
vých celkov, čo z celkového počtu hrobov pochá-
dzajúcich z juhozápadného Slovenska predstavuje 
15% hrobov. Z nich je 36 kostrových a 61 žiarových 
hrobov. Zvyšných 5% tvoria hroby, v prípade kto-
rých nebolo možné určiť pohrebný rítus (tabela 2; 
Bujna 1995). Do analýzy bolo zaradených 60 pres-
nejšie datovaných hrobov (z toho 3 dvojhroby), 
ktoré reprezentujú časový úsek od prechodného 
horizontu LTB1/B2 až po fázu LTC1c. Porušenie ne-
skorším zásahom vykazuje 32% bližšie datovaných 
hrobov. Kostrový spôsob pochovávania, zastúpený 
len v skupine bez zbraní, reprezentuje 32% hrobov. 
Žiarové hroby tvoria v skupine so zbraňami a bez 

Tabela 9. Kvantitatívne a percentuálne zastúpenie presnejšie datovaných hrobov a archeologicky postihnuteľných prejavov 
pohrebného rituálu v jednotlivých fázach pohrebiska Malé Kosihy.

Malé Kosihy

LT
PR KH ŽH

Výbava
HBZ

Úprava
HZB HBZ

Ž Z I Úprava
Hroby DH PO K G NK RO DK ? N S R Fr OD SP CO K G

B1/B2
∑ 7 - 1 5 2 - 1 1 2 - - - 1 - 1 - 1 1 - 2 -
% 12 - 14 72 29 - 14 14 29 - - - 14 - 14 - 14 14 - 29 -

B2a
∑ 8 - 2 3 - 1 1 4 4 1 - - 1 1 - 3 - 5 - 1 2
% 12 - 25 37 - 13 13 50 50 13 - - 13 13 - 37 - 63 - 13 25

B2b
∑ 5 - 2 3 - - - 2 2 - - - - 2 - - - 2 - - -
% 8 - 40 60 - - - 40 40 - - - - 40 - - - 40 - - -

B2/C1
∑ 14 1 9 6 - - - 8 4 3 - 1 4 4 - - - 8 - - -
% 23 7 64 43 - - - 57 29 21 - 7 29 29 - - - 57 - - -

C1a
∑ 15 1 3 2 - - 4 9 10 3 - - 7 3 1 2 2 9 2 2 -
% 25 7 20 13 - - 27 60 67 20 - - 47 20 7 13 13 60 13 13 -

C1b
∑ 8 - - - - - 3 5 7 1 - - 6 2 - - 3 3 2 4 1
% 12 - - - - - 38 62 88 13 - - 75 25 - - 38 38 25 50 13

C1c
∑ 3 1 2 - - - - 3 1 1 1 - 1 2 - - - 3 - - -
% 5 33 67 - - - - 100 33 33 33 - 33 67 - - - 100 - - -

∑ 60 3 19 19 2 1 9 32 30 9 1 1 20 14 2 5 6 31 4 9 3
% 59 5 32 32 3 2 15 53 73 23 2 1 49 34 5 12 10 52 7 23 5
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zbraní viac ako polovicu datovaných hrobov (tabe-
la 9). Do analýzy nebolo zaradených 21 presnejšie 
nedatovaných žiarových hrobov, z toho jeden so 
zbraňami (hrob 75). 

Pohrebisko z Malých Kosíh poskytuje veľmi 
dobrý pramenný základ pre riešenie vývoja žiaro-
vého pohrebného rítu, ako aj jeho porovnanie so 
súvekými kostrovými hrobmi na tomto pohrebis-
ku. Prvý prejav žiarového spôsobu pochovávania 
pozorujeme v prechodnom horizonte LTB1/B2. 
Registrujeme ho v prípade hrobu 62 so zbraňami 
a detského hrobu 28 bez zbraní. Tieto dva hroby 
sa svojím kvadratickým tvarom výrazne odlišujú 
od súdobých kostrových hrobov. V hrobe 62 so 
zbraňami sa žiarový rítus prejavil vo svojej prís-
nej forme, o čom svedčil výrazne esovite ohnutý 
meč uložený vedľa spálených ľudských kostí. 
Ako špecifický prejav žiarového pohrebného rítu 
vystupuje spálenie jedinca priamo v hrobovej 
jame práve v prípade hrobu 62. Spôsob uloženia 
spálených zvyškov je v oboch žiarových hrobov 
(28 a 62) totožný a predstavuje ho koncentrácia 
zvyškov kremácie na kôpke. Rozdiel sledujeme len 
v uložení kovových predmetov. V hrobe bojovníka 
(hrob 62) bol inventár situovaný mimo spálených 
zvyškov. Naopak, v hrobe bez zbraní (hrob 28) je 
všetok kovový inventár situovaný v rámci spále-
ných kostí. 

V nasledujúcich horizontoch pohrebiska pozoru-
jeme okrem zvyšovania podielu kremácie výraznej-
šiu variabilitu v tvaroch a rozmeroch hrobových 
jám. Popri kvadratickom pôdoryse sa uplatňuje 
obdĺžnikový tvar. Ten bol v období prvého výskytu 
žiarových hrobov charakteristický pre kostrové hro-
by. Ojedinelým tvarom v tomto období bol okrúhly 
pôdorys v prípade hrobu 477 so zbraňami. Obdĺž-
nikový tvar hrobovej jamy sa vyskytuje tak v sku-
pine so zbraňami, kde od fázy LTB2a predstavuje 
najbežnejší tvar, ako aj v skupine bez zbraní. Žiarové 
hroby s obdĺžnikovou jamou sú charakteristické 
väčšími rozmermi, ktoré v niektorých prípadoch 

dosahujú rozmery kostrových hrobov s totožným 
tvarom (tabela 10).

Okrem deformácie sa výraznejšie presadzuje 
fragmentarizácia inventára, a to tak v rámci hrobov 
so zbraňami, ako aj hrobov bez zbraní (tabela 9). 
V skupine so zbraňami bolo sledovanie príčiny 
fragmentarizácie problematické z dôvodu opätov-
ného otvorenia hrobov v minulosti. Otázne zostáva, 
či úmyselne lámanie zbraní súviselo s opätovným 
otvorením hrobu, alebo boli predmety do hrobu 
vkladané už poškodené. Ako príklad môže slúžiť 
hrob 453 so zbraňami, zaradený do fázy LTC1a. 
Prevažná väčšina inventára zostala aj po otvorení 
hrobu neporušená. Úmyselné poškodenie vykazujú 
len zbrane, ktorých fragmenty (otázne je, či všetky) 
boli po rozlámaní ponechané v hrobe. 

Najbežnejší spôsob deponovania spálených kostí 
predstavuje koncentrácia na kôpke, zastúpená 
v 73% hrobov (tabela 9). Okrem nej pozorujeme roz-
sypanie spálených zvyškov po celom dne hrobovej 
jamy a uloženie na dvoch kôpkach. Poznamenať 
treba, že v niektorých hroboch boli zistené viaceré 
koncentrácie spálených kostí. Ako určujúca zostá-
vala pritom koncentrácia ľudských kostí, v rámci 
ktorej bol umiestnený osobný inventár. V prípade 
ostatných koncentrácií išlo vo väčšine prípadov 
o kosti zvierat, ktoré boli spálené spolu s mŕtvym 
jedincom na hranici. Spôsob uloženia hrobového 
inventára vykazuje vo všetkých sledovaných ho-
rizontoch pohrebiska značné rozdiely. Najčastejšie 
je zastúpené uloženie osobného inventára v rámci 
spálených ľudských kostí (tabela 9), typické hlavne 
pre skupinu bez zbraní. V skupine hrobov so zbra-
ňami to bolo uloženie mimo spálených zvyškov 
kostí, ktoré je zastúpené už v prechodnom horizonte 
LTB1/B2, pričom výraznejšie ho môžeme sledovať 
až vo fáze LTC1b.

Nástup birituality možno pozorovať už v prvom 
horizonte pohrebiska. Žiarový spôsob pochováva-
nia tu predstavuje 28%. V nasledujúcich horizontoch 
sa postupne presadzovalo spaľovanie, ktoré vo fáze 

Tabela 10. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám v jednotlivých fázach pohrebiska Malé Kosihy.

Malé Kosihy

LT

KH ŽH
HBZ HZB HBZ

obdĺžnik obdĺžnik kvadratický okrúhly obdĺžnik kvadratický okrúhly 
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. pr. dĺ. š. dĺ. š.  pr.

B1/B2 1,2-2,5 0,9-1,5 - - 1,5 1,15 - - - 1,35 1,05 -
B2a 1,8-2,2 0,8-1,4 1,8 1,25 - - - 1,6-1,8 1-1,2 0,8-1 0,7-0,8 -
B2b 1,9-2,2 0,9-1,05 - - - - - 1,7-1,9 0,9-1,2 - - -

B2/C1 1,3-2 0,8-1 - - - - - 1,35-1,45 0,9-1 1,1-1,4 0,95-1,35 -
C1a 2,05-2,4 1-1,6 1,65-1,8 1,15-1,3 - - 1,3 1,4-1,8 0,95-1,1 1,1-1,55 0,85-1,3 1,15-1,2
C1b - - 1,8-2 1,1-1,3 - - - 1,6-1,95 1-1,35 1,2 1,1 -
C1c - - - - - - - 1,2-2,2 0,9-1,45 1,5 1,2 -
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Tabela 11. Kvantitatívne a percentuálne zastúpenie presnejšie datovaných hrobov a archeologicky postihnuteľných prejavov 
pohrebného rituálu v jednotlivých fázach pohrebiska Maňa.

Maňa

LT
PR KH ŽH

Výbava
HZB HBZ

Úprava
HZB HBZ

Ž Z I
Hroby DH PO K NK RO U N S R OD SP CO

B1a
∑ 2 - - - 2 1 - - - - - - - - - - -
% 3 - - - 100 50 - - - - - - - - - - -

B1b
∑ 2 - 2 - 2 1 - - - - - - - - - - -
% 3 - 3 - 100 50 - - - - - - - - - - -

B1/B2
∑ 10 - 1 3 7 1 - - - - - - - - - - -
% 13 - 10 30 70 10 - - - - - - - - - - -

B2a
∑ 12 2 4 5 7 1 - - - - - - - - - - -
% 16 17 33 42 58 8 - - - - - - - - - - -

B2b
∑ 18 1 7 1 17 1 - - - - - - - - - - -
% 23 6 9 6 94 6 - - - - - - - - - - -

B2/C1
∑ 13 1 1 3 9 3 - 1 - - 1 - 1 - - - -
% 17 8 8 23 69 23 - 8 - - 8 - 8 - - - -

C1a
∑ 11 - - 2 3 - 3 3 4 2 - 5 1 - - 6 1
% 14 - - 19 27 - 27 27 36 19 - 45 9 - - 55 9

C1b
∑ 9 1 1 - 4 2 4 1 3 - 2 1 3 1 3 2 -
% 12 11 11 - 44 22 44 12 33 - 22 12 33 12 33 22 -

∑ 77 5 16 14 51 10 7 5 7 2 3 6 5 1 3 8 1
% 71 6 21 18 66 13 9 7 9 3 4 8 7 1 4 10 1

LTC1b úplne vystriedalo kostrový spôsob pochová-
vania. Uplatnenie kremácie pozorujeme vo všetkých 
zložkách keltskej populácie pochovávanej na tomto 
pohrebisku Ako výlučná forma pochovávania sa 
kremácia prejavila v skupine so zbraňami, teda 
u mužov-bojovníkov. 

Maňa (tabela 11; mapa 1: 15)

Na pohrebisku v Mani bolo preskúmaných 109 
hrobových celkov, čo z celkového počtu hrobov 
pochádzajúcich z oblasti juhozápadného Slovenska 
predstavuje 16%. Z nich je 92 hrobov kostrových 
a 17 hrobov žiarových (tabela 2; Benadik 1983). Do 
analýzy bolo zaradených 77 presnejšie datovaných 
hrobov (z toho 5 dvojhrobov), ktoré predstavujú 
časový úsek od LTB1a až po LTC1b. Porušenie 
neskorším zásahom vykazuje 21% analyzovaných 
hrobov. Inhumácia je zastúpená v rámci 84% 
presnejšie datovaných hrobov. Spaľovanie bolo 
uplatnené len u jednej štvrtiny zaradených hrobov 
(tabela 11). Presnejšie chronologicky zaradiť nebolo 

možné päť žiarových hrobov bez zbraní (hroby 6, 
67, 81, 85, 144). 

V rámci sledovaného súboru boli kostrové hroby 
charakteristické totožným tvarom hrobovej jamy 
obdĺžnikového pôdorysu. Hroby so zbraňami, re-
prezentujúce mužskú časť populácie, mali prevažne 
väčšie jamy. V skupine bez zbraní sa rozdiely v roz-
meroch prejavujú výraznejšie (tabela 12). Jedinci boli 
v hroboch uložení na chrbte v línii J-S. Výnimku 
tvoria hroby, v ktorých kostry ležali priečne, v línii 
JV-SZ. Výrazný nástup kremácie registrujeme od 
fázy LTC1a, kedy je zastúpená v skupine hrobov 
so zbraňami aj bez zbraní. Žiarové hroby sa svojím 
tvarom a čiastočne aj rozmermi podobajú súdobým 
kostrovým hrobom (tabela 12). Zvyšky kremácie 
boli prevažne koncentrované na kôpke. Odlišný 
spôsob predstavuje deponovanie spálených ľud-
ských kostí v nádobe (miske), alebo aj ich rozsypanie 
po celom dne hrobovej jamy (tabela 11). 

V skupine hrobov so zbraňami bol inventár ulože-
ný vedľa spálených ľudských kostí. Tým sa výrazne 
odlišoval od hrobov bez zbraní, v ktorej pozorujeme 
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Tabela 12. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám v jednotlivých fázach pohrebiska Maňa.

Maňa

LT

KH ŽH
HZB HBZ HZB HBZ

obdĺžnik obdĺžnik kvadratický obdĺžnik obdĺžnik kvadratický
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.

B1a - - 2,3-2,4 1,25-1,6 - - - - - - - -
B1b - - 2,1-2,7 1,1-1,35 - - - - - - - -

B1/B2 2,55-3 1,47-1,7 2-2,5 1-1,6 - - - - - - - -
B2a 2,14-2,65 1,3-1,9 1,5-2,4 1-1,3 - - - - - - - -
B2b 2,4 1,4 2,1-3,2 1-1,8 - - - - - - - -

B2/C1 2,3-2,4 1,1-1,3 1,4-2,4 0,85-1,7 1,2 1,5 - - ? ? ? ?
C1a 2,2-2,5 1,1-1,6 1,8-2,45 1,2-1,7 - - 1,5-1,8 1-1,4 1,45-1,8 1,05-1,25 1 1
C1b - - 2,05-3,2 1,5-2 - - 1,45-1,9 0,8-1,5 1,9 1,4 - -

Tabela 13. Kvantitatívne a percentuálne zastúpenie presnejšie datovaných hrobov a archeologicky postihnuteľných prejavov 
pohrebného rituálu v jednotlivých fázach pohrebiska Palárikovo.

Palárikovo

LT
PR KH ŽH

Výbava
HZB HBZ

Úprava
HBZ

Ž Z Úprava
Hrob DH PO G NK RO J U N G

B1a
∑ 1 - - - 1 - - - - - - - -
% 1 - - - 1 - - - - - - - -

B1b
∑ 5 - - 1 4 1 - - - - - - -
% 7 - - 20 80 20 - - - - - - -

B1/B2
∑ 2 - - - 2 - - - - - - - -
% 3 - - - 100 - - - - - - - -

B2a
∑ 9 - 2 1 8 - - - - - - - -
% 13 - 22 11 89 - - - - - - - -

B2b
∑ 10 - 2 2 8 1 - - - - - - -
% 14 - 20 20 80 10 - - - - - - -

B2/C1
∑ 10 - - - 9 - 1 - 1 - - 1 -
% 14 - - - 90 - 10 - 10 - - 10 -

C1a
∑ 27 3 6 3 21 2 3 - - 1 2 3 1
% 39 11 22 11 78 7 11 - - 4 7 11 4

C1b
∑ 3 - 1 - 2 - 1 1 - - - 1 -
% 4 - 33 - 67 - 33 33 - - - 33 -

C1c
∑ 2 - - - 2 - - - - - - - -
% 3 - - - - - - - - - - -

∑ 69 3 11 7 57 4 5 1 1 1 2 5 1
% 73 4 16 10 83 6 7 1 1 1 3 7 1
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umiestnenie osobnej výbavy vo zvyškoch kremácie. 
Úmyselné poškodenie zbraní sa vyskytlo v hrobe 
122, v ktorom sa nachádzal dvakrát zohnutý meč, 
čo pravdepodobne súvisí s neskorým nástupom 
žiarového rítu na tomto pohrebisku.

V rámci sledovaného súboru sa žiarový rítus 
presadil až vo fáze LTC1a, odkedy ide o pravú bi-
ritualitu, ktorá je charakteristická zhruba rovnakým 
zastúpením kostrových a žiarových hrobov.

Palárikovo5 (tabela 13; mapa 1: 18)

Na pohrebisku bolo preskúmaných 94 hrobových 
celkov, čo z celkového počtu hrobov pochádzajú-
cich z juhozápadného Slovenska predstavuje 13%. 
Z nich je 87 kostrových a 7 žiarových hrobov (tabela 
2; Benadik 1975). Do analýzy bolo zaradených 69 
bližšie datovaných hrobov (z toho 3 dvojhroby), 
ktoré reprezentujú časový úsek od LTB1a až po 
LTC1c. Porušenie neskorším zásahom vykazuje 
16% analyzovaných hrobov. Inhumácia je zastúpená 
v 93% hrobov. Spaľovanie bolo zistené v 5 hroboch 
(tabela 13). 

Najbežnejším spôsobom pochovávania na pohre-
bisku v Palárikove bol kostrový pohreb v priestran-
nej hrobovej jame obdĺžnikového pôdorysu. Ako 
ojedinelý vystupuje kvadratický a oválny tvar jám, 
charakteristické prevažne menšími rozmermi (tabe-
la 14). Žiarový rítus sa vyskytol len v skupine hrobov 
bez zbraní, a to vo svojej miernej forme, čo dokazuje 
prítomnosť nepoškodeného inventára v žiarových 
hroboch. V období prechodného horizontu LTB2/C1, 
kedy registrujeme prvý výskyt kremácie, sa žiarové 
hroby výrazne odlišujú od kostrových hrobov tva-
rom aj rozmermi hrobových jám. Charakteristický 
je pre ne oválny pôdorys, ktorý pozorujeme v rámci 
všetkých zaradených hrobov. 

Rozdiely môžeme pozorovať v spôsobe depo-
novania zvyškov kremácie. Okrem deponovania 
v nádobe sledujeme koncentráciu spálených kostí 
na kôpke alebo rozsypanie po celom dne hrobovej 
jamy a tiež ich umiestnenie v jamke vyhĺbenej do 
dna hrobovej jamy. Špecifický prejav pohrebného 
rítu predstavujú hroby, v ktorých boli zistené žia-
rové aj kostrové pohreby. V prípade hrobu 46 mô-
žeme na základe chronologicky citlivého inventára 
predpokladať aspoň čiastočnú súvekosť. Naopak, 
v prípade hrobu 62 je žiarový pohreb uložený pri 
nohách kostry ženy mladší a patrí až do nasledu-
júcej fázy. Dôležité však, je, že v oboch prípadoch 
ide o dodatočné pohreby.

Spaľovanie sa výrazne nepresadilo ani v jednom 
sledovanom horizonte. Na základe ojedinelého 
výskytu žiarových hrobov môžeme konštatovať len 
čiastočnú biritualitu.

Trnovec nad Váhom-Horný Jatov
(tabela 15; mapa 1: 21)

Na pohrebisku v Trnovci nad Váhom-Hornom 
Jatove bolo preskúmaných 40 hrobových celkov, čo 
predstavuje 6% z celkového počtu hrobov z územia 
juhozápadného Slovenska. Z nich je 28 kostrových, 
11 žiarových a v prípade jedného hrobu nebolo mož-
né určiť pohrebný rítus (tabela 2; Benadik 1957). Do 
analýzy bolo zaradených 21 presnejšie datovaných 
hrobov, ktoré reprezentujú časový úsek od prechod-
ného horizontu B1/B2 až po fázu C1a. Porušenie 
neskorším zásahom vykazuje 43% hrobov. Inhu-
máciu pozorujeme u väčšiny hrobov. Spaľovanie 
predstavuje podiel 19% z celkového počtu presnejšie 
datovaných hrobov (tabela 15). Do analýzy nebolo 
možné zaradiť až sedem žiarových hrobov bez zbra-
ní (hroby 181, 204, 207, 337, 347, 354, 497).

5 Za poskytnutie informácií o tomto pohrebisku ďakujem J. Bujnovi.

Tabela 14. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám v jednotlivých fázach pohrebiska Palárikovo.

Palárikovo

LT

KH ŽH
HZB HBZ HBZ

obdĺžnik obdĺžnik kvadratický ovál? ovál?
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.

B1a - - 2,4 1,3 - - - - - -
B1b 2,4 1,2-1,35 2-2,4 1,1-1,65 - - - - - -

B1/B2 - - 1,9-2,15 0,9-1,15 - - - - - -
B2a - - 2,15-2,55 1,14-1,55 - - - - - -
B2b 2,6-2,8 1,4-1,95 1,95-2,95 1,25-2,1 - - - - - -

B2/C1 - - 1,6-2,55 1-1,55 - - - - 1,3 0,65
C1a 2,4-2,7 1,5-1,7 1,6-2,6 1-1,6 1,6-2,1 1,3-2,05 1,85 0,95 0,9-1,5 0,75-1,5
C1b - - 3 1,8-2,1 2,1 2,05 - - - -
C1c - - 1,95-2,8 1,25-1,8 - - - - - -
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V analyzovanom súbore hrobov z pohrebiska 
tvorí inhumácia najbežnejší spôsob pochovávania. 
Zastúpená je v skupine hrobov so zbraňami aj bez 
zbraní. Muži-bojovníci boli pochovávaní do roz-
merných hrobových jám obdĺžnikového pôdorysu. 
V skupine bez zbraní, ktorú tvoria mužské aj ženské 
hroby, pozorujeme variabilitu v tvaroch a rozmeroch 
hrobových jám (tabela 16). Od bežného kostrového 
rítu sa odlišujú hroby 232, 234, 384, v ktorých boli 
jedinci orientovaní hlavou na sever, resp. na severo-
západ. Ostatné hroby sú charakteristické skoro 
jednotným orientovaním hlavou na juh. Špecifickú 
skupinu tvoria hroby so štvorcovým žľabom. 

Žiarový pohrebný rítus je zastúpený až v po-
slednom sledovanom horizonte, reprezentovanom 
fázou LTC1a. Spaľovanie sa presadilo iba v skupine 
hrobov bez zbraní, teda v tých, kde boli pochova-
né len ženy. Rozlíšiť bolo možné iba oválny tvar 
hrobovej jamy, ktorým sa žiarové hroby výrazne 
líšili od súdobých kostrových hrobov. Zvyšky 
kremácie sa buď koncentrovali na kôpke, alebo 
boli deponované v nádobe (uloženie v nádobe 
pozorujeme aj v prípade nedatovaných hrobov 
204, 207, 347). Prevažne žiarom zasiahnutý osobný 
inventár bol situovaný v rámci spálených ľudských 
kostí (tabela 15).

Tabela 15. Kvantitatívne a percentuálne zastúpenie presnejšie datovaných hrobov a archeologicky postihnuteľných prejavov 
pohrebného rituálu v jednotlivých fázach pohrebiska Trnovec nad Váhom-Horný Jatov.

Trnovec nad Váhom - Horný Jatov

LT

PR KH ŽH

Výbava
HZB HBZ

Úprava
HBZ

Ž Z I

Hrob PO G NK U ? N S OD SP ?

B1/B2
∑ 2 1 - 2 - - - - - - - - - -
% 10 50 - 100 - - - - - - - - - -

B2a
∑ 5 3 3 2 1 - - - - - - - - -
% 24 60 60 40 20 - - - - - - - - -

B2b
∑ 4 1 2 2 - - - - - - - - - -
% 19 25 50 50 - - - - - - - - - -

B2/C1
∑ 2 - - 2 1 - - - - - - - - -
% 10 - - 100 50 - - - - - - - - -

C1a
∑ 8 4 1 3 - 4 1 2 1 1 3 1 2 1
% 38 50 12 38 - 50 13 25 13 13 38 13 25 13

∑ 21 9 6 11 2 4 1 2 1 1 3 1 2 1
% 53 43 29 52 10 19 5 10 5 5 14 5 10 5

Tabela 16. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám v jednotlivých fázach pohrebiska Trnovec nad Vá-
hom-Horný Jatov.

Trnovec nad Váhom-Horný Jatov

LT

KH ŽH

HZB HBZ HBZ

obdĺžnik obdĺžnik ovál? pretiahnutý ovál

dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.
B1/B2 - - 1,98 0,85 - - - -
B2a 2,6-2,8 1,35-1,9 2,5 1 - - - -
B2b 2,1-2,6 1,5-1,6 1,75-2,63 1,22-1,25 - - - -

B2/C1 - - 1,9 1,4-2,5 2,02 1,23 - -
C1a - - 2,1 1,2 - - 1,5 0,96
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Zhrnutie analýzy
z oblasti juhozápadného Slovenska

Pohrebný rítus na sledovaných pohrebiskách 
z oblasti juhozápadného Slovenska vykazuje 
v priebehu stupňov LTB1, LTB2 a LTC1 značné 
rozdiely (diagram 1). Najstaršie obdobie, reprezen-
tované stupňom LTB1, je charakteristické výluč-
ným zastúpením inhumácie, ktorej podiel v oboch 
fázach LTB1a a LTB1b predstavuje 7% v rámci 
celkového počtu presnejšie datovaných hrobov. 
Okrem pohrebísk v Dubníku, Mani a Palárikove, 
charakterizovaných v analytickej časti, spadá do 
uvedeného obdobia aj pochovávanie na lokalitách 
Galanta-Nebojsa, Hurbanovo-Bacherov majer, 
Kamenín a Úľany nad Žitavou. Do prechodného 
horizontu LTB1/B2 bolo možné zaradiť aj hroby 
z Bajča-Vlkanova, Chotína X, Komjatíc, Malých 
Kosíh a Trnovca nad Váhom-Horného Jatova. 
Z celkového počtu analyzovaných kostrových 
hrobov majú 9% zastúpenie hroby bez zbraní a 3% 
zastúpenie hroby bojovníkov. 

Podiel žiarových hrobov, ktoré sú v prechodnom 
horizonte LTB1/B2 zastúpené len na pohrebisku 
v Malých Kosihách, predstavuje 5% z celkového 
počtu analyzovaných hrobov zaradených do tohto 
obdobia. Spaľovanie sa na tomto pohrebisku pre-
javilo pravdepodobne len v mužskej časti populácie, 
a to v skupine hrobov so zbraňami, iba raz v hrobe 
bez zbraní (nedospelý jedinec v hrobe 28). 

K zvýšeniu podielu kremácie dochádza počas 
stupňa LTB2, kedy predstavuje 13% z celkového 
počtu hrobov datovaných do tohto obdobia. Zastú-
penie žiarových hrobov registrujeme v uvedenom 
stupni na lokalitách Bajč-Vlkanovo, Chotín X, Dub-
ník, Hronovce-Domaša, Kamenín a Malé Kosihy. 
Spaľovanie bolo výraznejšie uplatňované u mužov 
v skupine hrobov so zbraňami. 

Tabela 17. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov jám kostrových hrobov so zbraňami a bez zbraní v jednotlivých fázach 
na pohrebiskách z územia juhozápadného Slovenska.

LT

KH
HZB HBZ

obdĺžnik kvadratický obdĺžnik kvadratický ovál
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.

B1a - - - - 1,9-2,8 1,25-2,15 2-2,4 1,95-2,4 - -
B1b 2,4-3 1,2-2 - - 1,85-2,7 1,1-1,65 2,5-2,6 2-2,6 2,05 1,45

B1/B2 2-3 1,05-2,7 2,6-3,5 2,6-3,5 1,2-3,1 0,8-2,2 2,5 2,3 - -
B2a 2,1-2,8 1-1,9 - - 1,5-2,5 0,8-1,55 - - - -
B2b 2,1-2,8 0,9-1,95 - - 0,95-3,2 0,6-2,1 1,7 1,5 1,5-2,3 0,8-1,3

B2/C1 1,9-2,4 1,1-1,85 - - 1,3-3,6 0,75-2,3 1,2-2 1,15-2 2,02 1,23
C1a 1,9-2,7 1,1-1,7 - - 1,6-2,65 0,8-1,8 1,6-2,1 1,3-2,03 1,85 0,95
C1b - - - - 1,7-3,2 0,9-2,1 2,1 2,05 - -
C1c - - - - 1,95-2,8 1,25-1,8 - - - -

Počas prechodného horizontu LTB2/C1 sa na 
pohrebiskách môžeme stretnúť s pravou birituali-
tou. Najvýraznejšie sa kremácia presadzovala od 
fázy LTC1a. Podiel žiarových hrobov predstavuje 
v tomto období 75% z celkového počtu datovaných 
hrobov. Spaľovanie sa najvýraznejšie prejavilo 
v skupine hrobov so zbraňami. Kým vo fáze LTC1a 
predstavuje podiel kostrových hrobov bojovníkov 
15%, v nasledujúcich fázach stupňa LTC1 už ide 
o hroby výlučne žiarové.

Podiel inhumácie zastúpenej v skupine hrobov so 
zbraňami a bez zbraní predstavuje v oblasti juho-
západného Slovenska 74%. Tvar a rozmery hrobo-
vých jám bolo možné určiť len v 259 prípadoch, čo 
predstavuje 82% z 317 bližšie datovaných kostrových 
hrobov z oblasti juhozápadného Slovenska. Najbež-
nejším tvarom hrobovej jamy je obdĺžnikový a kvad-
ratický pôdorys. Ojedinelým je oválny tvar, ktorý 
v sledovanom súbore kostrových hrobov predstavuje 
len približne 2%. S jeho výskytom sa stretávame 

Diagram 1. Percentuálne zastúpenie kostrových a žiarových 
hrobov so zbraňami a bez zbraní v jednotlivých sledova-
ných fázach z oblasti juhozápadného Slovenska. Legenda: 
a - kostrové hroby so zbraňami; b - kostrové hroby bez zbraní; 
c - žiarové hroby so zbraňami; d - žiarové hroby bez zbraní.
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na pohrebiskách od fázy LTB1b (hrob 7 bez zbraní 
z Dubníka) a ojedinele počas fáz LTB2b, prechodného 
horizontu LTB2/C1 a fázy LTC1a, pričom je charakte-
ristický len pre skupinu hrobov bez zbraní.

Zastúpenie jednotlivých tvarov hrobových jám 
v skupine so zbraňami a bez zbraní, premietnuté 
do vyčlenených fáz, ukazuje značné rozdiely (dia-
gram 2). Tvarové spektrum jám skupiny hrobov bez 
zbraní reprezentujú všetky vyššie spomenuté formy 
hrobov. Zaujímavý je hlavne vývoj kvadratického 
tvaru, ktorého výskyt pozorujeme už v staršej fáze 
stupňa LTB1 na pohrebisku v Dubníku, kde sa 
vyskytol v 25% prípadoch kostrových hrobov. Hro-
bové jamy tohto tvaru sú charakteristické prevažne 
väčšími rozmermi ako súveké hroby obdĺžnikového 
pôdorysu (tabela 17). 

V nasledujúcich fázach výrazne klesá podiel 
kvadratického pôdorysu hrobov bez zbraní a od 
prechodného horizontu LTB1/B2 sa zmenšujú aj ich 
rozmery (tabela 17). V skupine hrobov so zbraňa-
mi predstavuje najbežnejšiu formu hrobovej jamy 
obdĺžnikový pôdorys. Kvadratický tvar jamy sa 
v rámci hodnoteného súboru bojovníckych hrobov 
vyskytol len na pohrebisku v Dubníku, kde bol za-
stúpený v skupine hrobov so zbraňami (hroby 17, 
18, 19 a 24), s datovaním do obdobia prechodného 
horizontu LTB1/B2 (tabela 6).

Ako špecifické prejavy pohrebného rítu v prí-
pade kostrových hrobov vystupujú rôzne úpravy 
hrobovej jamy, situovanie hrobov v rámci štvorco-
vých alebo kruhových žľabov, uloženie jedinca na 
drevených nosidlách alebo prítomnosť kameňov 
v zásype hrobovej jamy. Podiel hrobov s možnosťou 
vyčlenenia týchto znakov je veľmi nízky a predsta-
vuje približne len 8% z celkového počtu presnejšie 
datovaných hrobov. Tieto prejavy pohrebného rítu 
môžeme pozorovať aj v prípade žiarových hrobov. 
Preto je potrebné aspoň čiastočne zistiť výskyt 
týchto prejavov v skupine kostrových i žiarových 
hrobov (diagram 3).

Podiel presnejšie datovaných žiarových hrobov 
v rámci hodnoteného súboru pohrebísk predstavuje 
v oblasti juhozápadného Slovenska 26% 6. S ich 
prvým výskytom sa stretávame v prechodnom 
horizonte LTB1/B2 len na pohrebisku v Malých 
Kosihách, a to v prípade hrobov 28 a 62. Určenie 
tvaru a rozmeru jám bolo možné len v prípade 72 
hrobov (67%) zo 108 presnejšie datovaných hrobov 
z oblasti juhozápadného Slovenska. V rámci celého 
analyzovaného súboru hrobov je tvarové spektrum 
žiarových hrobov veľmi bohaté a okrem pôdorysov 
zastúpených u kostrových hrobov sledujeme výskyt 
okrúhlych (7%) a pretiahnuto-oválnych hrobových 

6 J. Bujna (2004, 329) uvádza až 28% podiel kremácie v oblasti juhozápadného Slovenska, čo súvisí s odlišným súborom hodnotených 
pohrebísk.

Diagram 2. Percentuálne zastúpenie pôdorysov hrobových 
jám kostrových hrobov so zbraňami a bez zbraní v jednotli-
vých sledovaných fázach z oblasti juhozápadného Slovenska. 
Legenda: a - hroby so zbraňami s obdĺžnikovým pôdorysom; 
b - hroby so zbraňami s kvadratickým pôdorysom; c - hroby 
bez zbraní s obdĺžnikovým pôdorysom; d - hroby bez zbraní 
s kvadratickým pôdorysom; e - hroby bez zbraní s oválnym 

pôdorysom.

Diagram 3. Percentuálny podiel špecifických prejavov kostro-
vého pohrebného rítu v jednotlivých sledovaných fázach na 
pohrebiskách z územia juhozápadného Slovenska. Legen-
da: a - hroby s obvodovým žľabom; b - hroby s drevenou 
konštrukciou; c - hroby s drevenými nosidlami (márami); 

d - hroby s kameňmi v zásype.

jám (1%). Najbežnejším tvarom je obdĺžnikový 
a kvadratický pôdorys. V prechodnom horizonte 
LTB1/B2 mali obidva spomenuté žiarové hroby 
kvadratický pôdorys (diagram 4). Presadenie obdĺž-
nikového tvaru žiarových hrobov pozorujeme počas 
stupňa LTB2. Hroby tohto tvaru majú vo väčšine 
prípadov výrazne väčšie rozmery ako hroby s kvad-
ratickým alebo iným pôdorysom (tabela 18).

V žiarových hroboch pozorujeme viaceré spô-
soby uloženia spálených ľudských kostí. Najbež-
nejším je koncentrácia na kôpke, ktorej podiel vo 
všetkých sledovaných fázach predstavuje 56%. 
Popri nej sa od fázy LTB2a presadzuje ich roz-
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sypanie po celom dne hrobovej jamy. Ojedinele 
možno v žiarových hroboch pozorovať depono-
vanie v nádobe alebo v jamke vyhĺbenej do dna 
hrobovej jamy. Ich podiel je v jednotlivých fázach 
veľmi nízky a pohybuje sa okolo 1 až 5%.

Žiarový rítus sa počas sledovaného úseku pre-
javoval vo svojej prísnej aj miernej forme. S výsky-
tom úmyselne poškodených, hlavne deformovaných 
zbraní sa stretávame od začiatku výskytu žiarových 
hrobov v prechodnom horizonte LTB1/B2, a to v prí-
pade hrobu 62 so zbraňami z Malých Kosíh. Najviac 
zastúpenou formou je poškodenie osobnej výbavy 
žiarom. Osobitú formu úmyselného poškodenia 
predstavuje fragmentarizácia. Tú bolo možné roz-
líšiť a vyčleniť len na pohrebisku Malé Kosihy, a to 
v hroboch datovaných do obdobia LTB2 a LTC1a. 
Sledovanie príčiny intencionálneho lámania zbraní 
v hroboch bojovníkov komplikuje fakt, že všetky 
tieto hroby boli v minulosti opätovne otvorené. 
Otázne teda je, či rozlámaný a rozbitý inventár, 
ktorý v nich nachádzame, bol do hrobov vkladaný 
už poškodený, alebo či fragmentárne zachovanie 
zbraní a ostatnej výbavy súviselo s nám neznámym 
rituálom ich dodatočného poškodenia. 

Medzi žiarovými hrobmi so zbraňami a bez 
zbraní pozorujeme rozdiely v uložení poškodeného 
alebo nepoškodeného osobného inventára, hlavne 
šperkov a zbraní v hrobe. V hroboch bojovníkov 
boli predmety vo väčšie prípadov uložené vedľa 
zvyškov kremácie. V hroboch mužov, žien a detí 
bez zbraní bola osobná výbava zomrelých uložená 
v rámci zvyškov kremácie.

Podobne ako kostrové boli aj žiarové hroby situo-
vané v rámci štvorcových alebo kruhových žľabov. 

Diagram 4. Percentuálne zastúpenie pôdorysov hrobových 
jám žiarových hrobov so zbraňami a bez zbraní v jednotli-
vých sledovaných fázach z oblasti juhozápadného Slovenska. 
Legenda: a - hroby so zbraňami s obdĺžnikovým pôdorysom; 
b - hroby so zbraňami s kvadratickým pôdorysom; c - hroby 
so zbraňami s okrúhlym pôdorysom; d - hroby bez zbraní 
s obdĺžnikovým pôdorysom; e - hroby bez zbraní s kvadratic-
kým pôdorysom; f - hroby bez zbraní s oválnym pôdorysom; 
g - hroby bez zbraní s pretiahnuto oválnym pôdorysom; 

h - hroby bez zbraní s okrúhlym pôdorysom.

Tabela 18. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám žiarových hrobov so zbraňami a bez zbraní v jednot-
livých fázach na pohrebiskách z územia juhozápadného Slovenska.

LT

ŽH
HZB HBZ

obdĺžnik kvadratický okrúhly obdĺžnik kvadratický ovál? pretiahnutý 
ovál okrúhly 

dĺ. š. dĺ. š. pr. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.  pr.

B
1a - - - - - - - - - - - - - -

B
1b - - - - - - - - - - - - - -

B
1/

B
2

- - 1,5 1,15 - - - 1,35 1,05 - - - - -

B
2a 1,3-2 0,8-1,25 - - - 1,6-1,8 1-1,2 0,8-1 0,7-0,8 0,65-0,7 - - - -

B
2b - - 1-1,2 1,11 - 1,7-1,9 0,9-1,2 - - - - - - -

B
2/

C
1

- - - - - 1,35-1,45 0,9-1 0,9-1,4 0,65-1,35 0,8-1,3 0,6-0,65 - - -

C
1a 1,5-1,8 1-1,4 - - 1,3 1-1,8 0,7-1,25 1-1,55 0,85-1,3 0,9-1,5 0,75-1,5 1,5 0,96 0,5-1,2

C
1b 1,45-2,1 0,8-1,5 - - - 0,95-1,95 0,75-1,35 1,2-1,5 1,1-1,2 - - - - 0,9-1

C
1c - - - - - 1,2-2,2 0,9-1,45 1,5 1,2 - - - - -
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Žiarové hroby sú vo väčšine prípadov charakteris-
tické jednoduchou úpravou hrobovej jamy. Stopy 
po výdreve boli zistené len ojedinele. Ich výskyt 
registrujeme zatiaľ iba na pohrebisku v Malých 
Kosihách, čo však pravdepodobne súvisí s dnešným 
stavom bádania. Výdrevu hrobových jám môžeme 
predpokladať aj na ostatných pohrebiskách, o čom 
svedčí umiestnenie hrobovej výbavy a zvyškov 
kremácie na centrálnu plochu hrobovej jamy.

Vývoj pohrebného rítu prebiehal na každom 
pohrebisku zaradenom do analyzovaného sú-
boru rozdielne. Prechod k žiarovému spôsobu 
pochovávania nebol rovnomerný a rozdiely, ktoré 
pozorujeme pri kostrových a žiarových hroboch, 
sa prejavili na každom pohrebisku odlišne. Naj-
staršie obdobie plochých pohrebísk, reprezento-
vané stupňom LTB1, je charakteristické výlučným 
zastúpením kostrových hrobov. Najvčasnejší 
prejav spaľovania (za súčasného stavu bádania) 
pozorujeme v prechodnom horizonte LTB1/B2 na 
pohrebisku v Malých Kosihách. Charakter žiarové-
ho a kostrového spôsobu pochovávania na tomto 
pohrebisku ukazuje na snahu odlíšenia hrobov 
oboch rítov. Okrem spálenia jedinca je tento rozdiel 
badateľný hlavne na odlišnom tvare hrobových jám 
a výrazne menších rozmeroch žiarových hrobov. 
Jedným z dôležitých znakov tohto obdobia je, že 
žiarový rítus vystupuje už vo svojej prísnej for-
me, a to výlučne v skupine hrobov so zbraňami. 
V nasledujúcich stupňoch postupne stúpa podiel 
kremácie aj na ďalších sledovaných pohrebiskách. 
Žiarové hroby však vo väčšine prípadov výrazne 
neprevyšujú podiel kostrových v danej fáze ich 

výskytu. K najvýraznejšiemu presadeniu spaľova-
nia dochádza až v prechodnom horizonte LTB2/C1 
a počas stupňa LTC1, kedy už na pohrebiskách 
pozorujeme pravú biritualitu (Bujna 2004, 331). 
Prísna forma rítu, charakteristická pre žiarové hro-
by bojovníkov, sa postupne začína uvoľňovať. Túto 
zmenu si možno najlepšie všimnúť na pohrebisku 
v Malých Kosihách, kde boli do hrobov bojovníkov 
vkladané nepoškodené zbrane. Zvyk intencionál-
neho poškodzovania výzbroje sa udržiava hlavne 
na pohrebiskách, na ktorých pozorujeme neskorší 
nástup kremácie (napr. hrob 122 z Mane s výraz-
ne deformovaným mečom. V rámci hodnoteného 
súboru môžeme za obdobie úplného presadenia 
žiarového spôsobu pochovávania považovať fázu 
LTC1c, do ktorej kladieme aj záver obdobia plo-
chých keltských pohrebísk.

Oblasť juhu stredného a oblasť východného 
Slovenska

Oblasť juhu stredného a oblasť východného 
Slovenska poskytuje v porovnaní s juhozápadným 
Slovenskom len 7% podiel hrobových celkov. Vývoj 
pohrebného rítu bude prezentovaný len na príklade 
pohrebiska v Ižkovciach, ktoré územne patrí do 
oblasti východného Slovenska. Náleziská pochá-
dzajúce z územia juhu stredného Slovenska majú 
výrazne skreslenú vypovedaciu hodnotu. Z toho 
dôvodu nebudú priamo prezentované v analytickej 
časti a figurovať budú len v celkovom porovnaní 
záverečného zhrnutia tejto časti analýzy.

Tabela 19. Kvantitatívne a percentuálne zastúpenie presnejšie datovaných hrobov a archeologicky postihnuteľných prejavov 
pohrebného rituálu v jednotlivých fázach pohrebiska Ižkovce.

Ižkovce

LT
PR KH ŽH

Výbava
HZB

HZB HBZ Ž Z I
Hrob PO NK RO DK ? N S R OD SP

B2/C1
∑ 1 - - - 1 1 - - - - 1 - 1 -
% 4 - - - 100 100 - - - - 100 - 100 -

C1a
∑ 6 1 1 5 - - 3 1 1 1 2 2 2 3
% 25 17 17 83 - - 50 17 17 17 33 33 33 50

C1b
∑ 6 - 1 - 5 2 3 - - 2 3 - - 5
% 25 - 17 - 83 33 50 - - 33 50 - - 83

C1c
∑ 11 - 2 1 8 2 7 - - 4 5 - - 9
% 46 - 18 9 73 18 64 - - 36 45 - - 82

∑ 24 1 4 6 14 5 13 1 1 7 11 2 3 17
% 77 4 17 25 58 21 54 4 4 29 46 8 13 71
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Ižkovce (tabela 19; mapa 1: 26)

Na pohrebisku v Ižkovciach bolo preskúmaných 
31 hrobových celkov, čo z celkového počtu hrobov 
pochádzajúcich z oblasti juhu stredného a z východ-
ného Slovenska predstavuje 57%. Z pohrebiska bolo 
analyzovaných 6 kostrových a 25 žiarových hrobov. 
Hroby so zbraňami reprezentuje 13 hrobov a hroby 
bez zbraní 18 hrobov (tabela 2; Vizdal 1976; 1982). Do 
analýzy bolo zaradených 21 (77%) presnejšie dato-
vaných hrobov, ktoré reprezentujú časový úsek od 
prechodného horizontu LTB2/C1 až po fázu LTC1c. 
Podiel inhumácie, zastúpenej iba v skupine hrobov 
so zbraňami, predstavuje len 17%. Spaľovanie bolo 
rozlíšené v 83% prípadov bližšie datovaných hro-
bov (tabela 19). Presnejšie datovať nebolo možné 
žiarové hroby 4, 12, 23 bez zbraní a hroby 9 a 29 so 
zbraňami.

Na preskúmanej časti pohrebiska v Ižkovciach 
možno pozorovať výraznú prevahu žiarových hro-
bov. Kostrový spôsob pochovávania bol zastúpený 
len v skupine bojovníkov. Prejavuje sa výrazne 
väčšími rozmermi a jednotným tvarom hrobových 
jám. Žiarové hroby, zastúpené v oboch sledovaných 
skupinách, vykazujú rozdiely v tvaroch i rozmeroch, 
ako aj v spôsobe nakladania s osobným inventárom. 
Najvýraznejšie sa to prejavuje v skupine hrobov so 
zbraňami. Pozorujeme tu zastúpenie nepoškode-
ného, ale aj poškodeného, hlavne deformovaného 
inventára. V skupine bojovníckych hrobov sú 
zastúpené obdĺžnikové pôdorysy, ktoré sa svojimi 
rozmermi približujú kostrovým hrobom. V týchto 
hroboch sa nachádzal prevažne nedeformovaný 
hrobový inventár, ktorý v prípade hrobov 8 a 24 
vykazoval pôsobenie žiaru. Úmyselnú deformá-
ciu zbraní pozorujeme v hroboch 25 a 26. Tieto sa 
svojím tvarom odlišovali od súčasných kostrových 
a žiarových hrobov. V skupine bez zbraní, ktorá je 
najvýraznejšie zastúpená vo fázach LTC1b a LTC1c 
sa v hroboch objavuje hlavne ohňom zasiahnutý 
inventár. Tvarmi a rozmermi sa tieto hroby výraz-
nejšie neodlišujú od bojovníckych hrobov (tabela 
20). Najčastejším spôsobom uloženia spálených 
pozostatkov v hrobe je ich rozsypanie po celom 

dne hrobovej jamy, ktorého podiel predstavuje vo 
všetkých sledovaných fázach 65%. Vyskytla sa tiež 
koncentrácia zvyškov kremácie na jednej alebo 
dvoch kôpkach. Osobný, prevažne kovový inventár 
bol vo väčšine hrobov situovaný v rámci spálených 
ľudských kostí, ktoré boli rozptýlené po celom dne 
hrobovej jamy. Oddelenie zbraní od zvyškov kremá-
cie pozorujeme v hroboch 8 a 10. Charakteristickým 
znakom žiarového rítu na tomto pohrebisku bolo 
lámanie pošiev. Tento rituálny prejav pozorujeme 
v hroboch 25 a 26, v ktorých boli meče vytiahnuté 
a pošvy deformované osobitne. Umiestnenie vý-
zbroje v ostatných žiarových hroboch so zbraňami 
bolo podobné ako v kostrových hroboch. Meče boli 
do hrobu vkladané v pozdĺžnej osi a ostatné súčasti 
výzbroje ako napríklad kopije boli uložené vedľa 
nich prípadne pod nimi. 

Zhrnutie analýzy z oblasti juhu stredného
a z oblasti východného Slovenska

Vývoj pohrebného rítu bol v druhom kultúrno-
geografickom celku charakterizovaný na príklade 
pohrebiska z Ižkoviec. Výskyt hrobov na tomto 
pohrebisku spadá do obdobia stupňa LTC1, pri-
čom tu pozorujeme výraznú prevahu žiarového 
spôsobu pochovávania. Zastúpenie kremácie sle-
dujeme aj na lokalitách Cejkov, Košice a Kráľovský 
Chlmec. 

Osobitné postavenie má predpokladané pohre-
bisko v Cejkove, na ktorom registrujeme najstarší 
prejav spaľovania v tejto oblasti. Ide o hrob bojov-
níka, preskúmaný v roku 1962 (Benadik 1964), ktorý 
sa chronologicky radí do prechodného horizontu 
LTB1/B2. Žiarový rítus sa v tomto hrobe prejavil vo 
svojej prísnej forme, o čom svedčil oválne skrútený 
meč. Okrem laténskeho inventára v ňom bola ziste-
ná súprava štyroch nádob typologicky patriacich do 
tvarovej náplne vekerzugskej kultúry (Benadik 1964, 
obr. 1, 2). S výskytom nálezov nekeltského charakte-
ru, hlavne keramiky, sa stretávame aj v hrobových 
celkoch z Košíc a Kráľovského Chlmca, datovaných 
do prechodného horizontu LTB2/C1, pričom takisto 
ide o hroby bojovníkov (Budinský-Krička 1975; Bujna 
2004, 323; Pástor 1954). 

Tabela 20. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám v jednotlivých fázach pohrebiska Ižkovce.

Ižkovce

LT

KH ŽH
HZB HZB HBZ

obdĺžnik obdĺžnik okrúhly pretiahnutý ovál obdĺžnik pretiahnutý ovál
dĺ. š. dĺ. š. pr. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.

C1a ? ? 1,6-1,9 1,1-1,35 1,5 ? ? - - - -
C1b 2,05 1,1-1,2 - - - - - 1,9 1,15 1,4-1,8 0,85-1,1
C1c 2,2-2,3 1-1,3 - - - 2 1 1,7 0,85 1,2 0,8
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Oblasť juhu stredného Slovenska, ktorá tiež 
patrí do druhého kultúrno-geografického celku, je 
charakteristická prevažným zastúpením žiarové-
ho spôsobu pochovávania. Hodnotiť pritom bolo 
možné len hrobové celky z nálezísk Drňa a Ipeľské 
Predmostie (tabela 2). 

V Drni boli zastúpené hroby z prechodnej fázy 
LTB2/C1 a fázy LTC1b. Celkovo tu bolo preskú-
maných päť hrobov, pričom bližšie datovať bolo 
možné len žiarové hroby 1 a 2 bez zbraní a hrob 5 
so zbraňami (Furmánek/Sankot 1985, 277). Okrem 
nich tu bol preskúmaný aj jeden kostrový hrob, 
ktorý však nebolo možné presnejšie chronologicky 
zaradiť (Furmánek/Sankot 1985, 289). Všetky pres-
nejšie datované hroby boli výrazne porušené. Pri-
bližné určenie tvaru a rozmeru hrobovej jamy bolo 
možné len v prípade hrobu 2 bez zbraní, ktorý mal 
pravdepodobne kvadratický pôdorys s rozmermi 
2 x 1,8 m (Furmánek/Sankot 1985, 279, obr. 5). Spálené 
ľudské kosti boli v jame uložené na dvoch kôpkach, 
v rámci ktorých sa koncentroval osobný inventár 
spopolneného jedinca (Furmánek/Sankot 1985, 280). 
V bojovníckom hrobe 5 sa žiarový rítus prejavil vo 
svojej prísnej forme, o čom svedčí deformovaný - 
mierne v polovici ohnutý meč (Furmánek/Sankot 
1985, 290, obr. 12: 8). Zvyšky kremácie v hrobe 5 
boli podľa opisu nálezcu deponované v nádobe 
(Furmánek/Sankot 1985, 290).

V Ipeľskom Predmostí bolo preskúmaných sedem 
žiarových hrobov, pričom presnejšie datovať bolo 
možné len päť z nich (Točík 1951, 157). Najstarším 
bol hrob 5 bez zbraní, ktorý možno datovať do 
fázy LTC1a. Výrazné porušenia všetkých hrobov 
nedovoľovalo určiť tvar a rozmery hrobových jám. 
Intencionálne poškodenie zbraní sa zistilo v hrobe 
4, datovanom do obdobia fázy LTC1b, v ktorom sa 
nachádzal dvakrát zohnutý meč. 

V hrobe 2/74 z Drne (Furmánek/Sankot 1985) 
a v hrobe 6 z Ipeľského Predmostia (Točík 1951, 
157 n.) boli, podobne ako na náleziskách z východ-
ného Slovenska, zistené predmety charakteristické 
pre vekerzugskú kultúru. Táto situácia by mohla 
teda dokladať styk Keltov s nositeľmi tejto kultúry 
(Bujna 2004, 323). 

Tvar a rozmery jám žiarových hrobov bolo možné 
rozlíšiť na pohrebisku v Cejkove (hrob bez zbraní, 
preskúmaný v roku 2001), v Drni, Ižkovciach a Krá-
ľovskom Chlmci. Kostrové hroby, zastúpené len na 
pohrebisku v Ižkovciach, predstavujú 11% z celko-
vého počtu presnejšie datovaných hrobov z oblasti 
juhu stredného a z východného Slovenska. Ide 
pritom výlučne o hroby bojovníkov, reprezentované 
jednotným tvarom hrobových jám obdĺžnikového 
pôdorysu s rozmermi 2,05-2,3 x 1-1,3 m. Pri žiaro-
vých hroboch pozorujeme výraznejšiu variabilitu 
tvarov hrobových jám. Okrem obdĺžnikových pôdo-

rysov (ako pri kostrových hroboch) registrujeme 
oválne, okrúhle a kvadratické tvary (diagram 5). Vý-
razné sú hlavne hroby s obdĺžnikovým pôdorysom, 
zastúpené v skupine so zbraňami aj v skupine bez 
zbraní, ktoré sú charakteristické prevažne väčšími 
rozmermi (tabela 21). 

V žiarových hroboch možno sledovať viaceré 
spôsoby uloženia spálených ľudských kostí. Roz-
poznaná bola koncentrácia na kôpke, ale aj na via-
cerých kôpkach, rozsypanie po celom dne hrobovej 
jamy, obsypanie okolo nádoby alebo deponovanie 
zvyškov kremácie v urne. Najvýraznejšie zastú-
pené je rozsypanie spálených ľudských kostí po 
celom dne hrobovej jamy, ktoré predstavuje 39% vo 
všetkých sledovaných fázach a pozorovať ho mô-
žeme hlavne na pohrebisku v Ižkovciach. V oblasti 
juhu stredného aj v oblasti východného Slovenska 
sa výraznejšie presadzuje spálenie osobnej výbavy 
(39%) a v prípade bojovníckych hrobov jej úmyselná 
deformácia (18%), ktorá súvisí s ohýbaním zbraní, 
hlavne mečov. 

Sledovanie pohrebného rítu v oblasti juhu stredné-
ho a oblasti východného Slovenska rozširuje celkový 
obraz o jeho vývoji. Najstarší prejav pochovávania 
pozorujeme v prechodnom horizonte LTB1/B2 na 
pohrebisku v Cejkove. Z hľadiska riešenej problema-
tiky je dôležité, že na tomto pohrebisku sa zistil už 
žiarový hrob s prísnou formou rítu. Táto situácia sa 
zhruba kryje aj s nástupom spaľovania v oblasti juho-
západného Slovenska, a to na pohrebisku v Malých 
Kosihách. Za súčasného stavu bádania a s prihliad-
nutím na súbor vybraných pohrebísk nebolo možné 
z tejto oblasti presnejšie datovať hroby do staršej 
a mladšej fázy stupňa LTB2. Hroby pochádzajúce 

Diagram 5. Percentuálne zastúpenie jednotlivých pôdorysov 
kostrových a žiarových hrobov so zbraňami a bez zbraní 
v oblasti juhu stredného a východného Slovenska. Legenda: 
a - kostrový hrob so zbraňami s obdĺžnikovým pôdorysom; 
b - žiarový hrob so zbraňami s obdĺžnikovým pôdorysom; 
c - žiarový hrob so zbraňami s oválnym pôdorysom; d - žia-
rový hrob so zbraňami s pretiahnuto oválnym pôdorysom; 
e - žiarový hrob so zbraňami s okrúhlym pôdorysom; f - žia-
rový hrob bez zbraní s obdĺžnikovým pôdorysom; g - žiarový 
hrob bez zbraní s kvadratickým pôdorysom; h - žiarový hrob 

bez zbraní s pretiahnuto oválnym pôdorysom.
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z tejto oblasti bolo možné zaradiť až do rozhrania 
stupňov LTB2 a LTC1. Okrem územia východného 
Slovenska, sú hroby z tohto obdobia zastúpené aj 
v južnej oblasti stredného Slovenska. Dominantným 
spôsobom pochovávania je tu žiarový rítus, ktorý re-
prezentuje 86% presnejšie datovaných hrobov. Zvyš-
ný podiel tvoria kostrové hroby, ktoré boli odkryté 
na pohrebisku v Ižkovciach, pričom ide výlučne 
o pohreby bojovníkov.7 Vzťah kostrového a žiarové-
ho rítu môžeme hodnotiť len v prípade pohre biska 
v Ižkovciach. Podobne ako v prípade pohrebísk z ju-
hozápadného Slovenska, aj tu pozorujeme situáciu 
kedy sa žiarové hroby líšia od súvekých kostrových 
hrobov tvarom hrobových jám. Najvýraznejšie sa 
to prejavuje v prípade hrobov s intencionálne po-
škodenými zbraňami, ktoré sa odlišovali tvarom 
hrobových jám od ostatných žiarových hrobov. 
Riešenie vývoja birituality je z hľadiska pomeru 
oboch rítov v druhom kultúrno-geografickom celku 
náročné. V oblasti juhu stredného Slovenska nie sú 
za súčasného stavu bádania zastúpené kostrové 
hroby, ktoré by bolo možné presnejšie datovať, a ako 
výlučná forma pochovávania tu vystupuje žiarový 
rítus. Na východnom Slovensku možno ako birituál-
ne hodnotiť pohrebisko z Ižkoviec. Z nekompletne 
preskúmanej plochy tohto pohrebiska pochádzajú 
prevažne žiarové hroby a ako menšinový tu vystu-
puje kostrový spôsob pochovávania. Na základe 
toho tu možno hovoriť len o čiastočnej biritualite.

ZHODNOTENIE VÝVOJA KOSTROVÉHO
A ŽIAROVÉHO RÍTU

NA ZÁKLADE VÝSLEDKOV ANALÝZY
POHREBÍSK Z ÚZEMIA SLOVENSKA

V analytickej časti bolo podrobne prezentova-
ných a analyzovaných osem pohrebísk s celkovým 
počtom 348 presnejšie datovaných hrobových 
celkov, čo predstavuje približne 75% zo súboru 

hodnotených hrobov. Oba vyčlenené kultúrno-
geografické celky boli hodnotené osobitne za 
účelom sledovania teritoriálnych rozdielov v po-
chovávaní a v prejavoch pohrebného rítu, hlavne 
žiarového. Tieto zistenia boli stručne charakterizo-
vané v zhrnutiach, ktoré nasledovali po ukončení 
analýzy jednotlivých oblastí. Vývoj oboch rítov 
vykazuje v rámci hodnoteného súboru pohrebísk 
značné rozdiely. Zovšeobecnenie zmien, ktoré 
odzrkadľujú vývoj kostrového a žiarového spôso-
bu pochovávania, komplikuje odlišný charakter 
jednotlivých analyzovaných pohrebísk, súvisiaci 
s nástupom spaľovania. V nasledujúcej časti bude 
snahou zachytiť vývojové tendencie jednotlivých 
prejavov kostrového a žiarového rítu na vybraných 
pohrebiskách. 

Kostrový pohrebný rítus

Od začiatku pochovávania na keltských plochých 
pohrebiskách, t. j. od fázy LTB1a, bol najčastejšie 
zastúpený kostrový spôsob pochovávania. Podiel 
zastúpenia inhumácie na pohrebiskách z územia 
Slovenska tvorí približne 70% z celkového počtu 
462 presnejšie datovaných hrobov. Výraznú skupi-
nu reprezentujú hroby bez zbraní, ktorých podiel 
predstavuje až 80% datovaných hrobov. Charakte-
ristika jednotlivých archeologicky postihnuteľných 
zvykov (výdreva jám, umiestnenie v priestore 
žľabu, tvar a rozmery hrobových jám a ďalšie) 
kostrového pohrebného rítu má tvoriť základ pre 
hodnotenie žiarových hrobov, s nástupom ktorých 
sa stretávame neskôr, a to v prechodnom horizonte 
LTB1/B2 v oboch vyčlenených kultúrno-geografic-
kých celkoch.

Všetky nasledujúce konštatovania budú zodpo-
vedať, ak nebude uvedené inak, celkovému počtu 
analyzovaných pohrebísk a presnejšie datovaných 
hrobov v tejto práci.

7 Kostrový spôsob pochovávania sa vyskytol aj v Drni v prípade presnejšie nedatovaného hrobu 3.

Tabela 21. Minimálne a maximálne hodnoty rozmerov hrobových jám kostrových a žiarových hrobov so zbraňami a bez 
zbraní v jednotlivých fázach na pohrebiskách z územia juhu stredného a z východného Slovenska.

LT

KH ŽH
HZB HZB HBZ

obdĺžnik obdĺžnik ovál pretiahnu-
tý ovál okrúhly obdĺžnik kvadratický pretiahnutý ovál

dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. pr. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.
B2/C1 - - 1,1 0,82 - - - - - - - 2 0,85-1,8 - -
C1a - - 1,6-1,9 1,1-1,35 ? ? - - 1,5 - - - - - -
C1b 2,05 1,1-1,2 - - - - - - - 1,9 1,15 - - 1,4-1,8 0,85-1,1
C1c 2,2-2,3 1,0-1,3 - - - - ? ? - 1,7 0,85 - - 1,2 0,8
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Tvar a rozmery hrobových jám

Určenie tvaru a rozmerov hrobových jám bolo 
možné v prípade 262 kostrových hrobov z 321 
presnejšie datovaných celkov (82%) pochádzajúcich 
z oboch kultúrno-geografických oblastí Slovenska. 
Tvarové spektrum jám kostrových hrobov tvoria 
obdĺžnikové, kvadratické a ojedinele aj oválne pô-
dorysy (diagram 6). Najčastejším je obdĺžnikový 
tvar, výrazne zastúpený tak v skupine hrobov so 
zbraňami, ako aj v skupine hrobov bez zbraní. Jeho 
celkový podiel v rámci hrobov, pri ktorých bolo 
možné rozlíšiť tvar jamy, tvorí až 92%. Podiel hrobo-
vých jám s kvadratickým pôdorysom tvorí približne 
7% z celkového počtu presnejšie datovaných hrobov. 
Tieto dva tvary predstavujú najbežnejšie formy 
hrobových jám, ktoré sa vyskytujú počas celého 
obdobia plochých keltských pohrebísk.

Zaujímavý je vývoj hrobových jám s kvadratickým 
pôdorysom, ktoré sú na analyzovaných pohrebis-
kách zastúpené už od stupňa LTB1. Počas fázy 
LTB1a bol kvadratický pôdorys zastúpený u 25% 
presnejšie datovaných kostrových hrobov, pričom 
sú v rámci hodnoteného súboru doložené iba na 
pohrebisku v Dubníku. Rozmery hrobových jám 
s kvadratickým pôdorysom boli v tom období väčšie 
(rozpätie 2-2,6 x 1,95-2,6 m) ako u súvekých hrobov 
s obdĺžnikovým pôdorysom (tabela 22).

Podiel presnejšie datovaných hrobov bojovníkov 
v stupni LTB1 (hlavne v jeho mladšej fáze) pred-
stavoval približne 14% z celkového počtu hrobov 
datovaných do tohto obdobia (diagram 7). Cha-
rakteristické boli prevažne obdĺžnikovými jamami 
s rozpätím 2,35-3 x 1,2-2 m (tabela 22). Rozdiely 
súvisiace s tvarmi hrobových jám sa prejavili hlav-
ne na spomenutom pohrebisku v Dubníku. Okrem 
obdĺžnikových tvarov boli v tom období výraznej-
šie zastúpené kvadratické pôdorysy a ojedinelým 
je oválny tvar v prípade hrobu 7. Na ostatných 

Tabela 22. Minimálne a maximálne rozmery hrobových jám kostrových hrobov v jednotlivých fázach na pohrebiskách 
z územia Slovenska.

KH

LT
HZB HBZ

obdĺžnik kvadratický obdĺžnik kvadratický ovál?
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š.

B1a - - - - 1,9-2,8 1,35-2,15 2-2,4 1,95-2,4 - -
B1b 2,35-3 1,2-2 - - 1,85-2,7 1,1-1,65 2,5-2,6 2-2,6 2,05 1,45

B1/B2 2-3 1,05-2,7 2,6-3,5 2,6-3,5 1,2-3,1 0,8-1,7 2,5 2,3 - -
B2a 2,1-2,8 1-1,9 - - 1,5-2,5 0,8-1,7 - - - -
B2b 2,1-2,75 0,9-1,95 - - 1-3,2 0,6-2,1 1,7 1,5 1,5-2,3 0,8-1,3

B2/C1 1,9-3 1,1-1,85 - - 1,3-3,6 0,75-2,3 1,2-2 1,15-2 2,02 1,23
C1a 1,9-2,65 1,1-1,7 - - 1,15-2,65 0,8-1,8 1,6-2,1 1,3-2,05 1,85 0,95
C1b 2,05 1,1-1,2 - - 1,9-3,2 0,9-2,10 2,1 2,05 - -
C1c 2,2-2,3 1-1,3 - - 1,95-2,8 1,25-1,8 - - - -

Diagram 6. Celkové zastúpenie pôdorysov jám kostrových 
hrobov v skupine so zbraňami a bez zbraní - vypočítané 
z celkového počtu presnejšie datovaných kostrových hrobov. 
Legenda: a - hroby so zbraňami s obdĺžnikovým pôdorysom; 
b - hroby so zbraňami s kvadratickým pôdorysom; c - hroby 
bez zbraní s obdĺžnikovým pôdorysom; d - hroby bez zbraní 
s kvadratickým pôdorysom; e - hroby bez zbraní s oválnym 

pôdorysom.

vybraných pohrebiskách z obdobia stupňa LTB1 
pozorujeme jednotné zastúpenie hrobov s jamami 
obdĺžnikového tvaru (diagram 7). Výnimku tvorí 
skupina bojovníckych hrobov z pohrebiska v Dubní-
ku, s datovaním do prechodného horizontu LTB1/B2. 
Tieto hroby svojimi rozmermi výrazne prevyšovali 
veľkosť hrobov iných tvarov (tabela 22). 

Od stupňa LTB2 sa kvadratické pôdorysy vysky-
tujú len v skupine hrobov bez zbraní, pričom tvoria 
približne 2-8% podiel z celkového počtu presnejšie 
datovaných hrobov (diagram 7). Zatiaľ čo v období 
stupňa LTB1 a prechodného horizontu LTB1/B2 
boli tieto hroby charakteristické prevažne väčšími 
rozmermi, od stupňa LTB2 sa ich rozmery postupne 
zmenšovali (tabela 22).

Najmenej zastúpenú skupinu tvoria hroby 
s oválnym pôdorysom, s podielom približne 2% 
z celkového počtu presnejšie datovaných hrobov 
(diagram 6). Ich prvé zastúpenie pozorujeme vo 
fáze LTB1b na pohrebisku v Dubníku (hrob 7 bez 
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Určenie viazanosti jednotlivých tvarov hrobových 
jám na mužské alebo ženské pohlavie pochovaných je 
v skupine bez zbraní na základe analýzy problema-
tické vzhľadom na nízky počet hrobov, pri ktorých 
bolo možné hodnotiť zároveň tvar jamy aj pohlavie 
pochovaného jedinca (antropologicky alebo na zákla-
de hrobového inventára). Bolo to možné v 95 prípa-
doch (t. j. 37%) z 258 hrobov bez zbraní. Z uvedeného 
počtu (95 hrobov) bolo možné ako mužské hodnotiť 
len 17% pohrebov. Najčastejším pôdorysom hrobovej 
jamy u mužov bol obdĺžnikový tvar. U žien sa va-
riabilita tvarov hrobových jám prejavila výraznejšie. 
Okrem obdĺžnikového pôdorysu, s viac ako 70% 
podielom, pozorujeme zastúpenie kvadratického 
a ojedinele aj oválneho tvaru jamy (diagram 8). 

Úprava hrobových jám

Špecifickými znakmi pohrebného rítu sú rôzne 
úpravy (prevažne vnútorné) hrobových jám alebo 
ich vonkajšie označenie na ploche pohrebiska. Roz-
líšiť bolo možné vnútorné úpravy drevenou kon-
štrukciou, uloženie tiel na drevených podložkách, 
prítomnosť kameňov v hrobovej jame a situovanie 
hrobov v rámci štvorcových alebo kruhových žľa-
bov. V rámci celého súboru to bolo pozorovateľné 
len pri 36 hroboch (11%) z celkového počtu 321 pres-
nejšie datovaných kostrových hrobov (diagram 9).

Vnútorné konštrukcie hrobových jám

Najčastejšie zastúpenou úpravou vnútorného 
priestoru hrobovej jamy boli rôzne drevené kon-
štrukcie (diagram 9). V kostrových hroboch išlo 
o vnútornú výdrevu alebo o kolovú konštrukciu. 
S ich výskytom sa stretávame už od staršej fázy 
stupňa LTB1, kedy ich môžeme pozorovať na pohre-
biskách v Dubníku (hrob 6) a Mani (hrob 39). Tento 
zvyk bol prevažne viazaný na hrobové jamy väčších 
rozmerov, prípadne na hroby situované v rámci žľa-
bov štvorcového alebo okrúhleho tvaru. Špecifickú 
formu predstavujú drevené rakvy zhotovené z kme-
ňa stromu, ktoré sa zistili na pohrebisku v Malých 
Kosihách, a to v prípade hrobov 330 a 331 bez zbraní 
v prechodnom horizonte LTB1/B2. Prítomnosť vý-
drevy jám v kostrových hroboch môžeme pozorovať 
až do fázy LTC1b v prípade hrobov 14 a 127 bez 
zbraní z pohrebiska v Mani (diagram 9).

Hroby situované v priestore vymedzenom žľabom

Výskyt hrobov situovaných v priestore vymedze-
nom žľabom rôzneho tvaru môžeme sledovať už od 
stupňa LTB1, približne u 3% presnejšie datovaných 
hrobov (diagram 9). V tom období boli v rámci 
hodnoteného súboru zastúpené len na pohrebisku 
v Dubníku, pričom bol tento zvyk viazaný prevažne 

Diagram 7. Zastúpenie tvarov hrobových jám kostrových 
hrobov v skupine so zbraňami a bez zbraní v jednotlivých 
fázach pohrebísk - uvedené hodnoty sú vypočítané na základe 
zastúpenia hrobov v jednotlivých fázach. Legenda: a - hroby so 
zbraňami s obdĺžnikovým pôdorysom; b - hroby so zbraňami 
s kvadratickým pôdorysom; c - hroby bez zbraní s obdĺžniko-
vým pôdorysom; d - hroby bez zbraní s kvadratickým pôdo-

rysom; e - hroby bez zbraní s oválnym pôdorysom.

Diagram 8. Viazanosť tvaru hrobovej jamy na mužské a/alebo 
ženské pohlavie v skupine kostrových hrobov bez zbraní. 
Legenda: a -mužské hroby s obdĺžnikovým pôdorysom; 
b - ženské hroby s obdĺžnikovým pôdorysom; c - mužské 
hroby s kvadratickým pôdorysom; d - ženské hroby s kvadra-
tickým pôdorysom; e - mužské hroby s oválnym pôdorysom; 

f - ženské hroby s oválnym pôdorysom.

zbraní). Výskyt kostrových hrobov s oválnym 
pôdorysom sa koncentruje prevažne na oblasť 
juhozápadného Slovenska a na analyzovaných 
pohrebiskách ich zastúpenie pozorujeme až do 
fázy LTC1a. Tieto hroby sú prevažne charakteris-
tické výrazne menšími rozmermi ako súveké hroby 
iných tvarov (tabela 22).
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na hroby s kvadratickým pôdorysom. Od stupňa 
LTB2 sa so žľabmi stretávame aj na ďalších pohre-
biskách, napríklad v Malých Kosihách, Palárikove 
a v Trnovci nad Váhom-Hornom Jatove, pričom bol 
tento zvyk viazaný na obdĺžnikové pôdorysy hrobo-
vých jám. Ich posledný výskyt v rámci kostrových 
hrobov pozorujeme vo fáze LTC1a na pohrebisku 
v Palárikove, a to v prípade hrobov 44 a 46a.

Drevené podložky - máry

Drevené podložky bolo možné rozpoznať len 
v prípade hrobov 5, 8 a 12 bez zbraní z pohrebiska 
v Dubníku. Zastúpenie tohto zvyku môžeme pozo-
rovať v stupni LTB1 a vo fáze LTB2a. Viazaný bol 
na obdĺžnikový a kvadratický pôdorys, pričom išlo 
o hroby, ktoré mali prevažne menšie rozmery. Na 
ostatných pohrebiskách sa tento prejav pohrebného 
zvyku nepresadil a od konca fázy LTB2a nie je zastú-
pený ani na pohrebisku v Dubníku (otázny zostáva 
hrob 4, ktorý nebolo možné presnejšie datovať). Záver 
výskytu uloženia mŕtvych na drevených podložkách 
pozorujeme v období, kedy sa už na pohrebisku 
v Dubníku objavujú prvé žiarové hroby. V tejto sú-
vislosti môžeme azda predpokladať, že telá mŕtvych, 
ktoré boli pôvodne ukladané do hrobov na podlož-
kách, boli neskôr spaľované spolu s podložkou.

Výskyt kameňov v hrobových jamách

Najmenej zastúpeným archeologicky postihnuteľ-
ným zvykom pohrebného rítu v rámci kostrových 
hrobov je prítomnosť kameňov v hroboch. Ich 
výskyt v súbore hodnotených kostrových hrobov 
pozorujeme vo fáze LTB1b, a to v prípade hrobu 
7 bez zbraní z pohrebiska v Dubníku (diagram 9). 

Tento hrob, ako uvádza J. Bujna (1989, 290), sa svojím 
tvarom aj celkovou úpravou vymykal zo zaužívané-
ho spôsobu pochovávania na tomto pohrebisku. 

Zhrnutie

Mŕtvi jedinci boli do hrobov ukladaní prevažne 
vo vystretej polohe s orientáciou J-S (hlavou na 
juh), pričom môžeme pozorovať aj mierne odchýlky 
(Benadik 1963, 344). Najvýraznejšie zastúpenými 
pôdorysmi hrobových jám boli obdĺžnikové a kvad-
ratické. Okrem nich sa na pohrebiskách objavujú 
aj hrobové jamy odlišného tvaru, hlavne oválne-
ho. Špecifické zvyky pohrebného rítu, napríklad 
umiestnenie do priestoru vymedzeného žľabom 
alebo výdreva hrobovej jamy, sú na pohrebiskách 
zastúpené najvýraznejšie v starších stupňoch ho-
rizontu plochých pohrebísk, pričom ich výskyt 
pozorujeme až do stupňa LTC1b (diagram 9). 

Z hľadiska riešenej problematiky sú dôležité hlav-
ne zmeny vo forme hrobových jám, ktoré môžeme 
pozorovať v rámci celého hodnoteného obdobia 
v skupine hrobov so zbraňami aj v skupine hrobov 
bez zbraní. V prípade presnejšie datovaných hrobov 
bojovníkov je možné pozorovať z hľadiska zastúpe-
nia tvarov jám počas celého sledovaného časového 
úseku jednotnú situáciu. Hroby boli charakteristické 
rozmernými hrobovými jamami obdĺžnikového 
pôdorysu. Výnimku tvorí len skupina bojovníckych 
hrobov 17, 18, 19 a 24 s kvadratickým pôdorysom 
na pohrebisku v Dubníku, ktoré sú datované na 
koniec stupňa LTB1. 

V prípade hrobov bez zbraní, t. j. prevažne ženských 
a čiastočne mužských, je situácia z hľadiska preferova-
nia tvarov hrobových jám počas celého horizontu plo-
chých pohrebísk odlišná. Odhliadnuc od skutočnosti, 
že v tejto skupine sú zastúpené hroby oboch pohlaví, 
pozorujeme väčšiu variabilitu v tvaroch hrobových 
jám aj v ich rozmeroch. Podobne ako u bojovníkov, 
aj v skupine hrobov bez zbraní predstavoval obdĺžni-
kový pôdorys najvýraznejšie zastúpený tvar hrobovej 
jamy. Kvadratický tvar hrobovej jamy, ktorý v prípade 
hrobov bojovníkov nebol progresívny, je v skupine 
bez zbraní zastúpený takmer počas celého obdobia 
plochých pohrebísk, pričom jeho podiel predstavuje 
približne len 5% z celkového počtu hodnotených 
hrobov tejto skupiny (diagram 6). 

Žiarový pohrebný rítus

Žiarový spôsob pochovávania reprezentuje v rám-
ci analyzovaného súboru cca 30% presnejšie dato-
vaných hrobov. Tieto hroby pochádzajú z oboch 
analyzovaných kultúrno-geografických celkov, 
teda z oblasti juhozápadného, ako aj z juhu stred-

Diagram 9. Zastúpenie špecifických úprav a označenia 
kostrových hrobov v jednotlivých fázach obdobia plochých 
keltských pohrebísk - percentuálne hodnoty sú vypočítané 
z počtu hrobov, u ktorých bolo možné rozlíšiť jednotlivé 
vyčlenené prejavy pohrebného rítu. Legenda: a - hroby 
s obvodovým žľabom; b - hroby s drevenou konštrukciou; 
c - hroby s drevenými nosidlami (márami); d - hroby s ka-

meňmi v zásype.
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ného a z východného Slovenska (tabela 2). Nástup 
kremácie na pohrebiskách v oboch analyzovaných 
oblastiach pozorujeme počas prechodného horizontu 
LTB1/B2, kedy tieto pohreby predstavujú približne 
1% z celkového počtu bližšie datovaných hrobov 
z územia Slovenska. 

Okrem tvaru a rozmerov hrobových jám budú 
charakterizované jednotlivé spôsoby uloženia spá-
lených pozostatkov, umiestnenie hrobovej výbavy 
a spôsob zaobchádzania s osobným inventárom 
ukladaným do hrobu. Nakoniec budú hodnotené 
jednotlivé špecifické zvyky pohrebného rítu, ktoré 
sa dali pozorovať aj u kostrových hrobov. Ide pritom 
o vnútornú výdrevu hrobových jám, ich umiestnenie 
do priestoru štvorcových alebo kruhových žľabov, 
prípadne o kamene v zásype hrobovej jamy. 

Tvar a rozmery hrobových jám

Určenie tvaru a rozmerov jám žiarových hrobov 
bolo možné v prípade 86 (61%) zo 139 presnejšie 
datovaných žiarových hrobov. Najbežnejším tvarmi 
boli obdĺžnikové (55%) a kvadratické (26%) pôdo-
rysy hrobových jám. Okrem nich sú na pohrebiskách 
zastúpené hroby s okrúhlym (7%), oválnym (6%) 
a pretiahnuto-oválnym (6%) pôdorysom.

Vývoj tvarov jám žiarových hrobov prebiehal 
v skupine hrobov so zbraňami a v skupine hrobov 
bez zbraní rozdielne. V období prechodného ho-
rizontu LTB1/B2 bolo možné tvar a rozmery jamy 
hodnotiť v prípade hrobu 62 so zbraňami a hrobu 
28 bez zbraní z Malých Kosíh. Oba žiarové hroby 
mali kvadratický pôdorys, pričom hrob bojovníka 
mal výrazne väčší rozmer. 

S rozšírením žiarového spôsobu pochovávania 
na ďalšie pohrebiská počas stupňa LTB2 sa mení aj 
tvarové spektrum hrobových jám. Na pohrebiskách 
sa výraznejšie začína objavovať obdĺžnikový pôdo-
rys, ktorý je vo väčšine prípadov charakteristický 
väčšími rozmermi ako súveké hroby kvadratického 
pôdorysu (diagram 10; tabely 23 a 24). 

Od prechodného horizontu LTB2/C1 bol v skupi-
ne hrobov so zbraňami zastúpený prevažne obdĺž-
nikový pôdorys hrobových jám. Zvyk pochovávania 
bojovníkov do obdĺžnikových hrobov registrujeme 
prevažne v oblasti juhozápadného Slovenska, kde 
pretrváva až do fázy LTC1b, kedy sú v tejto oblasti 
v rámci hodnoteného súboru zastúpené posledné 
bojovnícke hroby. Počas fázy LTC1a sa na pohrebis-
kách v skupine hrobov so zbraňami objavujú jamy 
okrúhleho, prípadne oválneho tvaru. Ich podiel je 
však veľmi nízky a zastúpené sú v prípade hrobu 
477 z Malých Kosíh a hrobov 25 a 26 z Ižkoviec. 
Záverečný horizont výskytu bojovníckych hrobov 
sledujeme vo fáze LTC1c, kedy ich reprezentuje 

Diagram 10. Zastúpenie pôdorysov hrobových jám v skupine 
žiarových hrobov so zbraňami a bez zbraní v jednotlivých 
fázach ich výskytu - uvedené hodnoty boli vypočítané na 
základe zastúpenia hrobov, u ktorých bolo možné rozlíšiť 
tvar a rozmery hrobových jám. Legenda: a - hroby so zbra-
ňami s obdĺžnikovým pôdorysom; b - hroby so zbraňami 
s kvadratickým pôdorysom; c - hroby so zbraňami s oválnym 
pôdorysom; d - hroby so zbraňami s pretiahnuto oválnym 
pôdorysom; e - hroby so zbraňami s okrúhlym pôdorysom; 
f - hroby bez zbraní s obdĺžnikovým pôdorysom; g - hroby bez 
zbraní s kvadratickým pôdorysom; h - hroby bez zbraní s ovál-
nym pôdorysom; i - hroby bez zbraní s pretiahnuto oválnym 

pôdorysom; j - hroby bez zbraní s okrúhlym pôdo rysom.

Tabela 23. Minimálne a maximálne rozmery hrobových jám žiarových hrobov v skupine so zbraňami v jednotlivých fázach 
na pohrebiskách z územia Slovenska.

ŽH

LT
HZB

obdĺžnik kvadratický ovál? pretiahnutý ovál okrúhly 
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. pr.

B1/B2 - - 1,5 1,15 - - - - -
B2a 1,3-2 0,8-1,25 - - - - - - -
B2b - - 1-1,2 0,9-1,1 - - - - -

B2/C1 1,1 0,82 - - - - - - -
C1a 1,5-1,9 1-1,4 - - ? ? - - 1,3-1,5
C1b 1,2-2,1 0,8-1,5 - - - - - - -
C1c - - - - - - ? ? -
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len hrob 21 s pretiahnuto-oválnym pôdorysom 
z Ižkoviec.

V skupine hrobov bez zbraní sa stretávame 
s výraznejšou variabilitou tvarov hrobových jám. 
Môžeme ju sledovať hlavne od prechodného ho-
rizontu LTB2/C1. V tom období sa popri výrazne 
zastúpenému kvadratickému pôdorysu, s podielom 
58%, objavujú oválne hrobové jamy s celkovým 
podielom 17%. Zaujímavým je práve vývoj hrobov 
s kvadratickým pôdorysom, ktoré sa od fázy LTC1a 
postupne vytrácajú a ich zastúpenie registrujeme 
prevažne na pohrebisku z Malých Kosíh.

Z hľadiska sledovania jednotlivých tvarov 
hrobových jám si môžeme všimnúť, že hodnoty 
ich rozmerov vykazujú v priebehu hodnoteného 
časového úseku stúpajúcu tendenciu. Ako progre-
sívne pritom vystupujú obdĺžnikové a kvadratické 
pôdorysy hrobov. Prvý spoločný výskyt oboch 
tvarov registrujeme počas fázy LTB2a. Hroby s ob-
dĺžnikovým pôdorysom v skupine so zbraňami boli 
v tom období charakteristické väčšími rozmermi 
hrobových jám ako súveké hroby totožného tvaru 
v skupine bez zbraní. Ich rozmery sa pohybovali 
v rozmedzí 1,3-2 x 0,8-1,25 m (tabela 23). Hroby bez 
zbraní s kvadratickým pôdorysom majú v porov-
naní s hrobmi so zbraňami trochu menšie rozmery 
(tabela 24). To platí aj pre ostatné tvary hrobov, ktoré 
sledujeme na pohrebiskách.

Spôsob uloženia zvyškov kremácie
v hroboch

Spôsob uloženia spálených ľudských kostí bolo 
možné hodnotiť v 120 prípadoch zo 139 (86%) 
presnejšie datovaných žiarových hrobov z územia 
juhozápadného, juhu stredného a z územia východ-
ného Slovenska. Ako najbežnejšia forma uloženia 
vystupuje koncentrácia spálených ľudských kostí 
na kôpke alebo rozsypanie zvyškov kremácie po 
celom dne hrobovej jamy. Popri nich sa na pohrebis-

kách objavujú hroby, v ktorých pozorujeme odlišné 
spôsoby uloženia zvyškov kremácie. Výraznejšie sa 
pritom prejavuje deponovanie spálených ľudských 
kostí v nádobe/urne, s celkovým podielom približne 
9%, ktoré po prvýkrát pozorujeme na pohrebisku 
v Bajči-Vlkanove v prípade hrobu 13 bez zbraní, da-
tovaného do mladšej fázy stupňa LTB2 (diagram 11). 
Uloženie kostí v nádobe/urne sa na pohrebiskách od 
tohto obdobia udržiava a v jednotlivých fázach jeho 
podiel predstavuje 5-12% z celkového počtu presnej-
šie datovaných žiarových hrobov, pričom vykazuje 
čiastočne klesajúcu tendenciu (diagram 11).

Najmenej zastúpeným spôsobom uloženia spále-
ných ľudských kostí je uloženie v jamke vyhĺbenej 
do dna hrobovej jamy, alebo obsypanie zvyškov 
kremácie okolo nádob/urien. Uloženie v jamke sa na 
pohrebiskách objavuje prvýkrát vo fáze LTB2a, a to 
v prípade hrobu 2 so zbraňami z Hronoviec-Domaše 
a hrobu 14 bez zbraní z Kamenína. Tento spôsob sa 
na pohrebiskách výraznejšie nepresadil a jeho cel-
kový podiel predstavuje len 3% z celkového počtu 
presnejšie datovaných hrobov (diagram 11). 

Tabela 24. Minimálne a maximálne rozmery hrobových jám žiarových hrobov v skupine bez zbraní v jednotlivých fázach 
na pohrebiskách z územia Slovenska.

ŽH

LT
HBZ

obdĺžnik kvadratický ovál? pretiahnutý ovál okrúhly 
dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. dĺ. š. pr.

B1/B2 - - 1,35 1,05 - - - - -
B2a 1,6-1,8 1-1,2 0,8-1 0,7-0,8 - - - - 0,65-0,7
B2b 1,7-1,9 0,9-1,37 - - - - - - -

B2/C1 1,35-1,45 0,9-1 0,9-2 0,65-1,8 0,8-1,3 0,6-0,65 - - -
C1a 1-1,8 0,7-1,25 1-1,55 1-1,3 0,9-1,5 0,75-1,5 1,5 0,95 0,5-1,2
C1b 0,9-1,95 0,75-1,2 1,2 1,1 - - 1,4-1,8 0,85-1,1 ?
C1c 1,2-2,2 0,85-1,45 1,5 1,2 - - 1,2 0,8 -

Diagram 11. Zastúpenie jednotlivých spôsobov uloženia spá-
lených ľudských kostí v hroboch v sledovaných fázach - uve-
dené hodnoty sú vypočítané na základe zastúpenia hrobov 
v danej fáze výskytu. Legenda: a - na kôpke; b - rozsypané 
na dne hrobovej jamy; c - okolo nádoby; d - dve a viac kon-
centrácií spálených ľudských kostí; e - v jamke; f - v nádobe; 

g - neidentifikované.
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V období od prechodného horizontu LTB1/B2 
po fázu LTB2a vystupuje ako najbežnejší spôsob 
uloženia spálených kostí ich koncentrácia na kôpke 
alebo rozsypanie po celom dne hrobovej jamy. K naj-
výraznejšej variabilite dochádza v prechodnom ho-
rizonte LTB2/C1 a v stupni LTC1. Na pohrebiskách 
sledujeme okrem uloženia na kôpke a rozsypania 
všetky rozlíšené spôsoby uloženia zvyškov kremá-
cie (diagram 11).

Medzi hrobmi so zbraňami a bez zbraní môžeme, 
podobne ako v tvaroch hrobových jám, pozorovať 
výraznejšie rozdiely v zastúpení jednotlivých spô-
sobov uloženia spálených ľudských kostí. Hroby so 
zbraňami predstavujú skupinu, ktorá je charakteris-
tická čiastočne jednotným spôsobom uloženia spá-
lených ľudských kostí. Okrem výrazne zastúpenej 
koncentrácie na kôpke, ktorú v hroboch môžeme po-
zorovať už od prechodného horizontu LTB1/B2, sa 
počas stupňa LTB2 a najvýraznejšie v prechodnom 
horizonte LTB2/C1 objavuje rozsypanie zvyškov 
kremácie po celom dne hrobovej jamy (diagram 11). 
Popri týchto dvoch spôsoboch sa na pohrebiskách 
vo fáze LTC1b výraznejšie presadzuje deponovanie 
zvyškov kremácie v urne, ktoré bolo možné rozlíšiť 
v 7% presnejšie datovaných žiarových hrobov so 
zbraňami. V skupine hrobov bez zbraní sa stretá-
vame s výraznejšou variabilitou spôsobov uloženia 
spálených ľudských kostí. Podobne ako u hrobov so 
zbraňami, aj tu hlavné formy predstavuje uloženie 
spálených ľudských kostí na kôpke a rozsypanie po 
celom dne hrobovej jamy. S rozšírením žiarového 
spôsobu pochovávania počas fázy LTB2/C1 sa popri 
spomenutých spôsoboch začínajú presadzovať ulo-
ženie v nádobe alebo rozdelenie zvyškov kremácie 
na viaceré, prevažne dve kôpky. 

Zaobchádzanie
s predmetmi hrobovej výbavy

Charakteristickým znakom žiarového pohrebné-
ho rítu bolo úmyselné poškodzovanie predmetov 
osobnej výbavy, ktoré sa najvýraznejšie prejavilo 
v skupine hrobov so zbraňami. Rozlíšiť pritom mô-
žeme rôzne deformácie a fragmentarizáciu zbraní. 
Okrem nich sem zaraďujeme aj poškodenie osobnej 
výbavy žiarom, teda jej spálenie na hranici spolu 
s mŕtvym jedincom. 

Zvyk úmyselného poškodzovania zbraní mož-
no pozorovať už v rámci prechodného horizontu 
LTB1/B2. Ide pritom o výrazne deformované meče 
uložené v hrobe bojovníka 62 z Malých Kosíh 
a v hrobe z Cejkova. Zvyk ohýbania zbraní sa 
v rámci hodnoteného súboru čiastočne udržiava 
až do fázy LTC1b (diagram 12). Okrem mečov boli 
deformované aj ďalšie zbrane, napríklad kopije 
v hroboch 15 a 27 z Dubníka, s datovaním do ob-

Diagram 12. Zastúpenie jednotlivých spôsobov zaobchádza-
nia s osobnou výbavou spopolnených jedincov v skupine hro-
bov so zbraňami. Legenda: a - nepoškodené; b - poškodenie 

žiarom; c - deformované; d - fragmentarizované.

Diagram 13. Zastúpenie jednotlivých spôsobov zaobchádza-
nia s osobnou výbavou spopolnených jedincov v skupine 
hrobov bez zbraní. Legenda: a - nepoškodené; b - poškodenie 

žiarom; c - deformované; d - fragmentarizované.

dobia fázy LTB2b. Zvyk ohýbania zbraní prechá-
dza počas jednotlivých fáz čiastočnými zmenami. 
Ako už bolo uvedené, v najstaršom období boli 
zbrane deformované výrazne. Neskôr, a to od 
fázy LTB2b, sa v hroboch vyskytujú zbrane ohnuté 
v polovici, prípade len mierne ohnuté. Špecifickú 
formu poškodenia predstavuje fragmentarizácia, 
teda úmyselné lámanie zbraní. Zaznamenaná 
bola len na pohrebiskách v Malých Kosihách 
a Ižkovciach. Hroby z Malých Kosíh, v ktorých 
boli zistené fragmentarizované zbrane, boli v mi-
nulosti opätovne otvorené. Otázne však ostáva, 
či boli zbrane do hrobov vkladané už poškodené, 
alebo ich lámanie súviselo s rituálom dodatočného 
poškodenia. Intencionálne lámanie predmetov 
môžeme pozorovať aj na pohrebisku v Ižkovciach. 
V žiarových hroboch bojovníkov (hroby 25 a 26) na 
tomto pohrebisku boli zistené fragmenty pravde-
podobne úmyselne rozlámaných pošiev mečov. 
Z opisu nálezovej situácie oboch hrobov (Vizdal 
1976, 170-172) však nie je dostatočne jasné, či hroby 
boli v minulosti opätovne otvorené. 

V skupine hrobov bez zbraní sa žiarový rítus pre-
javoval vo väčšine prípadov vo svojej miernej forme 
(diagram 13). Hodnotenie úmyselného poškodenia 
predmetov osobnej výbavy je v skupine hrobov bez 
zbraní problematické. Ako charakteristický prejav 
pohrebného rítu, ktorý môžeme označiť ako inten-
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cionálny, je spálenie osobnej výbavy. Výraznejší vý-
skyt tohto zvyku možno pozorovať od prechodného 
horizontu LTB2/C1 (diagram 13). Fragmentarizácia 
osobnej výbavy v skupine hrobov bez zbraní sa 
vyskytla len v prípade hrobov 483 a 506 z Malých 
Kosíh, datovaných do fázy LTB2a.

Umiestnenie osobnej výbavy

V žiarových hroboch možno rozlíšiť dva základné 
spôsoby uloženia poškodenej alebo nepoškodenej 
výbavy. Pre skupinu hrobov so zbraňami je charak-
teristickým znakom situovanie predmetov vedľa 
zvyškov kremácie (diagram 14). Tým sa výrazne líši 
od skupiny hrobov bez zbraní, kde prevažuje umiest-
nenie výbavy v rámci spálených kostí (diagram 15). 
Okrem týchto dvoch základných a pre jednotlivé 
skupiny špecifických spôsobov sa vyskytli prípady, 
kedy bola časť inventára uložená v rámci zvyškov 
kremácie a časť vedľa nej. Prípadné odlišnosti súvisia 
hlavne s neskorším porušením hrobov.

Vnútorné konštrukcie hrobových jám

Prítomnosť vnútorných konštrukcií v žiarových 
hroboch môžeme v rámci hodnotených pohrebísk 
pozorovať len v Malých Kosihách. Výdreva jám tvorí 
na tomto pohrebisku špecifický prvok žiarových 
hrobov už od ich prvého výskytu v prechodnom ho-
rizonte LTB1/B2. Zastúpená je tak v skupine hrobov 
so zbraňami, ako aj v skupine hrobov bez zbraní. 
Viaže sa na obdĺžnikové a kvadratické pôdorysy 
hrobových jám väčších rozmerov. Prítomnosť vý-
drevy v žiarových hroboch môžeme predpokladať 
aj na ostatných pohrebiskách. Dokladať to môže 
situovanie hrobovej výbavy a spálených kostí na 
centrálnu plochu hrobovej jamy.

Umiestnenie hrobov
v priestore vymedzenom žľabom

Podobne ako kostrové, aj žiarové hroby boli 
umiestňované do priestoru vymedzeného žľabom. 
Z celkového počtu 139 analyzovaných žiarových 
hrobov mohol byť tento zvyk hodnotený len v prí-
pade 5% presnejšie datovaných hrobov. Takéto 
hroby sa v rámci hodnoteného súboru žiarových 
hrobov vyskytovali od včasnej fázy stupňa LTB2, 
a to hlavne na pohrebisku v Malých Kosihách. 
Tento zvyk sa na pohrebiskách udržiaval až do 
fázy LTC1c, kedy bol ešte zastúpený na pohrebisku 
v Holiaroch v prípade hrobu 186 bez zbraní. Okrem 
žľabov, ktoré boli vybudované pre dané hroby, 
pozorujeme umiestňovanie žiarových hrobov do 
priestoru vymedzeného žľabom starších kostrových 
hrobov. Tak to bolo v prípade hrobu bojovníka 27, 
umiestneného v priestore žľabu kostrového hrobu 
bojovníka 18 na pohrebisku v Dubníku.

Zhrnutie

Za súčasného stavu bádania môžeme ako najstaršie 
obdobie výskytu žiarových hrobov na keltských 
pohrebiskách z územia Slovenska označiť prechod-
ný horizont LTB1/B2. Spaľovanie mŕtvych, ktoré sa 
v tom období prejavilo v oboch vyčlenených kul-
túrno-geografických celkoch, reprezentuje v rámci 
hodnoteného súboru približne len 1% hrobov. Dô-
ležitým znakom je, že žiarový rítus sa v tom období 
uplatňoval vo svojej prísnej forme. Od stupňa LTB2 
sa na pohrebiskách začína kremácia výraznejšie 
uplatňovať aj v skupine hrobov bez zbraní. Prísna 
forma žiarového rítu sa udržiava hlavne v skupine 
bojovníkov. Od staršej fázy stupňa LTB2 boli do 
hrobov okrem intencionálne poškodených vkladané 
aj zbrane nepoškodené. Táto zmena pravdepodobne 
súvisela s postupným uvoľňovaním prísnej formy 
žiarového rítu hlavne na pohrebiskách, na ktorých 

Diagram 14. Zastúpenie jednotlivých spôsobov umiestnenia 
osobnej výbavy spopolnených jedincov vo vyčlenených fá-
zach v skupine hrobov so zbraňami. Legenda: a - oddelene od 
spálených zvyškov; b - spolu so spálenými zvyškami; c - časť 

výbavy je oddelená od spálených zvyškov.

Diagram 15. Zastúpenie jednotlivých spôsobov umiestnenia 
osobnej výbavy spopolnených jedincov vo vyčlenených fá-
zach v skupine hrobov bez zbraní. Legenda: a - oddelene od 
spálených zvyškov; b - spolu so spálenými zvyškami; c - časť 

výbavy je oddelená od spálených zvyškov.
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sa kremácia udržiavala dlhšie. Najvýraznejšie to 
môžeme pozorovať na pohrebisku v Malých Kosi-
hách, kde od fázy LTC1b boli do hrobov vkladané 
zbrane nepoškodené. Opačná situácia bola na 
pohre biskách, kde sa žiarový rítus začal uplatňovať 
neskôr. Napríklad v Mani sa prísna forma udržia-
vala ešte počas stupňa LTC1. Rozdiely pozorujeme 
hlavne medzi oboma vyčlenenými oblasťami. Kým 
na pohrebiskách z oblasti juhozápadného Slovenska 
sa prísny žiarový rítus postupne vytrácal, na pohre-
biskách z juhu stredného a z východného Slovenska 
sa udržiavalo intencionálne poškodzovanie až do 
fázy LTC1b. 

Spoločné znaky kostrových a žiarových hrobov
na základe archeologicky postihnuteľných

prejavov pohrebného rítu

Hodnotenie vývoja pohrebného rítu komplikujú 
rozdielne pomery na jednotlivých pohrebiskách, 
ktoré súvisia s odlišným časovým nástupom, ako aj 
celkovým presadením žiarového spôsobu pochová-
vania. Úlohou nasledujúcej časti bude poukázať na 
niektoré spoločné, prípadne aj odlišné znaky oboch 
pohrebných rítov. 

Všeobecne zaužívané zvyky, napríklad výdreva 
jám a umiestnenie hrobov do priestoru vymedzeného 
žľabom, sa uplatnili aj u žiarových hrobov. V prí-
pade spôsobu uloženia predmetov osobnej výbavy 
môžeme pri žiarových hroboch pozorovať rozdiely 
medzi skupinou so zbraňami a skupinou bez zbraní. 
Tento špecifický prvok pohrebných zvykov hodnotil 
v prípade skupiny bohato vybavených žiarových 
hrobov na pohrebisku Malé Kosihy už J. Bujna (1998, 
302; 306). Podľa jeho zistení boli predmety osobnej 
výbavy (zbrane, šperky a súčasti odevu) v bojovníc-
kych hroboch oddeľované od koncentrácie spálených 
ľudských kostí, pričom meč (v tomto prípade v nepo-
škodenom stave) bol v hrobe uložený a orientovaný 
podobným spôsobom, ako to bolo zvykom v kostro-
vých hroboch (Bujna 1998, 302). U hrobov bez zbraní 
pozoroval autor uloženie predmetov na zvyškoch 
kremácie, pričom poukazuje na to, že aspoň určitá 
časť predmetov osobnej výbavy bola vystavená žiaru 
pohrebnej hranice, o čom podľa neho svedčia sčasti 
spálené alebo roztavené fragmenty predmetov. Hod-
notená skupina bohato vybavených hrobov z Malých 
Kosíh vykazuje podľa J. Bujnu (1998, 306) viaceré 
spoločné znaky s kostrovými pohrebmi. Určujúce 
sú pritom forma a úprava hrobovej jamy, bohatosť 
a početnosť výbavy, prítomnosť predmetov prevažne 
v nepoškodenom stave, spôsob ich uloženia (hlavne 
zbraní) a tiež výdreva, ktorá má v tomto kontexte 
rovnaký charakter ako v prípade kostrových hrobov 
(Bujna 1998, 306). 

Presné hodnotenie zvyku uloženia predmetov 
osobnej výbavy, a to hlavne šperkov a súčastí odevu, 
je z hľadiska vypovedacej hodnoty celkového súboru 
analyzovaných žiarových hrobov problematické. 
Okrem porušenia hrobov komplikuje sledovanie 
tohto zvyku nedostatočný opis nálezových situácii 
a absencia obrazovej dokumentácie v niektorých 
prevažne starších publikáciách. Možnosť hodnotiť 
uloženie predmetov osobnej výbavy poskytujú len 
katalógy pohrebísk z Dubníka a Malých Kosíh (Bujna 
1989; 1995). V prípade žiarových hrobov bojovníkov 
z pohrebiska v Dubníku, datovaných do strednej fázy 
stupňa LTB2, pozorujeme vo väčšine prípadov odde-
lenie šperkov, súčastí odevu a zbraní (poškodených 
alebo nepoškodených) od koncentrácie spálených 
kostí (Bujna 1989; obr. 18; 19; 34; 38). Na základe tejto 
skutočnosti je zvyk oddeľovania predmetov v skupi-
ne bojovníkov pravdepodobne starší ako v prípade 
J. Bujnom (1998, 289) hodnotených hrobov z pohre-
biska v Malých Kosihách, datovaných do stupňa 
LTC1. Na uvedenom pohrebisku, avšak v prípade 
chronologicky starších hrobov ako hodnotil J. Buj-
na, môžeme v hroboch bojovníkov tiež pozorovať 
oddeľovanie zbraní, šperkov a súčastí odevu. Tak to 
bolo už v prípade najstaršieho žiarového hrobu 62, 
zaradeného do prechodného horizontu LTB1/B2. 
Dokladá to teda, že zvyk oddeľovania predmetov 
osobnej výbavy bol pre skupinu mužov-bojovníkov 
charakteristický už od najstaršieho výskytu žiaro-
vých hrobov na území Slovenska.

Spoločný vzťah oboch pohrebných rítov pravde-
podobne najlepšie odrážajú birituálne dvojhroby. Na 
analyzovaných pohrebiskách z územia Slovenska sa 
vyskytli na pohrebisku v Palárikove, a to hroby 46 
a 62. V prípade výrazne porušeného kostrového hro-
bu bojovníka (hrob 46) sa približne 15 cm nad teles-
nými pozostatkami muža zistila nádoba s obsahom 
spálených ľudských kostí. Kvôli výraznému poru-
šeniu nemožno priradiť hrobový inventár druhému 
pohrebu v urne. Na základe týchto skutočností nie 
je možné riešiť súčasnosť oboch pohrebov (Benadik 
1975a, 98). Porušenie nižšie situovaného kostrového 
hrobu, spôsobené pravdepodobne pri vyhlbovaní 
jamy pre žiarový hrob, však môže dokladať, že 
bol chronologicky starší. Podobná situácia, kedy 
bol žiarový hrob v urne umiestnený v kostrovom 
hrobe, bola zaznamenaná aj v prípade dvojhrobu 
53-54 na pohrebisku z Brna-Maloměříc (Čižmářová 
2005, 89) a v prípade presnejšie nedatovaných hro-
bov 55 (urnový) a 56 (kostrový) z Bajča-Vlkanova, 
kde hrobová jama urnového hrobu 55 prekrývala 
juhozápadnú časť kostrového hrobu 56 (Benadik 
1960, 404). Na základe týchto skutočností môžeme 
tieto tri prípady hodnotiť ako mladšie dodatočné 
pohreby. Na pohrebisku v Palárikove bola v hrobe 
62 bez zbraní kostra dospelej ženy a pri jej nohách 
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sa našli spálené kosti druhej ženy (Benadik 1975a, 
98). Ide teda pravdepodobne o ďalší sekundárny 
pohreb, čo dokladá aj chronologicky mladšia osobná 
výbava druhej (spálenej) ženy. 

Výskyt dvojhrobov, a to prevažne kostrových, 
pozorujeme aj na iných pohrebiskách. Ukladanie 
dvoch jedincov do jednej hrobovej jamy môžeme 
na pohrebiskách sledovať od počiatku obdobia 
plochých pohrebísk. B. Benadik (1963, 341) rozlíšil na 
slovenských pohrebiskách dva hlavné druhy dvoj-
hrobov, pričom vychádzal z možnosti ich chrono-
logickej synchronizácie. Ako súčasné hodnotil také 
dvojhroby, v ktorých boli jedinci pochovaní vedľa 
seba. Z chronologického hľadiska boli podľa neho 
sporné dvojhroby, v ktorých ležali jedinci nad sebou 
(Benadik 1963, 341). Z týchto pozorovaní teda vyplý-
va, že uvedené birituálne dvojhroby zodpovedajú 
zrejme druhej kategórii takýchto hrobov. Ukladanie 
dvoch tiel do jednej hrobovej jamy sa s presadením 
žiarového spôsobu pochovávania na pohrebiskách 
udržiavalo. Skutočnosť, že vo všetkých uvedených 
prípadoch ide o dodatočné pohreby, otvára ďalšie 
možnosti interpretácie. Uvažovať môžeme naprí-
klad o určitých rodinných, prípadne aj partnerských 
zväzkoch medzi pochovanými jedincami. Ďalšie 
hodnotenie tohto fenoménu je však na základe ma-
lého počtu uvedených hrobov otvorené a môže byť 
predmetom ďalšieho skúmania. Z tohto hľadiska je 
však potrebné poznamenať, že hroby z Palárikova, 
ktoré bolo možné presnejšie chronologicky zaradiť, 
spadajú do stupňa LTC1, teda do obdobia, v ktorom 
už pozorujeme pravú biritualitu. 

S prihliadnutím na uvedené skutočnosti možno 
konštatovať, že aj napriek výraznej odlišnosti oboch 
rítov, ktorú v tomto smere predstavuje spôsob ulo-
ženia tela do zeme, môžeme pozorovať aj niektoré 
spoločné prvky pohrebných zvykov. Tieto mohli 
byť dodržiavané formou tradície aj v prípade od-
lišnosti oboch rítov. Dokazujú to napríklad rozdiely 
v spôsobe uloženia predmetov osobnej výbavy 
medzi pohlaviami, ktoré sme mohli pozorovať na 
pohrebisku v Malých Kosihách.

CHARAKTERISTIKA POHREBNÉHO RÍTU 
NA VYBRANÝCH POHREBISKÁCH
Z OBLASTI DOLNÉHO RAKÚSKA,

ZADUNAJSKA A POTISIA

V nasledujúcej časti bude stručne charakterizo-
vaný pohrebný rítus na vybraných pohrebiskách 
z Dolného Rakúska a Maďarska, rozdeleného na 
Zadunajsko a Potisie.

Ako inšpiračný zdroj pri výbere pohrebísk, na 
ktorých môžeme pozorovať zvýšený podiel kre-
mácie, prípadne jej skorý nástup, slúžil príspevok 
J. Bujnu (2004) o biritualite u Keltov. Autor upo-
zornil na včasný nástup kremácie na pohrebiskách 
Pottenbrunn (Dolné Rakúsko), Kiskotaj-Kültelkek 
a Muhi-Kocsmadomb (Potisie). Okrem vyššie uve-
dených nálezísk boli do hodnoteného súboru zara-
dené ďalšie tri lokality zo Zadunajska, na ktorých 
pozorujeme výraznú prevahu žiarových hrobov 
(tabela 25). Sledovaný bude aj spoločný výskyt kelt-
ských a vekerzugských predmetov v hroboch, ako 
to bolo možné pozorovať v prípade hrobov z oblasti 
juhu stredného a z východného Slovenska. 

Vzájomný vzťah kostrového a žiarového rítu 
bude v týchto oblastiach charakterizovaný na zá-
klade vyčlenených sledovaných znakov, ktoré sú 
charakteristické pre oba spôsoby pochovávania. 
Jednotlivé oblasti budú prezentované osobitne za 
účelom zistenia možných teritoriálne špecifických 
prvkov pohrebného rítu.

Dolné Rakúsko
a charakteristika pohrebiska Pottenbrunn

Na území Dolného Rakúska sa stretávame s vy-
sokou koncentráciou keltských pohrebísk, ktorých 
súborné spracovanie však stále chýba. H. Lorenz 
(1978) v práci o regionálnych skupinách z hľadiska 
pohrebných zvykov a kroja uvádza, že stav spraco-
vania pohrebísk z tejto oblasti nie je postačujúci. Do 
svojej práce zahrnul okolo 250 hrobov, ktoré však 
okrem Dolného Rakúska pochádzali aj z oblasti 

Tabela 25. Vybrané pohrebiská z oblasti Dolného Rakúska, Zadunajska a Potisia.

Oblasť Pohrebisko
Hroby

Datovanie LiteratúraKH ŽH
?

HZB HBZ HZB HBZ
Dolné Rakúsko Pottenbrunn 5 20 5 7 - HD/LTA-LTB2b Ramsl 2002

Zadunajsko

Almásfüzitő - - - 1 - LTB1b Vadasz 1987
Magyarszerdahely- 
-Homoki dűlő - 3 1 23 - LTB2b-LTC1 Horváth 1987

Rezi-Rezicseri - 6 5 47 7 LTB1-LTC1 Horváth 1987

Potisie
Bodroghalom - - 5 13 - LTC1 Hellebrandt 1999
Kiskotaj-Kültelkek - - 7 20 - LTB1/LTB2-LTB2? Hellebrandt 1999
Muhi-Kocsmadomb - 10 4 9 22 LTB1-LTC1 Hellebrandt 1999
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Salzburska a Burgenlandu (Lorenz 1978, 24). K vý-
raznému zvýšeniu pramennej bázy došlo až vďaka 
záchranným výskumom v oblasti dolného toku 
rieky Traisen, počas ktorých bolo odkrytých viac 
ako 80 nových nálezísk s približne 3000 pravekými 
pohrebmi. Z nich takmer 270 patrilo keltskému 
etniku, pričom pravdepodobne najvýznamnejšie 
pohrebisko bolo vo Franzhausene so 152 hrobmi 
(Neugebauer 1992, 35). Z oblasti údolia rieky Traisen 
sú známe aj ďalšie významné pohrebiská, napríklad 
Herzogenburg, Oberndorf, Ossarn a Pottenbrunn 
(Neugebauer 1992, 35). 

Jediným kompletne publikovaným pohrebiskom 
je Pottenbrunn, na podklade ktorého bude prezen-
tovaná charakteristika pohrebného rítu v oblasti 
Dolného Rakúska (tabela 25). P. Ramsl (2002, 150) 
vymedzuje podľa vyhodnotenia hrobového in-
ventára dobu pochovávania na tomto pohrebisku 
od prechodného horizontu HD3/LTA až po fázu 
LTB2/C1. Na preskúmanej ploche bolo odkrytých 
37 hrobov, z toho 12 žiarových. Z hľadiska riešenej 
problematiky je dôležitý veľmi skorý nástup kre-
mácie, ktorý možno klásť do obdobia stupňa LTB1 
(Bujna 2004, 329). 

Na základe analýzy hrobových celkov a horizon-
tálnej stratigrafie pristúpil P. Ramsl (2002, 150) k da-
tovaniu žiarových hrobov z tohto pohrebiska.8 

Ako najstarší žiarový pohreb hodnotí hrob 340 bez 
zbraní a radí ho do fázy LTB1a. Hrob mal oválny 
pôdorys s rozmermi 1,76 x 1,3 m. Týmto tvarom sa 
výrazne líšil od súvekých kostrových hrobov 68, 89 
a 547 s obdĺžnikovým pôdorysom. Spálené ľudské 
kosti boli v jame uložené na kôpke a predmety osob-
nej výbavy boli umiestnené medzi nimi. Na základe 
prítomnosti bronzového plechového nezdobeného 
kruhu vo výbave žiarového hrobu 340 uvažuje 
P. Ramsl (2002, 141; tab. 54: 2, 3) o možnom pôvo-
de z oblasti Švajčiarska, prípadne juhozápadného 
Nemecka. Ďalším cudzím predmetom bola železná 
dutá perla, ktorá môže byť spájaná s tzv. bombovými 
ihlicami z Durínska (Ramsl 2002, 141; tab. 54: 4a).

O niečo mladší je podľa bádateľa žiarový hrob 
23 so zbraňami a žiarový hrob 48 bez zbraní, ktoré 
pravdepodobne predstavujú prechod do podfázy 
LTB1a/b (Ramsl 2002, 139, 150, tab. 34; 36-38). V hro-
be 23 so zbraňami sa žiarový rítus prejavil v prísnej 
forme. Svedčil o tom intencionálne poškodený meč 
zohnutý v polovici (Ramsl 2002, tab. 34: 1). V hro-
bovej jame s kruhovým pôdorysom s priemerom 
0,67 m neboli zistené žiadne spálené ľudské kosti 
(Ramsl 2002, 16; 29). Hrob 23 bol, podobne ako jeho 
súveký kostrový hrob 54 bez zbraní, umiestnený 
v priestore štvorcového žľabu (Ramsl 2002, obr. 3). 
Žiarový hrob 48 bez zbraní sa svojím kvadratickým 

pôdorysom s rozmermi 1,25 x 1,25 m líšil od hro-
bu bojovníka 23 (Ramsl 2002, 30, obr. 7B). Spálené 
ľudské kosti boli deponované v nádobe a osobný 
inventár spáleného jedinca bol voľne rozložený po 
celom dne hrobovej jamy (Ramsl 2002, 31, tab. 36).

Ako najmladšie žiarové pohreby boli hodnote-
né hroby 854, 855, 975 a 1005 so zbraňami, ktoré 
chronologicky spadajú do fázy LTB1b (Ramsl 2002, 
51-53, 56). Hroby 854 a 1005 mali okrúhly pôdorys 
s priemerom 0,65-1,35 m, hroby 855 a 975 mali kvad-
ratický pôdorys s rozmermi 0,8-1,08 x 0,85-0,9 m. 
Okrem mierne deformovaných zbraní, ako bol 
mierne esovite deformovaný meč v hrobe 854 a meč 
ohnutý v polovici v hrobe 1005 sa našli aj výraz-
nejšie deformované zbrane, a to slučkovito ohnutý 
meč v hrobe 855 a v polovici ohnutý meč skutý 
dohromady, ktorý bol v hrobe 975 (Ramsl 2002, tab. 
72: 4; 73: 5; 76: 11; 80: 7). Intencionálne poškodené 
boli okrem výzbroje aj ďalšie predmety, napríklad 
železné nožnice v hroboch 854 a 975 (Ramsl 2002, tab. 
71: 5; 77: 6). Spôsob uloženia spálených pozostatkov 
bol vo všetkých hroboch totožný a predstavovala 
ho koncentrácia spálených kostí na kôpke. V prí-
pade hrobu 975 predpokladá P. Ramsl (2002, 16), 
že spálené kosti boli pôvodne deponované v obale 
z organického materiálu (podobne aj v prípade 
hrobu 972, datovaného len rámcovo do stupňa LTB). 
Do priestoru štvorcových žľabov boli umiestnené 
hroby 854 a 855 (Ramsl 2002, obr. 3).

Celková situácia na pohrebisku v Pottenbrunne 
vykazuje z hľadiska vývoja pohrebného rítu nasle-
dovné skutočnosti. Výskyt žiarových hrobov spadá 
výlučne do stupňa LTB1, v rámci ktorého P. Ramsl 
(2002, 150) rozlišuje tri vývojové fázy. Kremácia sa 
v tom období výrazne uplatnila v skupine hrobov 
so zbraňami. Výnimku tvorí len porušený kostrový 
hrob 160 so zbraňami, ktorý autor datuje do podfázy 
LTB1a/b. Žiarový rítus sa v prísnej forme prejavil 
výlučne u bojovníkov. Rozlíšiť však pravdepodob-
ne možno aj miernejšiu formu, ktorú predstavujú 
len v polovici ohnuté meče. Jedným zo spoločných 
znakov oboch rítov bolo umiestňovanie hrobov 
do priestoru štvorcových žľabov. Od stupňa LTB2 
neboli na pohrebisku zastúpené žiarové hroby. K vý-
raznej zmene v spôsobe pochovávania dochádza 
u bojovníkov, kde sa už nevyskytuje žiarový spôsob 
pochovávania a ako výlučná forma pochovávania 
vystupuje inhumácia. 

Žiarový spôsob pochovávania sa u Keltov osíd-
ľujúcich oblasť Dolného Rakúska prejavil už počas 
včasnolaténskeho stupňa LTA. Spaľovanie v rámci 
uvedeného obdobia sa zistilo na pohrebisku In-
zersdorf ob der Traisen, a to v prípade hrobu 282 
s okrúhlym pôdorysom s priemerom 0,7-0,82 m 

8 Žiarové hroby bez zbraní (hrob 972 a hrob 1002) bolo možné datovať len rámcovo do stupňa LTB.
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(Neugebauer 1996, 121). Dôležitým znakom tohto 
hrobu je, že bol situovaný v rámci štvorcového 
žľabu, teda podobne ako súveké kostrové hroby 
(Neugebauer 1996, tab. 2).

Ďalším žiarovým hrobom, ktorý bol datovaný 
na základe spony včasnolaténskej konštrukcie 
s prelamovaným lučíkom a srdcovitou pätkou do 
obdobia stupňa LTA, je hrobový celok z lokality 
Neufeld an der Leitha, preskúmaný v roku 1953 
(Jerem 1996, 98, obr. 7: 1). V hrobe oválneho tvaru 
s rozmermi 1,9 x 1,2 m boli spálené ľudské kosti 
prekryté dvoma kameňmi (Jerem 1996, 101). Okrem 
uvedenej spony boli v hrobe dva dvojuché džbánky, 
ktoré podľa E. Jerema (1996, 103, obr. 5; 6) vykazujú 
vzťah k juhovýchodoalpskej oblasti východnej 
halštatskej kultúry, a to hlavne k územiu Slovinska 
a priestoru medzi Drávou a Sávou. Podobne cudzím 
prvkom je aj dvojkónická nádoba s jazykovitými 
výčnelkami umiestnenými na vydutine, ktorá môže 
byť chápaná ako východný vplyv z potiskej oblasti 
(Jerem 1996, 105). 

S výskytom žiarových hrobov zo včasnolatén-
skeho obdobia sa môžeme stretnúť napríklad aj na 
pohrebiskách vo Franzhausene a Oberndorfe (Neu
gebauer 1992, 35, 48). Dokladá to teda, že kremácia 
bola Keltom v oblasti dnešného Rakúska známa už 
pred stupňom LTB, kedy sa na pohrebiskách začína 
výraznejšie prejavovať žiarový rítus. Z pohľadu 
riešenej problematiky je dôležité, že žiarové hroby, 
ktoré sú zastúpené už vo včasnolaténskom období 
stupňa LTA, vykazujú podobnosť v tvare hrobových 
jám s hrobmi 23, 854, 1005 so zbraňami (okrúhly 
tvar) a s hrobom 340 bez zbraní (oválny tvar) z pohre-
biska v Pottenbrunne, ktoré chronologicky patria 
do stupňa LTB1. Určujúci je pritom oválny, resp. 
okrúhly pôdorys hrobovej jamy. 

Zadunajsko

Vybrané pohrebiská, charakteristické zvýšeným 
podielom žiarového pochovávania, pochádzajú 
z krajinnej oblasti Keszthely (Magyarszerdahely- 
-Homoki dűlő a Rezi-Rezicseri) a Komárom (Al-
másfüzitő) a reprezentujú obdobie stupňov LTB1 až 
LTC1 (tabela 25). Z hľadiska riešenej problematiky 
je dôležitý veľmi skorý nástup kremácie, ktorú, 
podobne ako v prípade pohrebiska v Pottenbrunne 
môžeme pozorovať počas stupňa LTB1 (Horváth 
1997, 79). 

Z lokality Almásfüzitő, ležiacej približne 10 km od 
mesta Komárom, pochádza pravdepodobne ženský 
žiarový hrob (Vadász 1987, tab. VIII: 1, 2). Na základe 
prítomnosti bronzových plechových kruhov zdobe-
ných rytím, ktoré sú konštrukčne blízke plechovým 
nezdobeným kruhom zo žiarového hrobu 340 
z Pottenbrunnu (Ramsl 2002, tab. 54: 2), môžeme 

hrob z náleziska Almásfüzitő datovať približne do 
fázy LTB1a. Údaje o tvare a rozmeroch hrobovej 
jamy, ako aj o spôsobe uloženia spálených ľudských 
kostí nie sú známe.

Na pohrebiskách Magyarszerdahely a Rezi-Rezi-
cseri pozorujeme výraznú prevahu žiarových hro-
bov (tabela 25). Z hľadiska riešenej problematiky 
sú dôležité žiarové hroby 3 a 21 z Rezi-Rezicseri, 
v ktorých sa našli bronzové plechové nezdobené 
kruhy (Horváth 1987, tab. XVI: 4, 5; XX: 14). Na zá-
klade tohto druhu šperku môžeme uvedené hroby 
datovať do mladšej fázy stupňa LTB1 (Horváth 1997, 
79, obr. 7). Ide teda o veľmi skorý prejav žiarového 
spôsobu pochovávania, ktorý sme mohli pozorovať 
na pohrebisku v Pottenbrunne a v prípade hrobu 1 
z lokality Almásfüzitő. Podobne ako žiarový hrob 
340 z Pottenbrunnu, aj tieto hroby mali oválny 
pôdo rys. Okrem nich boli na pohrebisku zastúpené 
obdĺžnikové, okrúhle a kvadratické pôdorysy hro-
bových jám. Hroby týchto tvarov sú však prevažne 
mladšie a reprezentujú obdobie stupňov LTB2 až 
lTc1 (Horváth 1997, obr. 7). Výzbroj obsahovalo 
šesť z 52 preskúmaných žiarových hrobov (hroby 
4, 12, 23, 32, 43, 65). Úmyselné poškodenie zbraní 
registrujeme len v hrobe 4, v ktorom sa nachádzal 
trikrát ohnutý meč a v polovici zohnutá kopija (Hor
váth 1987, tab. XVII: 1, 2). Na pohrebisku môžeme 
v rámci žiarových hrobov pozorovať rozdiely, ktoré 
súvisia s úpravou hrobových jám. Okrem jednodu-
chých sú zastúpené hroby, v ktorých boli zistené 
zhluky kameňov, prípadne kamenné obloženie 
hrobovej jamy. Tieto boli zistené hlavne v hroboch 
s obdĺžnikovým pôdorysom, datovaných do ob-
dobia prechodného horizontu LTB2/C1 a stupňa 
LTC1a. Spôsob uloženia spálených ľudských kostí 
bol na pohrebisku v Rezi-Rezicseri jednotný a re-
prezentuje ho koncentrácia na kôpke. V hroboch 
s kamenným obložením hrobovej jamy sa zvyšky 
kremácie nachádzali pod kameňmi. Šesť kostrových 
hrobov preskúmaných na tomto pohrebisku tvorí 
9% z celkového počtu hrobových celkov. Chrono-
logicky patria približne do prechodného horizontu 
LTB2/C1. V kostrových hroboch 2, 19, 22, 26 a 55 boli 
pochované ženy bližšie neurčeného veku a v hrobe 
31 dieťa presnejšie neurčeného veku (Horváth 1987, 
99, 106, 108, 111, 119). Tvar a rozmery hrobových jám 
bolo možné rozlíšiť len v prípade hrobov 22, 26, 31 
a 55. Zastúpený je obdĺžnikový pôdorys s rozmer-
mi 1,8-2,7 x 0,9-1,75 m (hroby 22, 31, 55) a oválny 
pôdorys s rozmermi 1,35-2,8 m (hrob 26). 

Na pohrebisku Magyarszerdahely predstavuje 
podiel žiarových hrobov až 89%, pričom ide pre-
važne o hroby bez zbraní. Výzbroj obsahoval len 
hrob 30, chronologicky patriaci približne do fázy 
LTB2b (Horváth 1987, 93). Ostatné hroby patria do 
prechodného horizontu LTB2/C1 (Horváth 1997, 79). 
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Z hľadiska riešenej problematiky je dôležitý práve 
hrob bojovníka s výrazne deformovaným mečom 
(hrob 30). Zaujímavé je, že meč (oválne skrútený) aj 
pošva (esovite ohnutá) boli deformované osobitne. 
Uloženie zbraní a poloha štítu vykazuje podobnosť 
ku kostrovým hrobom. Zbrane, šperky a súčasti 
odevu jedinca boli situované vedľa zvyškov kre-
mácie a štít ich prekrýval (Horváth 1987, obr. 30, 
tab. 1; 2). Prípad, kedy súčasti štítu prekrývali zvyš-
ky kremácie, nie je v žiarových hroboch na pohre-
biskách častý, prevažne sa vyskytuje v kostrových 
hroboch bojovníkov. Na sledovanom pohrebisku sú 
zastúpené kvadratické (hroby 2, 8, 32), obdĺžnikové 
(hroby 4, 7, 10, 13, 14, 18, 22, 30), oválne (hroby 11, 
17, 19, 21, 27) a okrúhle (hroby 28, 37) pôdorysy 
hrobových jám. Najbežnejším spôsobom uloženia 
spálených ľudských kostí je ich koncentrácia na 
kôpke. Na rozdiel od pohrebiska Rezi-Rezicseri sa 
v hroboch nevyskytovali kamene. Na ploche pohre-
biska boli zistené prepálené plochy, ktoré môžu byť 
interpretované ako ustriny (Horváth 1987, 95). Jedna 
z nich sa nachádzala priamo pri žiarovom hrobe 22. 
Táto prepálená plocha mala oválny tvar s rozmermi 
1,5-1,8 m a hĺbku 0,1-0,15 m. Nachádzali sa v nej 
prepálené črepy, zliatky bronzových predmetov 
a spálené ľudské kosti. Druhá ustrina sa nachádzala 
izolovane na juhovýchodnom cípe pohrebiska a v jej 
blízkosti nebol zistený žiadny hrob (Horváth 1987, 
95, obr. 20).

Potisie

V oblasti Potisia dochádzalo k výraznejšiemu 
styku Keltov s nositeľmi vekerzugskej kultúry 
(Hellebrandt 1997, 69). Analyzované boli pohre-
biská Kiskotaj-Kültelkek a Muhi-Kocsmadomb, 
ktoré ležia v oblasti južne od Miškolca a pohrebisko 
v Bodroghalome, nachádzajúce sa približne 30 km 
južne od Ižkoviec. Na týchto náleziskách bolo mož-
né pozorovať výraznú prevahu žiarových hrobov. 
Bližšie sledovanie niektorých znakov, napríklad 
tvaru a rozmerov hrobových jám, znemožňuje až 
96% podiel porušených hrobov na vybraných pohre-
biskách z tejto oblasti. Styk domáceho a keltského 
obyvateľstva je možné sledovať tak na výskyte 
hrobov oboch etník na spoločných pohrebiskách, 
ako aj na základe spoločného výskytu vekerzugskej 
keramiky a laténskeho kovového inventára v hro-
boch (Hellebrandt 1997, 69).

V Bodroghalome bolo preskúmaných 18 žiaro-
vých hrobov, z toho 5 so zbraňami, ktoré reprezen-
tujú časový úsek stupňa LTC1 (tabela 25). Všetky 
preskúmané hroby boli výrazne porušené. Približné 
určenie tvaru a rozmerov jamy bolo možné len 
v prípade hrobov 6 a 12 bez zbraní (Hellebrandt 1999, 
187, 189). Oba mali obdĺžnikový tvar s rozmermi 

0,89-1,7 x 1-1,16 m. Chronologicky bolo možné 
zaradiť len hrob 12, a to do fázy LTC1c. Úmyselné 
poškodenie zbraní pozorujeme v bojovníckom 
hrobe 3, v ktorom sa nachádzal v polovici ohnutý 
meč (Hellebrandt 1999, 186, Pl . LXVII: 1). Dôleži-
tým znakom tohto pohrebiska je spoločný výskyt 
vekerzugskej keramiky a laténskych kovových 
predmetov v hroboch 4, 13 a 16 bez zbraní (Helle
b randt 1999, tab. LXVII: 11; LXIX: 5; LXX: 6). Styk 
s obyvateľstvom vekerzugskej kultúry sa pravde-
podobne mohol prejaviť výraznejšie, čo dokladajú 
početné nálezy typickej keramiky zozbieranej počas 
povrchových zberov na ploche pohrebiska, ktorého 
veľká časť bola zničená počas ťažby piesku (Helle
brandt 1999, 184).

Na ďalšom pohrebisku v Kiskotaji-Kültelkeku sú 
podobne ako v Bodroghalome zastúpené výlučne 
žiarové hroby (tabela 25). Preskúmaných bolo 27 
hrobov, z nich 8 obsahovalo zbrane (Hellebrandt 
1999). Porušenie vykazuje až 93% hrobov. Z hľadis-
ka riešenia vývoja pohrebného rítu je dôležitý skorý 
nástup spaľovania na tomto pohrebisku (Bujna 2004, 
323). Za včasné môžeme pokladať žiarový hrob 14 
so zbraňami a žiarový hrob 20 bez zbraní, ktoré 
chronologicky spadajú do obdobia prechodného 
horizontu LTB1/B2. J. Bujna (2004, 323) radí hrob 
20 do fázy LTB1c, čo z hľadiska chronologického 
triedenia v tejto práci zodpovedá prechodnému 
horizontu LTB1/B2. V prípade hrobu 14 bolo možné 
rozoznať aj tvar hrobovej jamy. Išlo o oválny pôdo-
rys s rozmermi 1,4 x 0,75 m. Žiarový rítus sa v tomto 
hrobe prejavil vo svojej prísnej forme, o čom svedčí 
prítomnosť v polovici zohnutého meča (Hellebrandt 
1999, 203, tab. LXXIII: 1). Deformované zbrane 
boli aj v hroboch 2 a 21, ktoré však nebolo možné 
presnejšie chronologicky zaradiť (Hellebrandt 1999, 
tab. LXXII: 6; LXXIV: 15). S výskytom vekerzug-
skej keramiky sa stretávame v hrobe 24 bez zbraní 
a v hroboch 26 a 27 (hrob 27 pravdepodobne spadá 
do stupňa LTC1) so zbraňami (Hellebrandt 1999, 
tab. LXXV: 15, 16; LXXVI: 5; LXXVI: 10, 15). Možno 
predpokladať, že tieto hroby sú čiastočne mladšie 
ako žiarové hroby 14 a 20, datované do LTB1/B2. 
Okrem keltských hrobov sú na pohrebisku zastúpe-
né aj žiarové hroby 6, 12 a 18, ktoré pravdepodobne 
patria nositeľom vekerzugskej kultúry (Hellebrandt 
1999, 201, 202, 204).

Posledným vybraným pohrebiskom je Muhi- 
-Kocsma domb, na ktorom bolo preskúmaných 
45 hrobov, z toho 10 keltských. Okrem 13 žiaro-
vých hrobov sa na tomto pohrebisku vyskytlo 10 
kostrových hrobov. Z 23 publikovaných hrobových 
celkov bol neporušený len kostrový hrob 25 bez 
zbraní (Bujna 2004, 322; Hellebrandt 1997, 69; 1999, 
215-236). Za keltské môžeme považovať kostrové 
hroby 25, 26 a 28 bez zbraní, žiarové hroby 23, 38, 
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41 a 43 so zbraňami a žiarové hroby 35, 37 a 42 
bez zbraní (Hellebrandt 1999, 217-220, 222-224, 226, 
227). Ako najstarší keltský pohreb môžeme uviesť 
ženský kostrový hrob 25, ktorý J. Bujna (2004, 322) 
datuje do fázy LTB1a-b. Žena bola pochovaná v ob-
dĺžnikovej jame s rozmermi 2,4 x 0,5 m. Z hľadiska 
riešenej problematiky je dôležitý žiarový hrob 43 so 
zbraňami, ktorý J. Bujna (2004, 322) datuje do fázy 
LTB1c (prechodný horizont LTB1/B2 podľa chrono-
logického triedenia v tejto práci). Žiarový rítus sa 
v tomto hrobe prejavil vo svojej prísnej forme, o čom 
svedčí nález v polovici zohnutého meča situovaného 
vedľa zvyškov kremácie v hrobovej jame presnejšie 
neurčeného tvaru (Hellebrandt 1999, obr. 187, tab. 
LXXXIII: 15). Okrem keltského inventára boli v hro-
be tri nádoby vekerzugského charakteru (Hellebrandt 
1999, tab. LXXXII: 8, 9; LXXXIII: 2). S deformovanými 
zbraňami sa stretávame aj v ne datovaných hroboch 
38 a 41. V hrobe 38 bol (podobne ako v hrobe 43) 
uložený meč zohnutý v polovici a v hrobe 41 bola 
v polovici ohnutá kopija (Hellebrandt 1999, tab. 
LXXXI: 1, 2; 10). Z dôvodu výrazného porušenia 
týchto hrobov nebolo možné hodnotiť tvar a roz-
mery hrobových jám. Pravde podobne najmladší je 
žiarový hrob 42 bez zbraní, ktorý J. Bujna (2004, 322) 
datuje až do fázy LTC1a.

Súvekosť 35 vekerzugských hrobových celkov 
s 10 keltskými hrobmi je otázna. Hroby oboch 
etník sa na pohrebisku vyskytovali striedavo, čo 
evokuje predpoklad, že mohli byť súveké (Bujna 
2004, 322; Hellebrandt 1999, 235, obr. 192). Ako už 
bolo uvedené, spoločný výskyt keltského a veker-
zugského materiálu registrujeme len v žiarovom 
hrobe bojovníka (hrob 43), datovanom do fázy LTB1c 
(LTB1/B2), čo môže dokladať, že v čase pohrebu je-
dinca - muža bojovníka pochovávali na pohrebisku 
aj nositelia vekerzugskej kultúry (Hellebrandt 1997, 
69). M. Hellebrandt vzťah oboch etník dokladá tým, 
že hroby na pohrebisku tvoria skupiny, ktoré sa 
koncentrujú okolo bojovníckych hrobov 23, 38 a 43. 
V prípade žiarového hrobu 43 sa v jeho blízkosti 
nachádzali žiarové hroby 44 a 45 (v oboch hroboch 
boli pochované pravdepodobne ženy), ktoré obsa-
hovali vekerzugský inventár (Hellebrandt 1997, 69; 
1999, obr. 192).

VYHODNOTENIE

Vývoj pohrebného rítu, ako aj prechod k žiaro-
vému spôsobu pochovávania nebol počas obdobia 
plochých keltských pohrebísk rovnomerný. Proces 
prechodu k spaľovaniu mŕtvych u Keltov obývajú-
cich územie Slovenska prebehol na každom pohre-
bisku odlišne, čo dokazuje aj situácia na jednotlivých 
analyzovaných pohrebiskách.

Kelti osídľujúci oblasť juhozápadného Slovenska 
počas staršej a strednej fázy stupňa LTB1, t. j. zhruba 
v rokoch 380-360 pred n. l., pochovávali svojich mŕt-
vych prevažne uložením tela zomrelého do hrobovej 
jamy (kostrový spôsob). So žiarovým spôsobom po-
chovávania sa v staršej a strednej fáze stupňa LTB1 
stretávame len na pohrebiskách z Dolného Rakúska 
a Zadunajska. V porovnaní so súvekými kostrovými 
sa žiarové hroby líšili okrem spálenia jedinca aj tvar-
mi hrobových jám a ich výrazne menšími rozmermi. 
V tomto prípade je otázne, či veľkosť hrobovej jamy 
žiarových hrobov bola priamo podmienená prísnou 
formou rítu, teda prítomnosťou deformovaných 
predmetov, prevažne zbraní v hrobe. V prípade 
žiarových hrobov bojovníkov s výrazne ohnutými 
mečmi z pohrebiska v Pottenbrunne, datovanými do 
stupňa LTB1 predstavovala priemerná dĺžka mečov 
(čepeľ aj tŕň rukoväti) v nedeformovanom stave 
približne 66 cm (Ramsl 2002, obr. 72). Rozmer jamy 
sa v prípade okrúhleho pôdorysu (hroby 23, 854, 
1005) pohyboval v rozpätí priemerov 0,65-1,35 m 
a u kvadratických jám (hroby 48, 975) v rozpätí 
0,85-1,08 x 0,8-0,9 m. Pri porovnaní priemernej 
dĺžky meča s rozpätím rozmerov jám okrúhleho 
alebo kvadratického pôdorysu týchto hrobov teda 
vidíme, že jamy boli dostatočne rozmerné na to, aby 
do nich mohli byť meče vložené aj nepoškodené, 
nedeformované. Na základe tejto skutočnosti mô-
žeme (aspoň na pohrebisku Pottenbrunn) súvislosť 
prísnej formy rítu s rozmerom jamy pravdepodobne 
vylúčiť. 

V oblasti Dolného Rakúska sa keltské žiarové 
hroby vyskytujú aj vo včasnolaténskom stupni 
LTA na pohrebiskách Inzersdorf ob der Traisen 
a Neufeld an der Leitha. Žiarový hrobový celok 
preskúmaný v roku 1953 na lokalite Neufeld an 
der Leitha odrážal v skladbe hrobovej výbavy 
spáleného jedinca viaceré cudzie kultúrne vplyvy. 
Okrem typicky včasnolaténskych predmetov boli 
vo výbave zistené aj predmety vykazujúce vzťah 
k juhovýchodoalpskej oblasti východnej halštatskej 
kultúry, ako aj k potiskej oblasti (Jerem 1996, 105). 
Cudzie vplyvy z iných kultúrnych oblastí možno 
pozorovať aj v žiarových hroboch datovaných do 
mladšej fázy stupňa LTB1 z pohrebísk Pottenbrunn 
(hrob 340), Rezi-Rezicseri (hroby 3 a 21) a vo výrazne 
porušenom hrobe 1 z lokality Almásfüzitő. V žia-
rovom hrobe 340 bez zbraní z Pottenbrunnu boli 
bronzové plechové nezdobené kruhy, na základe 
ktorých môžeme predpokladať kontakty s územím 
dnešného Švajčiarska, prípadne juhozápadného 
Nemecka (Ramsl 2002, 141). Konštrukčne podobné 
kruhy boli aj v hroboch z pohrebiska Rezi-Rezicseri 
a Almásfüzitő. Okrem zhodných predmetov mali 
tieto hroby totožné tvary hrobových jám oválneho 
pôdorysu. Oválny tvar jamy mal aj spomenutý 
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hrobový celok z lokality Neufeld an der Leitha. Na 
základe týchto skutočností môžeme predpokladať, 
že v prípade týchto hrobov išlo o určitý cudzí vplyv 
z iného kultúrneho prostredia. Túto hypotézu pod-
poruje aj fakt, že v nasledujúcich fázach sa už na 
týchto pohrebiskách nevyskytujú hroby s oválnym 
pôdorysom.

Ku zmene pohrebných zvykov a nástupu 
žiarového spôsobu pochovávania u Keltov osíd-
ľujúcich územie Slovenska dochádza pravde-
podobne koncom stupňa LTB1 a v prechode medzi 
stupňami LTB1 a LTB2, t. j. približne v rokoch 
350-330 pred n. l. Výskyt žiarových hrobov sa 
pritom koncentruje na oblasť juhozápadného Slo-
venska východne od rieky Hron (pohrebisko Malé 
Kosihy) a na oblasť východného Slovenska (Cej-
kov). Táto situácia mala súvisieť s keltskou oiku-
ménou na území severného Maďarska východne 
od Dunaja, ktorá bola ovplyvnená vekerzugským 
obyvateľstvom (Bujna 2004, 331). Na základe 
spoločného výskytu vekerzugskej keramiky a la-
ténskych predmetov môžeme styk oboch kultúr 
v tom období doložiť na príklade hrobového celku 
z Cejkova, vo výbave ktorého boli okrem typicky 
keltských predmetov zistené keramické nádoby 
patriace do náplne vekerzugskej kultúry (Benadik 
1964). Podobnú situáciu, kedy bola v keltských 
hroboch zistená prítomnosť vekerzugských pred-
metov, pozorujeme aj v Potisí na pohrebisku Muhi- 
-Kocsmadomb. 

Žiarový rítus sa počas prechodného horizontu 
LTB1/B2 prejavuje vo svojej prísnej forme, a to 
výlučne v skupine hrobov so zbraňami. V hroboch 
bojovníkov sa nachádzali výrazne esovite, prípadne 
v polovici ohnuté meče. Intencionálne poškodzo-
vanie výzbroje, hlavne mečov, sa v tom období 
vyskytovalo takmer na všetkých pohrebiskách, 
kde registrujeme prítomnosť žiarových hrobov so 
zbraňami.

Počas stupňa LTB2, t. j. zhruba v rokoch 330-270 
pred n. l., pozorujeme na území Slovenska zahus-
tenie siete pohrebísk, čo podľa J. Bujnu (2004, 331) 
súviselo okrem populačného prírastku aj s pravde-
podobným príchodom ďalších keltských prisťaho-
valcov. Na pohrebiskách, na ktorých sme sledovali 
pochovávanie počas staršej a strednej fázy stupňa 
LTB1, sa v stupni LTB2 začínajú objavovať prvé 
žiarové hroby. Napríklad v Dubníku dochádza ku 
zmene pohrebných zvykov v skupine hrobov so 
zbraňami. Žiarové hroby bojovníkov majú v porov-
naní so staršími kostrovými hrobmi, zastúpenými 
v prechodnom horizonte LTB1/B2, rovnaký tvar 
kvadratického pôdorysu, avšak výrazne menších 
rozmerov. Okrem výrazne deformovaných zbraní 
boli do hrobov vkladané aj zbrane nepoškodené. 
V tejto súvislosti môžeme predpokladať, že na 

pohrebiskách, kde sa prechod k žiarovému spô-
sobu pochovávania odohral neskôr, je tento rítus 
čiastočne transformovaný, pričom sa upúšťa od 
jeho prísnej formy súvisiacej s intencionálnym po-
škodzovaním predmetov. Na pohrebisku v Malých 
Kosihách pokračuje v tomto období zvyšovanie 
podielu kremácie. Z hľadiska vývoja pohrebného 
rítu je dôležitá práve zmena prísnej formy rítu. Po-
zorujeme tu prechod od deformácie k úmyselnému 
lámaniu a rozbíjaniu predmetov osobnej výbavy 
spáleného jedinca. Táto, pravdepodobne najprís-
nejšia forma žiarového rítu bola uplatňovaná v hro-
boch so zbraňami aj v hroboch bez zbraní. Príčina 
úmyselného lámania, resp. rozbíjania predmetov 
však nie je jasná. Hroby boli v minulosti opätovne 
otvorené, na základe čoho môžeme predpokladať, 
že poškodenie výbavy sa odohralo počas dodatočnej 
rituálnej činnosti.

Spálené kosti mŕtvych jedincov boli spolu 
s hrobovou výbavou ukladané do jám odlišných 
tvarov a menších rozmerov ako v prípade súve-
kých kostrových hrobov. Išlo teda pravdepodobne 
aj o snahu vizuálneho odlíšenia hrobov s iným 
spôsobom pochovania na ploche pohrebiska. Aj 
napriek týmto rozdielom boli v období stupňa 
LTB2 dodržiavané určité podobné formy archeo-
logicky postihnuteľných zvykov pohrebného rítu. 
Tak napríklad na pohrebiskách v Malých Kosihách 
a Dubníku pozorujeme umiestnenie žiarových 
hrobov do priestoru žľabov, ktoré boli pravde-
podobne budované priamo pre žiarové hroby 
tak, ako sme to mohli pozorovať na pohrebisku 
v Pottenbrunne, alebo boli, ako to bolo v prípade 
hrobu bojovníka (hrob 27) z Dubníka, umiestnené 
do priestoru žľabu staršieho kostrového hrobu 
bojovníka (hrob 18). 

Na rozhraní stupňov LTB2 a LTC1, t. j. v prie-
behu druhej štvrtiny 3. stor. pred n. l. dochádza 
k ďalšej migračnej vlne keltského obyvateľstva, čo 
pravdepodobne dokladajú nové pohrebiská zakla-
dané počas uvedeného obdobia (Bujna 2004, 331). 
Zastúpenie žiarových hrobov sa na pohrebiskách 
výraznejšie nemení a zvýšenie podielu kremácie 
(v rámci hodnoteného súboru) pozorujeme len na 
pohrebisku v Malých Kosihách. V hroboch bez 
zbraní sa okrem nepoškodenej výbavy objavujú 
aj predmety, ktoré boli vystavené pôsobeniu žiaru 
hranice. 

Aj napriek predpokladanému prílevu nového 
obyvateľstva a zakladaniu nových pohrebísk ne-
dochádzalo v tom období k výraznejšiemu zvýše-
niu podielu žiarových hrobov. Z hľadiska vývoja 
biritua lity, charakteristickej pre keltské pohrebiská, 
bolo obdobie od prechodného horizontu LTB1/B2 
až po prechodný horizont LTB2/C1 charakteristické 
len čiastočnou biritualitou. 
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S pravou biritualitou sa na pohrebiskách z úze-
mia Slovenska stretávame až počas stupňa LTC1, 
t. j. približne v rokoch 260-180 pred n. l. (Bujna 
2004, 331). Žiarový rítus je už zastúpený takmer 
na každom pohrebisku, na ktorom pozorujeme 
pochovávanie v rámci tohto obdobia. Prísna forma 
žiarového rítu sa už postupne vytráca a jej udržia-
vanie pozorujeme hlavne v oblasti juhu stredného 
a v oblasti východného Slovenska a na pohrebiskách 
v priestore juhozápadného Slovenska, kde výskyt 
žiarových hrobov začal neskôr (napríklad Maňa). 
V hroboch bojovníkov z toho obdobia sa objavu-
jú prevažne zbrane nepoškodené. Tieto zistenia 
zodpovedajú aj výsledkom v práci J. Bujnu (1998), 
v ktorej spochybnil starší predpoklad o pretrvávaní, 
resp. smerovaní vývoja žiarového rítu k výrazným 
deformáciám zbraní. 

Žiarové hroby datované do stupňa LTC1 sú cha-
rakteristické výrazne väčšími rozmermi hrobových 
jám ako v predchádzajúcich stupňoch. V niektorých 
prípadoch sa svojimi rozmermi približujú kostro-
vým hrobom, napríklad hrob 274 z Malých Kosíh 
s rozmermi 2,2 x 1,45 m. Na základe týchto skutoč-
ností možno spochybniť aj ďalší starší názor, podľa 
ktorého mal vývoj žiarových hrobov prebiehať od 
väčších hrobových jám, v ktorých boli spálené po-
zostatky rozhádzané po celom dne hrobovej jamy, 
k hrobom jamovým až k hrobom urnovým (Benadik 
1958, 521). V súvislosti s uložením zvyškov kremá-
cie do hrobov pozorujeme počas stupňa LTC1 ešte 
výrazne zastúpenú koncentráciu spálených kostí na 
kôpke a popri nej sa postupne začína presadzovať 
ich rozsypanie po celom dne hrobovej jamy. Urnové 
hroby, resp. deponovanie spálených kostí do nádob 
nepredstavuje počas hodnoteného časového úseku 
progresívny spôsob uloženia zvyškov kremácie a na 
pohrebiskách ho pozorujeme len ojedinele. 

Z hľadiska zastúpenia tvarov jám sa už hlavnou 
formou hrobov stáva obdĺžnikový pôdorys a kvad-
ratické, prípadne iné tvary sa na pohrebiskách 
objavujú len ojedinele. 

Vzťah kostrových a žiarových hrobov dokumen-
tujú počas stupňa LTC1 birituálne dvojhroby. Ich 
výskyt pozorujeme v Palárikove a pravdepodobne aj 
na pohrebisku v Bajči-Vlkanove. V prípade žiarových 
hrobov ide o dodatočné urnové pohreby, ktorých 
hrobové jamy porušili zrejme len o niečo staršie 
kostrové hroby. Spálené kosti boli v prípade hrobu 
46b z Palárikova a hrobu 55 z Bajča-Vlkanova uložené 
v urne. Odlišný v tomto smere bol hrob 62, v ktorom 
boli zvyšky kremácie koncentrované na kôpke pri 
dolných končatinách kostry pochovanej ženy. Pri 
interpretácii dodatočných žiarových pohrebov môže-
me uvažovať o istých rodinných alebo partnerských 
zväzkoch medzi pochovanými jedincami.

Zmenu v charaktere žiarového rítu možno najlep-

šie pozorovať v Malých Kosihách na príklade bohato 
vybavených žiarových hrobov (Bujna 1998). Tieto 
hroby sa tvarom, rozmermi a úpravou (vnútornou 
výdrevou) hrobovej jamy podobajú kostrovým 
hrobom. Z tohto hľadiska je však dôležité uviesť, 
že pre kostrový rítus na tomto pohrebisku nebol 
zvyk vydrevenia hrobovej jamy bežný. Kostrové 
hroby boli vo väčšine prípadov charakteristické len 
jednoduchou úpravou jám, pričom prítomnosť vý-
drevy môžeme pozorovať len v prípade kostrových 
hrobov 330 a 331 v prechodnom horizonte LTB1/B2, 
teda v období založenia pohrebiska. Išlo pritom 
pravdepodobne o pozostatky drevených rakiev 
zhotovených z kmeňa stromu, ktoré neboli doposiaľ 
na pohrebiskách z územia Slovenska dostatočne 
rozpoznané. Zvýšený výskyt drevených rakiev 
môžeme pozorovať v oblasti Čiech (napr. Jenišův 
Újezd - Waldhauser 1978, 161) a pravdepodobne aj na 
Morave (napr. Brno-Maloměřice - Čižmářová 2005).

Počas stupňa LTC1 bolo založené aj pohrebisko 
Holiare, na preskúmanej časti ktorého pozorujeme 
výlučné zastúpenie žiarových hrobov. V súvislosti 
s týmto pohrebiskom už B. Benadik (1957, 143) 
uviedol, že inventár, ktorý je zastúpený v hroboch, 
vykazuje vzťah k inej kultúrnej oblasti. Prísun inej 
skupiny keltského obyvateľstva môže dokladať 
okrem izolovanej polohy pohrebiska na Žitnom 
ostrove aj udržiavanie prísnej formy žiarového rítu 
v bojovníckych hroboch.

V záverečnom horizonte obdobia plochých 
pohrebísk, reprezentovanom fázou LTC1c, možno 
pozorovať na väčšine pohrebísk výlučné zastúpenie 
žiarových hrobov. Ojedinelé kostrové hroby, ktoré 
sa ešte vyskytujú v Ižkovciach (bojovnícke hroby 2 
a 3) a Palárikove (hroby 67 a 72 bez zbraní) súvisia 
pravdepodobne s pretrvávaním starých tradícií na 
týchto pohrebiskách. 

K výraznej zmene v pohrebných zvykoch dochá-
dza od stupňa LTC2. Z tohto obdobia nepoznáme 
z územia Slovenska žiadne hroby. Výnimku tvoria 
pravdepodobne nálezy pochádzajúce z Námestia 
1. mája v Nitre, kde bol pri záchrannom výskume 
odkrytý výrazne porušený žiarový hrob (objekt 11) 
obsahujúci sponu datovanú do záverečnej fázy 
stupňa LTC1 (Pieta 1993, obr. 6). V severnej časti 
skúmanej plochy boli zistené zoskupenia drob-
ných predmetov a spálených kostičiek tvoriacich 
tenkú vrstvu tesne nad podložím (Pieta 1993, 49). 
Táto plocha bola v blízkosti objektu 21. V objekte 
nepravidelného, pravdepodobne oválneho tvaru 
s rozmermi 0,8 x 0,55 m, bola v hĺbke 0,15 m po-
stavená súdkovitá nádoba, vedľa ktorej boli vo 
výplni spálené zvieracie kostičky a zliatky bronzu 
(Pieta 1993, 49). Opis polohy predmetov, ako aj tvar 
objektu pripomína hrob, ktorého existenciu však po-
piera prítomnosť výlučne zvieracích kostí. Podobné 
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nálezové situácie poskytujú aj ostatné objekty, na 
základe čoho K. Pieta (1993, 55) uvažuje o praktiko-
vaní kultových obradov. Tieto sa mali odohrávať nie-
kedy na prelome 3. a 2. stor. pred n. l., ako aj počas 
stupňa LTC2, teda v priebehu 2. stor. pred n. l., keď 
už neboli využívané keltské pohrebiská v oblasti 
juhozápadného, juhu stredného a východného Slo-
venska (Pieta 1993, 55). V rámci priestoru Karpatskej 
kotliny nebolo možné za súčasného stavu bádania 
bezpečne doložiť pochovávanie v stupni LTC2 (Buj
na 1982, 344). Odlišná situácia je pritom v oblasti 
Slovinska (Novo Mesto II - Knez 1992, 83) a Srbska 
(Karaburma a Rospi Čuprija - Bujna 1982, 344), kde 
na keltských pohrebiskách pokračuje pochovávanie 
až do keltsko-rímskeho horizontu.

Pri hodnotení vývoja pohrebného rítu a sledovaní 
nástupu žiarového spôsobu pochovávania môžeme 
v rámci analyzovaného súboru pozorovať etapovité 
zmeny, súvisiace pravdepodobne s kolonizačnými 
vlnami keltských skupín, ktoré osídľovali územie 
dnešného Slovenska. Jednotlivé etapy môžu byť 
pritom stotožňované so stupňami, resp. fázami 
obdobia plochých keltských pohrebísk. 

Prvú etapu môžeme stotožniť so staršou a stred-
nou fázou stupňa LTB1. Toto obdobie je na území 
Slovenska charakteristické zakladaním nových poh-
rebísk, ktoré sa koncentrujú v priestore východne od 
toku Váhu. V tomto časovom úseku predstavuje naj-
bežnejší spôsob pochovávania na území Slovenska 
inhumácia. Výskyt žiarových hrobov pozorujeme 
len na pohrebiskách z územia Dolného Rakúska 
a Zadunajska, na ktorých sa žiarový rítus prejavuje 
už vo svojej prísnej forme.

Druhú etapu, súvisiacu s prvým výskytom 
žiarových hrobov na území Slovenska, možno 
stotožniť s obdobím neskorej fázy stupňa LTB1 
a prechodným horizontom LTB1/B2. Migrácia 
keltských obyvateľov, ktorí v tom období pocho-
vávali svojich mŕtvych už žiarovo, smerovala na 
východ do oblasti Potisia a na sever do priestoru 
východne od rieky Hron, kde pravdepodobne za-
ložili pohrebisko v Malých Kosihách. Žiarový rítus, 
podobne ako v predchádzajúcej etape, bol uplat-
ňovaný v prísnej forme a od súvekých kostrových 
sa žiarové hroby líšia tvarom a výrazne menšími 
rozmermi hrobových jám.

Tretia etapa sa dá stotožniť s obdobím od stupňa 
LTB2 po prechodný horizont LTB2/C1.

V rámci hodnoteného súboru dochádza počas 
daného obdobia k zahusteniu siete pohrebísk. Žia-
rové hroby sú zastúpené hlavne na pohrebiskách, na 
ktorých začalo pochovávanie skôr, t. j. v prvej alebo 
druhej etape. Na pohrebiskách, kde pozorujeme 
neskorší nástup žiarového spôsobu pochovávania, 
dochádza k čiastočnému upúšťaniu od prísnej 
formy rítu. 

Štvrtú, záverečnú etapu môžeme stotožniť 
s obdobím od začiatku až po záver stupňa LTC1. 
Žiarový rítus je v tom období zastúpený takmer 
na každom pohrebisku. Vo väčšine prípadov sú do 
hrobov vkladané nepoškodené predmety. Pretrvá-
vanie prísnej formy pozorujeme hlavne v druhom 
kultúrno-geografickom celku Slovenska a v oblasti 
Potisia. Z hľadiska celkového zastúpenia kostrových 
a žiarových hrobov môžeme od včasnej, prípadne 
od strednej fázy tohto stupňa pozorovať na pohre-
biskách pravú biritualitu. Približne na rozhraní 
medzi strednou a neskorou fázou stupňa LTC1 sa 
však pomer oboch rítov mení v prospech žiarových 
hrobov, ktoré postupne vystriedajú „tradičný“ 
kostrový spôsob pochovávania. Žiarový rítus sa 
počas tohto obdobia postupne transformuje, pričom 
môžeme pozorovať čiastočnú podobnosť s kostro-
vými hrobmi, a to tak v rozmeroch či úprave, alebo 
v spôsobe umiestnenia predmetov v hrobe. Ako 
najlepší príklad pritom slúžia bohato vybavené 
žiarové hroby z Malých Kosíh.

ZÁVER

Vývoj pohrebného rítu na keltských pohrebiskách 
z územia Slovenska bol hodnotený na podklade 32 
nálezísk s celkovým počtom 462 presnejšie datova-
ných hrobov (tabela 2). Predmetom skúmania boli 
kostrové a žiarové hroby so zbraňami, t. j. prevažne 
mužské pohreby, ako aj hroby bez zbraní, teda pre-
važne ženské, čiastočne mužské a detské pohreby. 
Pri hodnotení vývoja pohrebného rítu a jeho archeo-
logicky postihnuteľných prejavov bola v práci pou-
žitá štatistická a komparatívna analýza.

Chronologickým rámcom práce bola staršia 
a stredná doba laténska, vymedzená stupňami 
LTB1, LTB2 a LTC1, ktoré z hľadiska absolútnej 
chronológie spadajú medzi roky 380-180 pred n. l. 
V rámci tohto úseku bolo vyčlenených sedem fáz 
doby laténskej (B1a, B1b, B2a, B2b, C1a, C1b, C1c) 
a jej dva prechodné horizonty (B1/B2, B2/C1).

Kritériá, na podklade ktorých bol v práci hodnote-
ný vývoj pohrebného rítu, boli rozdelené do piatich 
kategórií. V rámci nich bolo sledovaných 22 znakov, 
ktoré zodpovedali archeologicky postihnuteľných 
zvykom pohrebného rituálu.

Počas celého sledovaného časového úseku tvoril 
najvýraznejšie zastúpený spôsob pochovávania 
kostrový rítus. Z celkového počtu 462 presnejšie da-
tovaných hrobov bolo 323 kostrových, t. j. približne 
70%. Zvyšný podiel tvoril žiarový rítus s celkovým 
počtom 139 presnejšie datovaných hrobov.

Za účelom sledovania zmien pohrebného rítu 
v širšom územnom kontexte boli hodnotené aj 
niektoré vytypované pohrebiská z Dolného Rakúska 
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(Pottenbrunn), Zadunajska (Almásfüzitő, Magyar-
szerdahely-Homoki dűlő, Rezi-Rezicseri) a Potisia 
(Bodroghalom, Kiskotaj-Kültelkek, Muhi-Kocsma-
domb), s celkovým počtom 220 hrobov.

Na základe výsledkov analýzy jednotlivých 
archeo logicky postihnuteľných zvykov kostrové-
ho a žiarového spôsobu pochovávania môžeme 
vývoj pohrebného rítu hodnotiť v štyroch časovo 
ohraničených etapách, ktoré pravdepodobne súvi-
seli s niekoľkými kolonizačnými vlnami keltských 
skupín osídľujúcich stredodunajský priestor.

V najstaršej etape, ktorá v rámci obdobia plo-
chých pohrebísk spadá do staršej a strednej fázy 
stupňa LTB1, sa kremácia uplatnila v oblasti Dol-
ného Rakúska (tu už aj vo včasnolaténskom stupni 
LTA) a v Zadunajsku. Na území Slovenska boli 
počas stupňa LTB1 zakladané nové pohrebiská, na 
ktorých bola pravdepodobne ako výlučná forma 
pochovávania doložená inhumácia. Žiarové hroby 
z pohrebiska v Pottenbrunne boli charakteristické 
prísnym rítom, ktorý sa prejavil hlavne u bojovní-
kov. V porovnaní so súvekými kostrovými hrobmi 
boli žiarové hroby charakteristické odlišnými 
tvarmi hrobových jám, ako aj výrazne menšími 

rozmermi. V tejto súvislosti môžeme uvažovať 
nad možnosťou, že odlišný tvar a rozmer jám 
mohol súvisieť s vizuálnym zvýraznením hrobov 
s iným spôsobom pochovania (v tomto prípade 
žiarovým) na ploche pohrebiska, kedy ešte boli 
hroby určitú dobu viditeľné aj na povrchu. Prefe-
rovanými formami hrobových jám boli okrúhle, 
oválne a čiastočne aj kvadratické tvary. Zaujímavé 
sú hlavne hroby s oválnym pôdorysom, ktoré boli 
zastúpené na pohrebiskách v Dolnom Rakúsku 
(Pottenbrunn - hrob 340) a v Zadunajsku (Rezi- 
-Rezicseri - hroby 3 a 21). V inventári týchto hrobov 
boli zistené bronzové plechové nezdobené kruhy, 
ktoré podľa názoru P. Ramsla (2002, 141 - v súvislos-
ti s hrobom 340 z Pottenbrunnu) predstavujú cudzí 
vplyv z oblasti Švajčiarska, prípadne juhozápadné-
ho Nemecka. Azda odlišný pôvod jedincov v týchto 
hroboch môžu dokladať aj ďalšie skutočnosti. Tie 
súvisia hlavne s oválnym tvarom jamy, ktorý Kelti 
pochovávajúci na týchto pohrebiskách už v nasle-
dujúcich fázach úplne vylúčili (pokiaľ to dovoľujú 
terénne pozorovania) zo spektra foriem jám.

Prísny rítus, ktorý bol na pohrebisku v Potten-
brunne pozorovaný výlučne u bojovníkov, nebol 

Mapa 2. Prvý výskyt žiarových hrobov na jednotlivých pohrebiskách v hodnotenom priestore: 1 - Bajč-Vlkanovo; 2 - Branč; 
3 - Dolné Trhovište; 4 - Dubník; 5 - Dvory nad Žitavou; 6 - Galanta-Nebojsa; 7 - Gbelce; 8 - Bodza-Holiare; 9 - Hronovce-Do-
maša; 10 - Hurbanovo; 11 - Chotín X; 12 - Kamenín; 13 - Komjatice; 14 - Malé Kosihy; 15 - Maňa; 16 - Nitra; 17 - Nitriansky 
Hrádok; 18 - Palárikovo; 19 - Svätý Michal; 20 - Svätý Peter (Dolný Peter); 21 - Trnovec nad Váhom-Horný Jatov; 22 - Úľany 
nad Žitavou; 23 - Cejkov; 24 - Drňa; 25 - Ipeľské Predmostie; 26 - Ižkovce; 27 - Košice; 28 - Kráľovský Chlmec; 29 - Pottenbrunn; 
30 - Almásfüzitő; 31 - Magyarszerdahely-Homoki dűlő; 32 - Rezi-Rezicseri; 33 - Bodroghalom; 34 - Kiskotaj-Kültelkek; 

35 - Muhi-Kocsmadomb.
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pravdepodobne priamo viazaný na rozmer hrobovej 
jamy. Dokazuje to porovnanie priemernej dĺžky 
mečov v nedeformovanom stave (približne 66 cm) 
a rozpätia rozmerov hrobových jám, ktoré boli do-
statočne rozmerné na to, aby do nich boli zbrane 
vložené aj nepoškodené.

Na konci stupňa LTB1 a počas prechodného ho-
rizontu LTB1/B2 pozorujeme na území Slovenska 
prvý výskyt žiarových hrobov. V tejto druhej etape 
vývoja pohrebného rítu bolo založené aj pohre-
bisko v Malých Kosihách, na ktorom pozorujeme 
jeden z najvčasnejších prejavov spaľovania z nášho 
územia. Okrem neho sa so žiarovými hrobmi 
stretávame aj na východnom Slovensku a v Potisí, 
kde dochádzalo ku styku Keltov s obyvateľstvom 
vekerzugskej kultúry, čoho dôkazom sú žiarové 
hrobové celky so zmiešaným keltsko-vekerzugským 
inventárom. 

Z hľadiska riešenej problematiky je dôležité, že 
v žiarových hroboch z územia Slovenska (Malé 
Kosihy a Cejkov) a Potisia (Kiskotaj-Kültelkek 
a Muhi-Kocsmadomb) sa rítus prejavil vo svo-
jej prísnej forme, o čom svedčili deformované 
zbrane v bojovníckych hroboch. Znamená to, že 
žiarový rítus aj napriek časovému posunu na-
ďalej udržiaval svoju prísnu formu, tak ako sme 
to mohli pozorovať v stupni LTB1 na pohrebisku 
v Pottenbrunne. 

Počas tretej etapy, ktorú možno stotožniť s obdobím 
stupňa LTB2 až prechodného horizontu LTB2/C1, 
pozorujeme prechod k spaľovaniu a zvyšovanie po-
dielu žiarových hrobov aj na ďalších pohrebiskách. 
Vo včasnej a strednej fáze stupňa LTB2 môžeme 
na území juhozápadného Slovenska (na základe 
hodnotených hrobov a pohrebísk) pozorovať po-
sun výskytu žiarových hrobov smerom na západ, 
do priestoru medzi dolným tokom Hronu a Žitavy 
(mapa 2). Ich prvý výskyt zaznamenávame na 
pohrebiskách v Bajči-Vlkanove, Dubníku, Hronov-
ciach-Domaši, Chotíne a Kameníne, teda na tých, 
kde sa začalo pochovávať v stupni LTB1, prípadne 
v prechodnom horizonte LTB1/B2. Z tohto hľadiska 
je dôležité uviesť, že na uvedených pohrebiskách 
predstavovala v období ich vzniku výlučný spôsob 
pochovávania inhumácia. Neskoršie začlenenie 
kremácie do pohrebných zvykov na týchto pohre-
biskách spôsobilo aj jej čiastočnú transformáciu. 
Badateľná je hlavne na postupnom upúšťaní od 
zvyku intencionálneho poškodzovania predmetov 
hrobovej výbavy. 

V prípade pohrebiska z Malých Kosíh, kde vývoj 
žiarového spôsobu pochovávania pokračoval aj 
počas tretej etapy, pozorujeme na rozdiel od spo-
mínaných pohrebísk prechod k najprísnejšej forme 
žiarového rítu, ktorú predstavuje fragmentarizácia 
predmetov hrobovej výbavy. Hodnotenie intencio-

nálneho lámania predmetov osobnej výbavy kom-
plikuje skutočnosť neskoršieho porušenia hrobov. 
Do úvahy prichádza možnosť interpretácie tohto 
fenoménu ako výsledku rituálnej činnosti spojenej 
s dodatočným poškodením predmetov osobnej 
výbavy pochovaného jedinca. 

Na rozhraní stupňov LTB2 a LTC1, t. j. v prie-
behu druhej štvrtiny 3. stor. pred n. l., dochádza 
pravdepodobne k ďalšej migračnej vlne keltského 
obyvateľstva, čo dokladajú nové pohrebiská zakla-
dané počas tohto obdobia. Na väčšine pohrebísk 
predstavuje však naďalej najvýraznejšie zastúpený 
spôsob pochovávania kostrový rítus. Pokračovanie 
vývoja žiarového rítu pozorujeme prevažne na tých 
pohrebiskách, kde sa prechod k spaľovaniu udial 
v závere stupňa LTB1 alebo počas stupňa LTB2. 
Z hľadiska vývoja birituality, charakteristickej pre 
keltské ploché pohrebiská, bolo obdobie od prvého 
výskytu žiarových hrobov až po prechodný ho-
rizont LTB2/C1 charakteristické len jej čiastočnou 
formou. 

V rámci hodnoteného súboru došlo k najvýraz-
nejšiemu presadeniu žiarového spôsobu pochová-
vania od počiatku stupňa LTC1. Pomer kostrových 
a žiarových hrobov sa dostáva na takmer rovnakú 
hodnotu, na základe čoho môžeme hovoriť o pravej 
biritualite v tom období. U žiarových hrobov možno 
počas stupňa C1 pozorovať uvoľňovanie prísnej for-
my žiarového rítu. Táto zmena súvisí s upúšťaním 
od úmyselného poškodzovania predmetov, hlavne 
zbraní v hroboch bojovníkov. Ako typický príklad 
zmeny v ideológii žiarového rítu môžu slúžiť bohato 
vybavené hroby z pohrebiska v Malých Kosihách, 
datované do stupňa LTC1, ktoré niektorými znak-
mi pripomínajú kostrové hroby. Táto postupná 
premena je badateľná hlavne na tvare, rozmeroch 
a úprave hrobových jám, ale aj na spôsobe uloženia 
niektorých predmetov v hrobe, v tomto prípade 
zbraní v nepoškodenom stave. 

Náhle ukončenie pochovávania na pohrebiskách 
v neskorej fáze stupňa LTC1, býva tradične dávané 
do súvislosti s hlbokou premenou náboženských 
predstáv takmer na celom území obývanom 
Keltmi. 

Počiatok procesu ukončenia pochovávania na 
pohrebiskách možno klásť do strednej fázy stupňa 
LTC1, kedy prestávajú byť využívané niektoré 
nekropoly a podiel hrobov sa oproti včasnej fáze 
LTC1a (do tejto fázy bolo možné zaradiť 23% z cel-
kového počtu datovaných hrobov) znižuje takmer 
o polovicu. Táto zmena v pohrebných zvykoch mala 
súvisieť s učením druidov o nesmrteľnosti duše, 
ktorá mala po smrti prechádzať do iných bytostí, 
čo v tomto zmysle znamená náuku o reinkarnácii 
(Chytráček 2005, 792). Táto náboženská premena sa 
mala archeologicky odzrkadliť v upúšťaní od zvyku 
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pietneho ukladania milodarov do hrobov. V pohreb-
ných zvykoch môžeme túto zmenu pravde podobne 
pozorovať hlavne v priestore Karpatskej kotliny 
a takisto aj v západne ležiacich oblastiach. Pokra-
čovanie pochovávania však naďalej sledujeme v ob-
lasti Slovinska a Srbska, kde keltské pohrebiská so 
žiarovým rítom pretrvávajú až do keltsko-rímskeho 
horizontu.

Na základe výsledkov analýzy bolo možné 
vyvrátiť staršie názory, podľa ktorých mal vývoj 
žiarových hrobov prebiehať od väčších hrobových 
jám, kde boli spálené pozostatky rozhádzané po 
celom dne hrobovej jamy, k hrobom jamovým až 
k hrobom urnovým (Benadik 1958, 521). V rámci 
hodnoteného súboru môžeme na pohrebiskách 
pozorovať práve opačnú situáciu, teda že vývoj žia-
rových hrobov smeroval od malých hrobových jám, 
kde boli zvyšky kremácie koncentrované na kôpke, 
k hrobom väčších rozmerov, v ktorých boli spálené 
kosti rozsypané po celom dne hrobovej jamy. Urno-
vé hroby, resp. uloženie spálených kostí do nádob, 
nepredstavuje počas hodnoteného časového úseku 
progresívny spôsob deponovania zvyškov kremácie 
a na pohrebiskách ho pozorujeme len ojedinele. 
Takisto bolo možné vyvrátiť aj ďalší starší názor, 
podľa ktorého mal vývoj žiarového rítu smerovať 
k výrazným deformáciám zbraní, prípadne k ich 
fragmentarizácii. Podľa uvedených pozorovaní 
môžeme v rámci žiarového rítu pozorovať práve 
upúšťanie od zvyku úmyselného poškodenia pred-
metov hrobovej výbavy.

Výsledky analýzy ukazujú, že etapovitý prienik 
žiarového rítu na jednotlivé pohrebiská mohol sú-
visieť s určitou formou nového náboženstva, ktoré 
sa prejavilo aj odlišnými pohrebnými zvykmi. 

Dokladom prieniku novej ideológie môžu byť 
hroby z pohrebísk na lokalitách Pottenbrunn 
a Rezi-Rezicseri, datované do včasnej fázy stupňa 
LTB1, v ktorých boli zistené predmety cudzieho, 
pravdepodobne západného pôvodu. Predmetom 
ďalšieho skúmania by mohli byť práve tieto naj-
staršie prejavy žiarového rítu, ktoré však pozoru-
jeme len v oblasti Dolného Rakúska a Zadunajska. 
Kľúčovú oblasť by pritom mohol tvoriť priestor 
Dolného Rakúska, ktorý vďaka novým výskumom 
poskytuje rozsiahlu pramennú bázu pre riešenie 
tejto problematiky. Prejavy kremácie u Keltov 
v tejto oblasti pozorujeme už vo včasnolaténskom 
stupni LTA, kde žiarové hroby na základe niekto-
rých znakov, ako sú tvar a rozmery jamy, spôsob 
uloženia predmetov a spálených kostí, vykazujú 
podobnosť k hrobom v stupni LTB1.

Zaujímavým prejavom pohrebných zvykov, 
ktorý môžeme na pohrebiskách sledovať, sú biri-
tuálne dvojhroby. Rozpoznané boli na pohrebisku 

v Palárikove a pravdepodobne aj v Bajči-Vlkano-
ve. Výskyt týchto dvojhrobov spadá približne do 
stupňa LTC1, teda do obdobia, kam kladieme aj 
ťažisko pravej birituality. Na základe nálezovej si-
tuácie ide v prípade žiarových hrobov o dodatočné 
pohreby spálených jedincov, ktorých pozostatky 
boli umiestnené buď priamo do hrobovej jamy ku 
kostre druhého jedinca, alebo boli deponované 
do nádoby/urny, ktorá bola následne vložená do 
hrobu tesne nad kostru. Dodatočné žiarové hroby 
môžu evokovať dojem, že medzi zosnulými mohol 
byť rodinný, prípadne partnerský vzťah. Avšak 
vzhľadom na veľmi nízky počet týchto hrobov ne-
bolo možné presne hodnotiť chronologické otázky 
ich výskytu a riešenie tohto fenoménu môže byť 
predmetom ďalšieho skúmania.

K ďalšiemu prehodnoteniu vývoja pohrebných 
zvykov môže prispieť aj pohrebisko v Leviciach 
(Samuel 2007, 173, 174), ktoré bolo preskúmané po-
čas spracovávania tejto práce. Na odkrytej ploche 
bolo zistených viac ako 70 žiarových hrobov, na 
základe čoho môžeme predpokladať jeho časový 
súvis s pohrebiskom v Malých Kosihách. Dokladať 
to môže aj situovanie oboch pohrebísk východne 
od toku Hrona, teda v priestore, kde pozorujeme 
najstaršie prejavy spaľovania u Keltov na území 
Slovenska. Tieto konštatovania však zostanú pred-
bežne otvorené a ich opätovné zhodnotenie prinesie 
až spracovanie pohrebiska v Leviciach.

Zovšeobecnenie vývoja pohrebného rítu u Kel-
tov, ktorí obývali územia dnešného Slovenska, 
je problematické. Proces prechodu k spaľovaniu 
mŕtvych nebol počas obdobia plochých keltských 
pohrebísk rovnomerný. Etapovitý priebeh šírenia 
žiarového rítu na jednotlivé pohrebiská sa prejavil 
aj na jeho čiastočnej transformácii, čo sa odzrkadlilo 
hlavne na postupnom upúšťaní od intencionálneho 
poškodzovania predmetov osobnej výbavy. Zväč-
šovanie rozmerov hrobov, preferovanie prevažne 
obdĺžnikového tvaru, spôsob uloženia predmetov 
v hrobe, ako aj upúšťanie od zvyku úmyselného 
poškodzovania zbraní ukazuje na snahu čiastočného 
napodobňovania kostrových hrobov. Túto situáciu 
môžeme pozorovať najvýraznejšie na pohrebisku 
v Malých Kosihách, kde vývoj žiarového rítu pre-
biehal od jeho prvého výskytu na území Slovenska 
až po záver keltských pohrebísk v neskorej fáze 
stupňa LTC1.

Výsledky analýzy jednotlivých archeologicky 
postihnuteľných prejavov pohrebného rituálu 
v tejto práci predstavujú len zlomok vypovedacej 
hodnoty, ktorú poskytujú keltské pohrebiská. Pres-
né hodnotenie vývoja pohrebného rítu komplikuje 
hlavne výrazná rôznorodosť daného súboru. V tom-
to smere sa ako problematická ukázala skupina 
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Zur Entwicklung des Bestattungsritus auf den keltischen Gräberfeldern 
aus dem Gebiet der Slowakei

J á n  H a r u š t i a k

ZUSAMMENFASSUNG

Im Beitrag wird die Entwicklung des Bestattungsritus 
auf den keltischen Gräberfeldern aus dem Gebiet der 
Slowakei vor dem Hintergrund von 32 Fundstellen mit 
insgesamt 462 genauer datierten Gräbern bewertet. Den 
Untersuchungsgegenstand bildeten Skelett- und Brand-
gräber einerseits mit Waffen, d. h. überwiegend männliche 
Bestattungen, andererseits ohne Waffen, d. h. überwiegend 
Frauenbestattungen, aber es haben uns auch Männer- und 
Kinderbestattungen interessiert. Bei der Bewertung der 
Entwicklung des Bestattungsritus und seiner archäo-
logisch erfassbaren Ausdrücke wurden in der Arbeit 
statistische und komparative Analysen verwendet.

Den chronologischen Rahmen der Arbeit stellt die 
ältere und mittlere Latènezeit abgegrenzt mit den Stufen 
LTB1, LTB2 und LTC1 dar, die aus der Sicht der absoluten 
Chronologie zwischen die Jahre 380-180 v. u. Z. fallen. 
Im Rahmen dieses Abschnitts wurden sieben Phasen der 
Latènezeit (B1a, B1b, B2a, B2b, C1a, C1b, C1c) und zwei 
Übergangshorizonte (B1/B2, B2/C1) ausgegliedert.

Kriterien, auf Grund deren die Entwicklung des Be-
stattungsritus bewertet wurde, sind in fünf Kategorien 
eingeteilt. Im Rahmen von ihnen wurden 22 Merkmale 
verfolgt, die den archäologisch erfassbaren Gewohnheiten 
beim Bestattungsritus entsprochen haben.

In der ganzen verfolgten Zeit waren am meisten Ske-
lettbestattungen vertreten. Von insgesamt 462 genauer 
datierten Gräbern handelte es sich bei 323 Gräbern um 
Skelettgräber, d. h. ca. 70%. Bei den restlichen Gräbern 
wurde der Brandbestattungsritus festgestellt. Es handelt 
sich genau um 139 genauer datierte Gräber.

Um die Veränderungen im Bestattungsritus im brei-
teren räumlichen Kontext verfolgen zu können, wurden 
auch einige ausgewählte Gräberfelder aus Nieder-
österreich (Pottenbrunn), Transdanubien (Almásfüzitő, 
Magyarszerdahely-Homoki dűlő, Rezi-Rezicseri) und 
aus dem Theißgebiet (Bodroghalom, Kiskotaj-Kültelkek, 
Muhi-Kocsmadomb) bewertet. Insgesamt handelt es sich 
um 220 Gräber.

Auf Grund der Analyse von Ergebnissen der einzel-
nen archäologisch erfassbaren Gewohnheiten bei den 
Skelett- und Brandbestattungen kann die Entwicklung des 
Bestattungsritus in vier zeitlich begrenzten Abschnitten 
bewertet werden. Sie hingen wahrscheinlich mit einigen 
Kolonisationswellen von keltischen Gruppen zusammen, 
die den mitteldonauländischen Raum besiedelt haben.

In dem ältesten zeitlichen Abschnitt, der im Rahmen 
der flachen Gräberfelder in die ältere und mittlere Stufe 
der LTB1 zu datieren ist, wurde die Totenverbrennung im 
Gebiet von Niederösterreich (hier schon in der frühlatène-

zeitlichen Stufe A) und im Transdanubien durchgeführt. 
Auf dem Gebiet der Slowakei wurden im Laufe der Stufe 
LTB1 neue Gräberfelder angelegt, auf denen die Inhu-
mierung belegt wurde, die wahrscheinlich die einzige 
Bestattungsform darstellt. Für die Brandgräber aus dem 
Gräberfeld Pottenbrunn war ein strenger Ritus charakte-
ristisch, der sich vor allem bei den Kriegern äußerte. Im 
Vergleich zu den gleichzeitigen Skelettgräbern hatten 
Brandgräber unterschiedliche Formen von Grabgru-
ben wie auch wesentlich kleinere Ausmaße. In diesem 
Zusammenhang kann auch die Möglichkeit erwogen 
werden, dass unterschiedliche Form und Ausmaße von 
Gruben auch mit visueller Hervorhebung von Gräbern 
durch eine andere Bestattungsweise (in diesem Fall 
handelte es sich um Brandbestattungen) auf der Fläche 
des Gräberfeldes zusammenhängen konnten, wann die 
Gräber eine bestimmte Zeit auch noch auf der Oberfläche 
zu sehen waren. Bevorzugt wurden kreisförmige, ovale 
und teilweise auch quadratische Formen von Grabgruben. 
Interessant sind besonders Gräber mit ovalem Grund-
riss, die auf dem Gräberfeld Pottenbrunn (Grab 340) in 
Niederösterreich und auf dem Gräberfeld Rezi-Rezicseri 
(Grab 3 und 21) im Transdanubien vertreten waren. Im 
Inventar von diesen Gräbern wurden bronzene unver-
zierte Blechringe festgestellt, die nach der Meinung von 
P. Ramsl (2002, 141) im Zusammenhang mit dem Grab 340 
aus Pottenbrunn fremden Einfluss aus dem Gebiet der 
Schweiz bzw. aus dem Gebiet von Südwestdeutschland 
darstellen. Fremder Ursprung von den bestatteten Indivi-
duen in diesen Gräbern kann wahrscheinlich auch durch 
andere Tatsachen belegt werden. Sie hängen vor allem 
mit ovaler Form der Gruben zusammen. Kelten, die auf 
diesen Gräberfeldern Bestattungen durchgeführt haben, 
haben in den nachfolgenden Phasen diese Form aus dem 
Spektrum von Grabgrubenformen völlig ausgeschlossen 
(soweit es Beobachtungen im Gelände ermöglichen).

Der strenge Bestattungsritus, der auf dem Gräberfeld 
Pottenbrunn nur bei den Kriegern zu beobachten ist, war 
wahrscheinlich nicht direkt an das Ausmaß der Grabgru-
be gebunden. Diese Annahme belegt der Vergleich von 
durchschnittlicher Länge der undeformierten Schwerter 
(ca. 66 cm) und vom Abstand der Ausmaße der Grabgru-
ben, die genug geräumig waren, um in sie auch ungestörte 
Waffen zu legen.

Am Ende der Stufe LTB1 und im Laufe des Übergangs-
horizonts LTB1/B2 erscheinen die ersten Brandgräber auf 
dem Gebiet der Slowakei. In dieser Etappe der Entwicklung 
des Bestattungsritus wurde auch das Gräberfeld Malé Kosi-
hy angelegt, auf dem sich eines der frühesten Merkmale der 
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Totenverbrennung auf unserem Gebiet beobachten lässt. 
Brandgräber kommen sowohl in der Ostslowakei als auch 
im Theißgebiet vor, wo es zum Kontakt von Kelten mit der 
Bevölkerung der Vekerzug-Kultur kam. Einen guten Be-
weis stellen Verbände von Brandgräbern mit gemischtem 
Inventar der Kelten und der Vekerzug-Kultur dar.

Aus der Sicht der untersuchten Problematik ist die Tat-
sache wichtig, dass sich der Bestattungsritus in Brandgrä-
bern aus dem Gebiet der Slowakei (Gräberfelder Malé 
Kosihy und Cejkov) und dem Theißgebiet (Gräberfelder 
Kiskotaj-Kültelkek und Muhi-Kocsmadomb) in seiner 
strengen Form geäußert hat, was auch die deformierten 
Waffen in Kriegergräbern belegt haben. Es bedeutet, dass 
der Bestattungsritus trotz seiner zeitlichen Verschiebung 
auch weiterhin streng eingehalten wurde, wie das auch 
in der Stufe LTB1 auf dem Gräberfeld in Pottenbrunn 
der Fall war.

Im Laufe des dritten Abschnitts, der sich in die Stufe 
LTB2 bis zum Übergangshorizont LTB2/C1 datieren 
lässt, lassen sich der Übergang zur Totenverbrennung 
und die Erhöhung des Anteils von Brandgräbern auch 
auf weiteren Gräberfeldern beobachten. Aus der Zeit der 
frühen und mittleren Phase der Stufe LTB2 kann auf dem 
Gebiet der Südwestslowakei (auf Grund von bewerteten 
Gräbern und Gräberfeldern) die Verschiebung des Vor-
kommens von Brandgräbern in westliche Richtung be-
obachtet werden, und zwar in das Gebiet zwischen dem 
unteren Lauf des Flusses Hron und des Flusses Žitava 
(Karte 2). Ihr erstes Vorkommen wurde auf den Grä-
berfeldern Bajč-Vlkanovo, Dubník, Hronovce-Domaša, 
Chotín und Kamenín erfasst. Es sind Gräberfelder, auf 
denen der Anfang der Bestattungen in die Stufe LTB1 
bzw. in den Übergangshorizont LTB1/B2 zu datieren 
ist. Aus dieser Sicht muss noch ergänzt werden, dass 
die Inhumierung auf diesen Gräberfeldern in der Zeit 
ihrer Entstehung die einzige Bestattungsart dargestellt 
hat. Die spätere Eingliederung der Totenverbrennung 
in die Bestattungsformen auf diesen Gräberfeldern 
führte auch zu ihrer teilweisen Umwandlung. Diese 
Umwandlung lässt sich an dem allmählichen Verzichten 
auf absichtliches Beschädigen der Gegenstände in der 
Grabausstattung beobachten.

Im Fall des Gräberfeldes Malé Kosihy, wo die Entwick-
lung der Brandbestattung auch in dem dritten Abschnitt 
fortsetzte, wurde im Unterschied zu den angeführten 
Gräberfeldern der Übergang zur strengsten Form des 
Brandritus festgestellt, welche die Fragmentarisierung 
der Gegenstände in der Grabausstattung darstellt. Die 
Bewertung von absichtlichem Brechen von Gegenstän-
den persönlicher Ausstattung erschwert die spätere 
Störung von Gräbern. Interpretiert werden könnte dieses 
Phänomen auch als Ergebnis der rituellen Tätigkeit, 
die mit zusätzlichem Beschädigen der Gegenstände 
persönlicher Ausstattung des bestatteten Individuums 
verbunden ist.

An der Grenze der Stufen LTB2 und LTC1, d. h. im 
Laufe des zweiten Viertels des 3. Jh. v. u. Z., kam es 
wahrscheinlich zu einer weiteren Migrationgswelle der 
keltischen Bevölkerung, was neue Gräberfelder belegen, 
die im Laufe dieser Zeit angelegt wurden. Auf der Mehr-
heit der Gräberfelder stellen Skelettbestattungen auch 
weiterhin den am häufigsten vertretenen Bestattungsritus 

dar. Die Fortsetzung der Entwicklung des Bestattungsritus 
kann überwiegend auf solchen Gräberfeldern beobachtet 
werden, auf denen es zum Übergang zur Totenverbren-
nung zu Ende der Stufe LTB1 oder im Laufe der Stufe 
LTB2 gekommen ist. Aus der Sicht der Entwicklung der 
Biritualität, die für die keltischen flachen Gräberfelder 
typisch ist, war für die Zeit ab dem ersten Vorkommen 
der Brandgräber bis zum Übergangshorizont LTB2/C1 
nur die teilweise Durchführung der Totenverbrennung 
charakteristisch.

In dem bewerteten Verband wurde festgestellt, dass 
Brandbestattungen am stärksten seit Anfang der Stufe 
LTC1 in den Vordergrund getreten sind. Das Verhältnis 
von Skelett- und Brandgräbern wird fast gleich und des-
halb kann schon von der echten Biritualität gesprochen 
werden. Im Laufe der Stufe LTC1 lässt sich im Fall von 
Brandgräbern das langsame Verzichten auf die strenge 
Form des Bestattungsritus beobachten. Diese Verände-
rung hängt mit der absichtlichen Beschädigung von Ge-
genständen zusammen, besonders mit dem Beschädigen 
von Waffen in den Kriegergräbern. Als typisches Beispiel 
für eine Änderung in der Ideologie des Bestattungsritus 
können reich ausgestattete Gräber aus dem Gräberfeld in 
Malé Kosihy genommen werden, die in die Stufe LTC1 
datiert sind und einige von ihren Merkmalen an die 
Skelettgräber erinnern. Diese allmähliche Veränderung 
erkennt man vor allem an Form, Ausmaßen und Aufberei-
tung von Grabgruben, aber auch an der Deponierungsart 
von einigen Gegenständen im Grab, in diesem Fall an der 
Deponierung von unbeschädigten Waffen.

Der plötzliche Untergang von Bestattungen auf den 
Gräberfeldern in der Spätphase der Stufe LTC1 wird in 
der Regel mit bedeutender Veränderung von religiösen 
Vorstellungen (Chytráček 2005, 787) fast auf dem ganzen 
von den Kelten bewohnten Gebiet in Zusammenhang 
gebracht.

Den Beginn des Untergangs von Bestattungen auf 
den Gräberfeldern sieht man am besten in der mittleren 
Phase der Stufe LTC1. Einige Nekropolen werden nicht 
mehr verwendet und der Anteil von Gräbern sinkt im 
Vergleich zur frühen Phase LTC1a fast um die Hälfte (23% 
von der Gesamtanzahl von datierten Gräbern konnten 
in die Phase LTC1a datiert werden). Nach M. Chytráček 
(2005, 792) soll die Veränderung in den Bestattungsriten 
mit der Lehre von Druiden über die Unsterblichkeit der 
Seele zusammengehangen haben. Sie lehrten die Unsterb-
lichkeit der Seele und ein Leben nach dem Tod in einem 
anderen Körper. Dies bedeutet eigentlich die Lehre über 
die Reinkarnation. Seiner Meinung nach soll sich diese 
religiöse Veränderung in dem Verzicht auf den Brauch 
widerspiegelt haben, Beigaben in die Gräber zu legen. 
Diese Veränderung in den Bestattungsgewohnheiten 
passierte vor allem im Raum des Karpatenbeckens und 
im Raum westlich anliegender Gebiete. Die Fortsetzung 
der Bestattungen kann aber auch weiterhin im Gebiet von 
Slowenien und Serbien beobachtet werden, wo keltische 
Gräberfelder mit Brandritus bis zum keltisch-römischen 
Horizont andauern.

Auf Grund der Ergebnisse von Analysen konnten 
ältere Ansichten angezweifelt werden. Nach einigen 
älteren Meinungen soll die Entwicklung von Brand-
gräbern bei größeren Grabgruben angefangen haben, 
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in die verbrannte Reste auf den Boden der Grabgrube 
durcheinander geworfen wurden. Die Entwicklung 
soll dann weiter zu den Gruben- und Urnengräbern 
fortgesetzt haben (Benadik 1958, 521). Im Rahmen des 
bewerteten Bestands konnte auf den Gräberfeldern eine 
ganz andere Situation beobachtet werden. Die Entwick-
lung von Brandgräbern fing bei kleinen Grabgruben an, 
in denen verbrannte Reste auf einem Haufen angehäuft 
waren und die Entwicklung setzte dann weiter zu den 
Gräbern größerer Ausmaße fort, in denen sich ver-
brannte Knochen verwühlt auf dem ganzen Boden der 
Grabgrube befanden. Urnengräber bzw. Deponierung 
von verbrannten Knochen in die Gefäße stellen im Laufe 
des bewerteten zeitlichen Abschnitts eine progressive Art 
der Deponierung von Resten nach der Totenverbrennung 
dar und auf Gräberfeldern kommt sie nur vereinzelt vor. 
Es konnte noch eine weitere ältere Meinung angezweifelt 
werden, nach der die Entwicklung des Brandritus zu 
ausgeprägten Deformationen von Waffen bzw. zu deren 
Fragmentarisierung hätten führen sollen. Den angeführ-
ten Beobachtungen nach ließ man beim Brandritus von 
der Gewohnheit nach, Gegenstände der Grabausstattung 
absichtlich zu beschädigen.

Die vom Autor des Beitrags festgestellten Ergebnisse 
zeigen, dass der etappenmäßige Übergang des Brandritus 
auf die einzelnen Gräberfelder mit bestimmter Form einer 
neuen Religion zusammenhängen konnte. Die neue Reli-
gion konnte auch andere Bestattungsriten haben.

Einen Beleg für das Erscheinen einer neuen Ideologie 
können auch Gräber aus den Gräberfeldern Pottenbrunn 
und Rezi-Rezicseri darstellen, die in die Frühphase der 
Stufe LTB1 datiert werden. In den Gräbern wurden Ge-
genstände fremder, wahrscheinlich westlicher Herkunft, 
festgestellt. Weitere Untersuchungen sollten sich eben 
mit diesen ältesten Merkmalen des Brandritus ausein-
andersetzen. Diese lassen sich aber nur im Gebiet von 
Niederösterreich und Transdanubien beobachten. Einen 
wichtigen Raum könnte auch das Gebiet von Nieder-
österreich bilden, wo dank von neuen Forschungen eine 
große Quellenbasis vorhanden ist, die bei der Bearbeitung 
von dieser Problematik helfen kann. Die Merkmale der 
Totenverbrenennung bei den Kelten in diesem Gebiet 
kamen schon in der frühlatènezeitlichen (LTA) Stufe vor, 
wo Brandgräber auf Grund von einigen Merkmalen (Form 
und Ausmaße der Grabgrube, Deponierungsart von Ge-
genständen und verbrannten Knochen) Ähnlichkeiten mit 
den Gräbern in der Stufe LTB1 aufweisen.

Einen interessanten Bestattungsritus auf Gräberfeldern 
stellen birituelle Doppelgräber dar. Erkannt wurden sie 
auf dem Gräberfeld in Palárikovo und wahrscheinlich 
auch in Bajč-Vlkanovo. Das Vorkommen von diesen Dop-
pelgräbern lässt sich ungefähr in die Stufe LTC1 datieren, 
d. h. in die Zeit, in die auch der Schwerpunkt der echten 
Biritualität fällt. Auf Grund der Fundlage geht es im Fall 
von Brandgräbern um zusätzliche Bestattungen von ver-
brannten Individuen, deren Reste entweder direkt in die 
Grabgrube zum Skelett eines zweiten Individuums oder 
in ein Gefäß/eine Urne gelegt wurden, die dann in das 
Grab direkt über das Skelett gelegt wurde. Zusätzliche 
Brandgräber können den Anschein erwecken, dass die 
Verstorbenen eine Verwandtschafts- bzw. Partnerbezie-

hung hatten. Angesichts einer sehr kleinen Anzahl von 
solchen Gräbern konnten chronologische Fragen ihres 
Vorkommens nicht genauer untersucht werden und die 
Bearbeitung von diesem Phänomen kann zum Gegen-
stand von weiteren Untersuchungen werden.

Zur nachfolgenden Wiederbewertung der Entwicklung 
der Bestattungsriten kann auch das Gräberfeld in Levice 
beitragen (Samuel 2007, 173, 174), das in der Zeit der 
Bearbeitung von diesem Beitrag untersucht wurde. Auf 
der freigelegten Fläche wurden mehr als 70 Brandgräber 
festgestellt. Diese Tatsache deutet seinen zeitlichen Zu-
sammenhang mit dem Gräberfeld in Malé Kosihy an. Die-
se Annahme unterstützt auch die Situierung von beiden 
Gräberfeldern östlich des Fluss Hron, d. h. in dem Raum, 
in dem sich die ältesten Merkmale der Totenverbrennung 
bei den Kelten auf dem Gebiet der Slowakei beobachten 
lassen. Diese Annahmen bleiben aber noch offen und 
können erst nach der Untersuchung des Gräberfeldes in 
Levice wieder bewertet werden.

Die Verallgemeinerung der Entwicklung des Bestat-
tungsritus bei den Kelten, die das Gebiet der heutigen 
Slowakei bewohnten, ist auch trotz der Ergebnisse, die 
in dieser Arbeit vorgelegt wurden, problematisch. Der 
Prozess des Übergangs zur Totenverbrennung war in der 
Zeit der flachen keltischen Gräberfelder gleich. Der etap-
penmäßige Verlauf der Verbreitung des Bestattungsritus 
auf die einzelnen Gräberfelder zeigte sich auch in seiner 
teilweisen Umwandlung, was sich vor allem in dem all-
mählichen Verzicht auf das absichtliche Beschädigen von 
Gegenständen persönlicher Ausstattung widerspiegelt 
hat. Vergrößerung von Grabausmaßen, Bevorzugung 
von überwiegend rechteckigen Formen, Deponierungs-
art von Gegenständen im Grab wie auch Verzicht auf 
die Gewohnheit von absichtlicher Beschädigung von 
Waffen deuten auf das Bedürfnis hin, Skelettgräber 
teilweise nachzuahmen. Diese Situation kann am besten 
auf dem Gräberfeld in Malé Kosihy beobachtet werden, 
wo die Entwicklung des Brandritus von seinem ersten 
Vorkommen auf dem Gebiet der Slowakei bis zum Ende 
der keltischen Gräberfelder in der späten Phase der Stufe 
LTC1 verlief.

Die Ergebnisse der Analyse von den einzelnen archäo-
logisch erfassbaren Merkmalen des Bestattungsritus, die 
wir in dieser Arbeit vorgestellt haben, stellen nur einen 
kleinen Teil der Aussagekraft dar, die die keltischen Grä-
berfelder bieten. Eine genaue Bewertung der Entwicklung 
des Bestattungsritus erschwert vor allem die Vielfältigkeit 
des untersuchten Bestands. In dieser Richtung zeigte 
sich als problematisch eine Gruppe von Gräbern ohne 
Waffen, in der Bestattungen sowohl von Frauen, als auch 
von Männern und Kindern vertreten sind. Die Verfol-
gung von Veränderungen der einzelnen archäologisch 
erfassbaren Merkmale des Bestattungsritus erschwerte 
vor allem die Bestimmung des Geschlechts und Alters 
von den bestatteten Individuen. In der Mehrheit der 
Fälle war es nämlich nicht möglich, mit anthropologisch 
ausgewertetem Material zu arbeiten. Aus diesem Grund 
wurde im Laufe des verfolgten zeitlichen Abschnitts im 
Rahmen dieser Gruppe eine starke Variabilität in den 
Bestattungsriten konstatiert und ihre weitere Bewertung 
bleibt vorläufig offen.
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Karte 1. Räumliche Verbreitung von keltischen flachen 
Gräberfeldern, die zum untersuchten Bestand gehö-
ren: 1 - Bajč-Vlkanovo; 2 - Branč; 3 - Dolné Trhovište; 
4 - Dubník; 5 - Dvory nad Žitavou; 6 - Galanta-
Nebojsa; 7 - Gbelce; 8 - Bodza-Holiare; 9 - Hronovce-
Domaša; 10 - Hurbanovo; 11 - Chotín X; 12 - Ka-
menín; 13 - Komjatice; 14 - Malé Kosihy; 15 - Maňa; 
16 - Nitra; 17 - Nitriansky Hrádok; 18 - Palárikovo; 
19 - Svätý Michal; 20 - Svätý Peter (Dolný Peter); 
21 - Trnovec nad Váhom-Horný Jatov; 22 - Úľany 
nad Žitavou; 23 - Cej kov; 24 - Drňa; 25 - Ipeľské 
Predmostie; 26 - Ižkovce; 27 - Košice; 28 - Kráľovský 
Chlmec; 29 - Pottenbrunn; 30 - Almásfüzitő; 31 - Ma-
gyarszerdahely-Homoki dűlő; 32 - Rezi-Rezicseri; 
33 - Bodroghalom; 34 - Kiskotaj-Kültelkek; 35 - Muhi- 
-Kocsmadomb.

Karte 2. Das erste Vorkommen von Brandgräbern auf 
den einzelnen Gräberfeldern im untersuchten Raum: 
1 - Bajč-Vlkanovo; 2 - Branč; 3 - Dolné Trhovište; 
4 - Dubník; 5 - Dvory nad Žitavou; 6 - Galanta- 
-Nebojsa; 7 - Gbelce; 8 - Bodza-Holiare; 9 - Hronovce-
Domaša; 10 - Hurbanovo; 11 - Chotín X; 12 - Kamenín; 
13 - Komjatice; 14 - Malé Kosihy; 15 - Maňa; 16 - Nitra; 
17 - Nitriansky Hrádok; 18 - Palárikovo; 19 - Svätý 
Michal; 20 - Svätý Peter (Dolný Peter); 21 - Trnovec nad 
Váhom-Horný Jatov; 22 - Úľany nad Žitavou; 23 - Cej-
kov; 24 - Drňa; 25 - Ipeľské Predmostie; 26 - Ižkovce; 
27 - Košice; 28 - Kráľovský Chlmec; 29 - Pottenbrunn; 
30 - Almásfüzitő; 31 - Magyarszerdahely-Homoki dűlő; 
32 - Rezi-Rezicseri; 33 - Bodroghalom; 34 - Kiskotaj- 
-Kültelkek; 35 - Muhi-Kocsmadomb.

In den Tabellen verwendete Abkürzungen:
PH = Anzahl der Gräber; PR = Bestattungsritus; 
KH = Skelettgrab; ŽH = Brandgrab; HZB = Grab mit 
Waffen; HBZ = Grab ohne Waffen; NR = unbestimmter 
Ritus; PO = gestörtes Grab; DH = Doppelgrab; K = Kon-
struktion aus Holz; G = Rinne; KZ = Steinverschüttung; 
H = Holzbahren; Ž = Deponierungsart von verbrannten 
Knochen und Resten vom Scheiterhaufen; NK = auf 
dem Haufen; RO = verwühlt auf dem Boden der 
Grabgrube; ON = um das Gefäß; J = in dem Grübchen; 
U = in dem Gefäß; Z = Erhaltung der Grabausstattung; 
N = unbeschädigt; S = brandbeschädigt; R = Deformie-
rung; 1 = in der Hälfte gebogen; 2 = zweimal gebogen; 
3 = oval gedreht; 4 = 4 x gebogen; 5 = leicht gebogen; 
Fr = Fragmentarisierung; I = Deponierung des Inventars; 
OD = getrennt von verbrannten Resten; SP = zusammen 
mit verbrannten Resten; CO = ein Teil ist getrennt; 
? = Ausmaße unbekannt/Angabe unklar; dĺ. = Länge; 
š. = Breite; pr. = Durchmesser. 

Tabelle 1. Untersuchter Bestand von Gräberfeldern. 
1-26 - Gebiet der Südwestslowakei; 27-32 - südliches 
Gebiet der Mittelslowakei und das Gebiet der Ost-
slowakei.

Tabelle 2. Untersuchter Bestand von Gräberfeldern - 
datierte Gräber. 1-26 - Gebiet der Südwestslowakei; 
27-32 - südliches Gebiet der Mittelslowakei und das 
Gebiet der Ostslowakei.

Tabelle 3. Quantitative und prozentuelle Vertretung von 
genauer datierten Gräbern und archäologisch erfassba-
ren Merkmalen des Bestattungsritus in den einzelnen 
Phasen des Gräberfeldes Bajč-Vlkanovo.

Tabelle 4. Mindest- und Höchstwerte von Ausmaßen der 
Grabgruben in den einzelnen Phasen des Gräberfeldes 
Bajč-Vojanovo.

Tabelle 5. Quantitative und prozentuelle Vertretung 
von genauer datierten Gräbern und archäologisch 
erfassbaren Merkmalen des Bestattungsritus in den 
einzelnen Phasen des Gräberfeldes Dubník.

Tabelle 6. Mindest- und Höchstwerte von Ausmaßen der 
Grabgruben in den einzelnen Phasen des Gräberfeldes 
Dubník.

Tabelle 7. Quantitative und prozentuelle Vertretung von 
genauer datierten Gräbern und archäologisch erfassba-
ren Merkmalen des Bestattungsritus in den einzelnen 
Phasen des Gräberfeldes Chotín X.

Tabelle 8. Mindest- und Höchstwerte von Ausmaßen der 
Grabgruben in den einzelnen Phasen des Gräberfeldes 
Chotín X.

Tabelle 9. Quantitative und prozentuelle Vertretung von 
genauer datierten Gräbern und archäologisch erfassba-
ren Merkmalen des Bestattungsritus in den einzelnen 
Phasen des Gräberfeldes Malé Kosihy.

Tabelle 10. Mindest- und Höchstwerte von Ausmaßen 
der Grabgruben in den einzelnen Phasen des Gräber-
feldes Malé Kosihy.

Tabelle 11. Quantitative und prozentuelle Vertretung 
von genauer datierten Gräbern und archäologisch 
erfassbaren Merkmalen des Bestattungsritus in den 
einzelnen Phasen des Gräberfeldes Maňa.

Tabelle 12. Mindest- und Höchstwerte von Ausmaßen 
der Grabgruben in den einzelnen Phasen des Gräber-
feldes Maňa.

Tabelle 13. Quantitative und prozentuelle Vertretung 
von genauer datierten Gräbern und archäologisch 
erfassbaren Merkmalen des Bestattungsritus in den 
einzelnen Phasen des Gräberfeldes Palárikovo.

Tabelle 14. Mindest- und Höchstwerte von Ausmaßen 
der Grabgruben in den einzelnen Phasen des Gräber-
feldes Palárikovo.

Tabelle 15. Quantitative und prozentuelle Vertretung 
von genauer datierten Gräbern und archäologisch 
erfassbaren Merkmalen des Bestattungsritus in den 
einzelnen Phasen des Gräberfeldes Trnovec nad 
Váhom-Horný Jatov.

Tabelle 16. Mindest- und Höchstwerte von Ausmaßen 
der Grabgruben in den einzelnen Phasen des Gräber-
feldes Trnovec nad Váhom-Horný Jatov.

Tabelle 17. Mindest- und Höchstwerte der Ausmaße 
der Gruben von Skelettgräbern mit und ohne Waffen 
in den einzelnen Phasen des Gräberfeldes aus dem 
Gebiet der Südwestslowakei.

Tabelle 18. Mindest- und Höchstwerte der Ausmaße der 
Grabgruben von Brandgräbern mit und ohne Waffen 
in den einzelnen Phasen des Gräberfeldes aus dem 
Gebiet der Südwestslowakei.

Tabelle 19. Quantitative und prozentuelle Vertretung 
von genauer datierten Gräbern und archäologisch 
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erfassbaren Merkmalen des Bestattungsritus in den 
einzelnen Phasen des Gräberfeldes Ižkovce.

Tabelle 20. Mindest- und Höchstwerte von Ausmaßen 
der Grabgruben in den einzelnen Phasen des Gräber-
feldes Ižkovce.

Tabelle 21. Mindest- und Höchstwerte der Ausmaße der 
Grabgruben von Skelett- und Brandgräbern mit und 
ohne Waffen in den einzelnen Phasen des Gräberfeldes 
aus dem südlichen Gebiet der Mittelslowakei und aus 
der Ostslowakei.

Tabelle 22. Mindest- und Höchstausmaße der Grabgruben 
von Skelettgräbern in den einzelnen Phasen auf den 
Gräberfeldern aus dem Gebiet der Slowakei.

Tabelle 23. Mindest- und Höchstausmaße der Grabgru-
ben von Brandgräbern in der Gruppe mit Waffen in 
den einzelnen Phasen auf den Gräberfeldern aus dem 
Gebiet der Slowakei.

Tabelle 24. Mindest- und Höchstausmaße der Grabgru-
ben von Brandgräbern in der Gruppe ohne Waffen in 
den einzelnen Phasen auf den Gräberfeldern aus dem 
Gebiet der Slowakei.

Tabelle 25. Ausgewählte Gräberfelder aus dem Gebiet von 
Niederösterreich, Transdanubien und Theißgebiet.

Diagramm 1. Prozentuelle Vertretung von Skelett- und 
Brandgräbern mit und ohne Waffen in den einzelnen 
untersuchten Phasen aus dem Gebiet der Südwest-
slowakei. Legende: a - Skelettgräber mit Waffen; b - Ske-
lettgräber ohne Waffen; c - Brandgräber mit Waffen; 
d - Brandgräber ohne Waffen.

Diagramm 2. Prozentuelle Vertretung von Grundrissen 
der Grabgruben der Skelettgräber mit und ohne Waffen 
in den einzelnen untersuchten Phasen aus dem Gebiet 
der Südwestslowakei. Legende: a - Gräber mit Waffen 
mit rechteckigem Grundriss; b - Gräber mit Waffen mit 
quadratischem Grundriss; c - Gräber ohne Waffen mit 
rechteckigem Grundriss; d - Gräber ohne Waffen mit 
quadratischem Grundriss; e - Gräber ohne Waffen mit 
ovalem Grundriss.

Diagramm 3. Prozentueller Anteil von spezifischen 
Merkmalen des Skelettbestattungsritus in den einzel-
nen untersuchten Phasen auf Gräberfeldern aus dem 
Gebiet der Südwestslowakei. Legende: a - Gräber mit 
Umfassungsrinne; b - Gräber mit Holzkonstruktion; 
c - Gräber mit Holzbahren; d - Gräber mit Steinen in 
der Verschüttung.

Diagramm 4. Prozentuelle Vertretung der Grundrisse von 
Grabgruben der Brandgräber mit und ohne Waffen in 
den einzelnen untersuchten Phasen aus dem Gebiet 
der Südwestslowakei. Legende: a - Gräber mit Waffen 
mit rechteckigem Grundriss; b - Gräber mit Waffen mit 
quadratischem Grundriss; c - Gräber mit Waffen mit 
kreisförmigem Grundriss; d - Gräber ohne Waffen mit 
rechteckigem Grundriss; e - Gräber ohne Waffen mit 
quadratischem Grundriss; f - Gräber ohne Waffen mit 
ovalem Grundriss; g - Gräber ohne Waffen mit länglich 
ovalem Grundriss; h - Gräber ohne Waffen mit kreis-
förmigem Grundriss.

Diagramm 5. Prozentuelle Vertretung der einzelnen 
Grundrisse von Skelett- und Brandgräbern mit und 
ohne Waffen im südlichen Gebiet der Mittel- und 

Ostslowakei. Legende: a - Skelettgrab mit Waffen mit 
rechteckigem Grundriss; b - Brandgrab mit Waffen mit 
rechteckigem Grundriss; c - Brandgrab mit Waffen mit 
ovalem Grundriss; d - Brandgrab mit Waffen mit läng-
lich ovalem Grundriss; e - Brandgrab mit Waffen mit 
kreisförmigem Grundriss; f - Brandgrab ohne Waffen 
mit rechteckigem Grundriss; g - Brandgrab ohne Waf-
fen mit quadratischem Grundriss; h - Brandgrab ohne 
Waffen mit länglich ovalem Grundriss.

Diagramm 6. Gesamtvertretung der Grundrisse von 
Skelettgräbern in der Gruppe mit und ohne Waffen - 
berechnet aus der Gesamtanzahl von genauer datierten 
Skelettgräbern. Legende: a - Gräber mit Waffen mit 
rechteckigem Grundriss; b - Gräber mit Waffen mit 
quadratischem Grundriss; c - Gräber ohne Waffen mit 
rechteckigem Grundriss; d - Gräber ohne Waffen mit 
quadratischem Grundriss; e - Gräber ohne Waffen mit 
ovalem Grundriss.

Diagramm 7. Vertretung der Formen von Grabgruben der 
Skelettgräber in der Gruppe mit und ohne Waffen in den 
einzelnen Phasen der Gräberfelder - die angeführten 
Werte wurden anhand der Vertretung von Gräbern in 
den einzelnen Phasen berechnet. Legende: a - Gräber 
mit Waffen mit rechteckigem Grundriss; b - Gräber mit 
Waffen mit quadratischem Grundriss; c - Gräber ohne 
Waffen mit rechteckigem Grundriss; d - Gräber ohne 
Waffen mit quadratischem Grundriss; e - Gräber ohne 
Waffen mit ovalem Grundriss.

Diagramm 8. Bindung der Form der Grabgrube an männ-
liches und/oder weibliches Geschlecht in der Gruppe 
von Skelettgräbern ohne Waffen. Legende: a -Männer-
gräber mit rechteckigem Grundriss; b - Frauengräber 
mit rechteckigem Grundriss; c - Männergräber mit 
quadratischem Grundriss; d - Frauengräber mit qua-
dratischem Grundriss; e - Männergräber mit ovalem 
Grundriss; f - Frauengräber mit ovalem Grundriss.

Diagramm 9. Vertretung von spezifischen Aufbereitun-
gen und Bezeichnungen von Skelettgräbern in den 
einzelnen Phasen aus der Zeit der flachen keltischen 
Gräberfelder - prozentuelle Werte wurden aus der 
Anzahl der Gräber berechnet, bei denen es möglich 
war, die einzelnen ausgegliederten Merkmale des Be-
stattungsritus zu unterscheiden. Legende: a - Gräber 
mit Umfassungsrinne; b - Gräber mit Holzkonstruktion; 
c - Gräber mit Holzbahren; d - Gräber mit Steinen in 
der Verschüttung.

Diagramm 10. Vertretung der Grundrisse von Grabgruben 
in der Gruppe von Brandgräbern mit und ohne Waffen in 
den einzelnen Phasen ihres Vorkommens - die angeführ-
ten Werte wurden anhand der Vertretung von Gräbern 
berechnet, bei denen es möglich war, Form und Ausmaße 
der Grabgruben zu unterscheiden. Legende: a - Gräber mit 
Waffen mit rechteckigem Grundriss; b - Gräber mit Waffen 
mit quadratischem Grundriss; c- Gräber mit Waffen mit 
ovalem Grundriss; d - Gräber mit Waffen mit länglich 
ovalem Grundriss; e - Gräber mit Waffen mit kreisförmi-
gem Grundriss; f - Gräber ohne Waffen mit rechteckigem 
Grundriss; g - Gräber ohne Waffen mit quadratischem 
Grundriss; h - Gräber ohne Waffen mit ovalem Grundriss; 
i - Gräber ohne Waffen mit länglich ovalem Grundriss; 
j - Gräber ohne Waffen mit ovalem Grundriss.
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Diagramm 11. Vertretung der einzelnen Deponierungsar-
ten von verbrannten Menschenknochen in Gräbern in 
den einzelnen untersuchten Phasen - die angeführten 
Werte wurden anhand der Vertretung von Gräbern 
in der jeweiligen Phase des Vorkommens berechnet. 
Legende: a - auf einem Haufen; b - verwühlt auf dem 
Boden der Grabgrube; c - um das Gefäß; d - zwei und 
mehrere Anhäufungen von verbrannten Menschenkno-
chen; e - in dem Grübchen; f - in dem Gefäß; g - nicht 
identifiziert.

Diagramm 12. Vertretung der einzelnen Umgangsarten 
mit persönlicher Ausstattung von verbrannten Indivi-
duen in der Gruppe von Gräbern mit Waffen. Legende: 
a- unbeschädigt; b - brandbeschädigt; c - deformiert; 
d - fragmentarisiert.

Diagramm 13. Vertretung der einzelnen Umgangsarten 
mit persönlicher Ausstattung von verbrannten Indivi-

duen in der Gruppe von Gräbern ohne Waffen. Legen-
de: a- unbeschädigt; b - brandbeschädigt; c - deformiert; 
d - fragmentarisiert.

Diagramm 14. Vertretung von einzelnen Deponierungs-
arten der persönlichen Ausstattung von verbrannten 
Individuen in den ausgegliederten Phasen in der 
Gruppe der Gräber mit Waffen. Legende: a - getrennt 
von verbrannten Resten; b - zusammen mit verbrann-
ten Resten; c- ein Teil der Ausstattung ist getrennt von 
verbrannten Resten.

Diagramm 15. Vertretung von einzelnen Deponierungs-
arten der persönlichen Ausstattung von verbrannten 
Individuen in den ausgegliederten Phasen in der 
Gruppe der Gräber ohne Waffen. Legende: a - getrennt 
von verbrannten Resten; b - zusammen mit verbrann-
ten Resten; c- ein Teil der Ausstattung ist getrennt von 
verbrannten Resten.
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K PROBLEMATIKE BIJAKOV 
Z OBDOBIA AVARSKÉHO KAGANÁTU 1 

J o Z e F  Z á B o J n Í k

On the Problem of Bludgeons from the Period of the Avar Khaganate. The essay deals with occurrence of pear-, ball- or 
egg-shaped artefacts made of antler or bone. In Russian scientific literature the term “kisteň” is used for its description. It 
is a part of striking weapon, in which movable joining of head and handle is used to increase the striking effect. Strokes are 
heavier and defence is more difficult than from stave and mace. Comparing with sword, mace or war hammer, impact force 
is not transmitted to the handle. The shield protection against strokes is problematic, too. Another advantage is that its head 
on chain can wrap around the enemy’s weapon. Ensuing swift movement backwards pulls the weapon out of his hands. In 
the Slovak scientific literature the term “bijak” is used for this weapon, which occurs in horseman’s graves from the Period 
of the Avar Khaganate. That’s why its single-handed variant is hypothesized to exist. Majority of bludgeons can be dated 
to the late phase of the Period of the Avar Khaganate. In addition to another phenomena and artefacts that existed on the 
Khaganate territory in this period, occurrence of bludgeons proves intensive contacts between the Carpathian Basin and the 
Saltovo-Mayaki culture, where this type of weapon appears rather frequently.

Key words: Carpathian basin, Avar Khaganate period, weapon, bludgeons.

ÚvoD

V inventári hrobov z obdobia avarského kaganátu 
sa z času na čas vyskytnú predmety špecifického 
tvaru, vyhotovené z kosti, resp. z parohoviny. 
Zvyčajne majú guľovitý alebo hruškovitý/vajco-
vitý tvar a ich povrch je zväčša hladký, niekedy 
nevýrazne facetovaný, eventuálne s rozoznateľnými 
kanelúrami. V menšom počte prípadov sú zdobené 
rytou výzdobou, resp. vyrezávaním. Väčšina z nich 
je prevŕtaná, pričom otvory majú rôzny priemer. 
V nedávnej dobe sa týmito predmetmi zaoberala 
É. Garam (1998). Interpretuje ich ako súčasti bičov, 
resp. ako úderovú zbraň určenú na kontaktný boj. 
Nie vždy totiž možno jednoznačne určiť, a to treba 
zdôrazniť, účel spomínaných predmetov. Tých, 
ktoré sa interpretujú ako hlavice bičov je však ne-
pomerne viac, pričom sú datované do včasného, 
stredného i neskorého stupňa obdobia avarského 
kaganátu (Garam 1998, obr. 7).

Iný názor na interpretáciu týchto artefaktov pre-
zentovala prednedávnom L. Smirnova (2005). Pred-
mety považuje za závažia, ktoré boli súčasťou váh 
s asymetrickými ramenami. Nemožno vylúčiť, že 
najmä kovové guľovité a vajcovité predmety mohli 
byť súčasťami asymetrických váh, predovšetkým 
vtedy, ak ide o nálezy zo sídliskových areálov. 
Z územia Karpatskej kotliny poznáme niekoľko 

hrobov tzv. zlatníkov z obdobia včasného stredo-
veku (Turčan 1984). Avšak ani v jedinom prípade sa 
v takýchto hroboch predmety podobné súčastiam 
analyzovaných úderových zbraní nenašli. Naopak, 
vyskytli sa v hrobových komplexoch s prítomnosťou 
ďalších zbraní. V hroboch zlatníkov sa nachádzali 
dvojramenné symetrické váhy a závažia označené 
hodnotou hmotnosti. Dôležitým protiargumentom je 
aj fakt, že na niektorých predmetoch považovaných 
za závažia sa zachovali zvyšky akýchsi železných 
článkov, prípadne tordovanej tyčinky (napr. exem-
plár z hrobu 252 v Čataji, resp. predmet z hrobu 25 
vo Veľkom Mederi). V takomto prípade by muselo 
byť závažie zavesené na rameno prostredníctvom 
akéhosi medzičlánku či reťaze. Na takýto spôsob 
umiestnenia závažia však nemáme žiadne doklady.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa možno 
oprávnene domnievať, že spomínané predmety boli 
súčasťou úderovej zbrane, pre ktorú existuje v ruskej 
literatúre pomenovanie „kisteň“ (Kirpičnikov 1966, 58, 
s literatúrou). V slovenskej odbornej literatúre, ktorá 
sa zaoberá chladnými zbraňami, absentuje rozsiah-
lejšia pasáž venovaná či už terminológii, alebo opisu 
tejto zbrane. Iba vo všeobecnosti sa spomína termín 
„bijak“ (Hradský/Habáň 2001, 7). Výraz „remdik“ 
aj s opisom zbrane možno nájsť na špecializovanej 
internetovej stránke (http://sk.wiki pedia.org/wiki/
Remdik)2. Oba termíny sú zjavne prebrané z češtiny, 

1 Štúdia vznikla v rámci grantového projektu 2/0057/09 agentúry VEGA.
2 Remdik - stredoveká zbraň pozostávajúca z ostnatej gule na konci reťaze pripevnenej na konci rúčky. Výhodou tejto zbrane bolo, 

že sa dala ťažko zastaviť, dokázala udierať poza štít aj meč a vedela sa omotať. Bezreťazová verzia sa nazývala palcát. Všetky 
citované internetové stránky sú s dátumom 25. 6. 2009.
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ktorá používa výrazy „biják“ a „řemdih“ (Křížek/
Čech 1997, 28, 228). K tomuto prevzatiu došlo zrejme 
v nedávnej dobe, pretože v slovníku slovenského 
jazyka, ktorý vyšiel v roku 1959 je tento vysvetľujúci 
text: „Bijak - kto sa rád bije, bitkár“ (Slovník 1959, 94). na 
internetovej stránke „Wikipedia“ možno nájsť opisy 
a výrazy pre tento druh zbrane aj v iných jazykoch3. 
Maďarský termín „ostorbuzogány“4 uvádza vo svojej 
štúdii É. Garam (1998, 109).

Vychádzajúc z terminológie prebratej z češtiny 
a opierajúc sa o opis zbrane, sa ako vhodnejšie javí 

pomenovanie „bijak“ (obr. 1), ktoré sa bude v texte 
príspevku používať. Termín „remdik“ sa javí menej 
výstižný, vyznieva dosť umelo a menej zrozumi-
teľne. Okrem toho je na základe opisu v odbornej 
literatúre vhodný skôr pre stredovekú a novovekú 
zbraň (obr. 3). Dokumentujú to aj ilustrácie v en-
cyklopedicky zameraných prácach zaoberajúcich 
sa dejinami zbraní (Wills 2007, 37; Zbraně 1999, 17). 
Oba typy zbraní využívajú na zvýšenie účinku 
pohyblivé spojenie hlavice s držadlom/rukoväťou 
(obr. 2). Údery sú pádnejšie a obrana proti nim je 
ťažšia než v prípade palíc a kyjov. Na rozdiel od 
meča alebo palcátu sa sila nárazu neprenáša do 
rukoväti. Zároveň je problematické blokovať úder 
štítom. Výhodou je aj fakt, že hlavica na reťazi má 
schopnosť omotať sa okolo protivníkovej zbrane 
(napr. meča). Následným prudkým pohybom 
dozadu je potom možné zbraň z ruky súpera 
vytrhnúť. Keďže sa bijaky v období avarského 
kaganátu pomerne často vyskytujú v hroboch 
jazdcov, predpokladať možno skôr jednoručnú 
verziu zbrane.

Predmety hruškovitého/vajcovitého, resp. guľo-
vitého tvaru, vyhotovené z kosti, parohoviny alebo 
z kovu možno rozdeliť do troch kategórií:
1. exempláre, ktoré takmer s istotou možno inter-

pretovať ako bijaky;
2. predmety, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou 

boli súčasťami takejto zbrane;
3. exempláre, ktoré mohli byť súčasťou bijaka.

kaTalóg

Katalóg prezentuje nálezové komplexy obsahujúce tie 
predmety, ktoré možno jednoznačne interpretovať ako 
bijaky, resp. tie, ktoré by mohli byť zaradené do tejto 
skupiny zbraní. To však neznamená, že nemohli plniť aj 
inú funkciu (napr. ukončenie remeňa bolas a pod.). Isté 
pochybnosti sa vynárajú predovšetkým v prípade exem-
plárov z nekropoly v Jászapáti, ktoré zaradila É. Garam 
(1998, obr. 3: 8-10) do kategórie hlavíc bičov. Pri niektorých 
lokalitách je uvedený názov polohy v zmysle publikácie 
ADAM 2002. 

1. Ada, poloha „Ciglana Bakos“, neurčený jazdecký 
hrob (Bálint 1989, 186, obr. 83: 5)
Opis nálezu: z bronzu odliaty predmet v tvare mierne 
sploštenej gule má v hornej časti uško, do ktorého bol 
navlečený krúžok (obr. 5: 6). Interpretovaný bol ako 
„Lassoende“. Hrobový celok ďalej obsahoval kovania 
opaska, kovania konského postroja, strmene a oválnu 

3 Anglicky - bludgeon/flail (http://en.wikipedia.org/wiki/Flail); francúzsky - fléau d‘armes (http://fr.wikipedia.org/wiki/Fléau_d’armes); 
nemecky - Kriegsflegel (http://de.wikipedia.org/wiki/Flegel).

4 V nemeckom súhrne používa termín „Peitschekeule“ (Garam 1998, 121).

Obr. 2. Princíp funkcie bijaka (podľa Zbraně 1999, 17).

Obr. 1. Schéma bijaka (podľa Klučina 2004, 44). A - držadlo/
rukoväť; B - záves/reťaz; C - hlavica.
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striebornú šálku, ktorá má výzdobu v štýle pokladu 
z lokality Nagyszentmiklós v Banáte (Bálint 1989, 
obr. 83; 2002, obr. 6). Práve na základe tejto šálky, ako 
aj kovaní, možno hrobový celok datovať do 8. storočia, 
azda do jeho záveru.

2. Bratislava, časť Devínska Nová Ves, poloha „Tehelňa“, 
hrob 28. Zachoval sa len spodok hrobovej jamy. Na 
základe jej veľkosti (210 x 150 cm) by azda bolo možné 
predpokladať, že v nej bol pochovaný jazdec. Zvyšky 
kostí koňa sa však nezistili a ľudské kosti ležali v jej osi.
Opis nálezu: údajne drevený predmet vajcovitého 
tvaru so železným uškom, dlhý 8,3 cm (Eisner 1952, 
16, obr. 7: 8). V priereze má nevýrazne vajcovitý tvar 
s priemermi 3,7-4 cm. Táto nepravidelnosť je zrejme 
spôsobená jeho neúplnosťou (obr. 4: 4). Našiel sa 
pravde podobne po pravej strane tela jazdca. Iné prí-
lohy v hrobe neboli.

3. Csoma, poloha „Újtelep“, hrob 9, určený ako hrob 
muža (Bakay 1976, obr. 32; cit. podľa Garam 1998, 110).
Opis nálezu: predmet hruškovitého/vajcovitého tvaru 
väčších rozmerov bol pozdĺžne prevŕtaný, na jednom 
jeho konci sa zachoval fragment železa. Dĺžka kostenej 
časti cca 8 cm, celková dĺžka 9,7 cm (obr. 4: 1). Rozmery 
boli odmerané na základe ilustrácie (Garam 1998, obr. 
5: 4). Miesto uloženia predmetu nie je známe. Inventár 
tohto hrobu tvorili aj liate bronzové kovania opaska, 
čo ho umožňuje datovať do 8. stor.

4. Čataj, poloha „Zemanské-Gejzove“, hrob 148, určený 
ako jazdecký hrob muža vo veku juvenis - cca 20-22 
rokov (nepublikované).
Opis nálezu: predmet v tvare nevýrazne nepravidel-
nej sploštenej gule bol pozdĺžne prevŕtaný, v otvore 
s priemerom 2-2,5 cm sa zachovali zvyšky železného 
tŕňa/tyčinky. Vyhotovený bol pravdepodobne z paro-

Obr. 3. Stredoveké a novoveké bijaky/remdiky (podľa Zbraně 1999, 17). 1 - švajčiarska hviezda, tzv. Morgenstern, okolo 
roku 1530; 2 - nemecká hviezda s krátkou reťazou, 16. stor.; 3 - nemecký jednoručný bojový cep, pravdepodobne 17. stor.; 
4 - indický cep s dvoma reťazami, 19. stor.; 5 - neobvyklá francúzska hviezda bez hrotov, 15. stor.; 6 - krátky nemecký železný 

cep s troma hlavicami; 7 - moderný nemecký obušok.
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Obr. 4. Bijaky hruškovitého/vajcovitého tvaru. 1 - Csoma (podľa Garam 1998, obr. 5: 4); 2 - Čataj, hrob 252; 3 - Veľký Meder; 
4 - Bratislava, časť Devínska Nová Ves; 5 - Wien XIII - Hietzing/Unter St. Veit (podľa Daim 1979, tab. 5: 7); 6 - Košice, časť 

Šebastovce, hrob 94. 
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Obr. 5. Bijaky guľovitého tvaru. 1 - Jászapáti, hrob 182; 2 - Jászapáti, hrob 139; 3 - Jászapáti, hrob 110 (1-3 podľa Madaras 1994, 
tab. XVII: 13; XX: 139: 2; XXVI: 7); 4 - Szebény; 5 - Dévaványa (podľa Garam 1975, obr. 8: 97.38); 6 - ada (podľa Bálint 

1989, obr. 83: 5); 7 - Keszthely (podľa Hampel 1905, III, tab. 155: 12); 8 - Čataj, hrob 148. 1-6 - bez mierky.
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hoviny, jeho priemer bol 5,5-6 cm, výška 4 cm (obr. 
5: 8). Uložený bol konča pravej hornej končatiny. In-
ventár tohto hrobu bojovníka tvorili pozlátené bronzo-
vé náušnice, bronzová, tzv. obuvnícka ihla, 2 plechové 
kovania opaska, 2 pracky, prevliečka, sax, hrot kopije 
a vedierko. Konský postroj tvorilo zubadlo, 2 strmene, 
pracka a ozdobné pukličky zdobiace remene postroja. 
Hrob možno na základe príloh datovať do začiatku 
8. storočia, resp. do počiatočnej fázy neskorého stupňa 
obdobie avarského kaganátu.

5. Čataj, poloha „Zemanské-Gejzove“, hrob 252, údajne 
hrob nedospelého jedinca (nepublikované).
Opis nálezu: predmet hruškovitého/vajcovitého tvaru 
s nevýrazne facetovaným povrchom, pozdĺžne pre-
vŕtaný, vyhotovený z parohoviny. V otvore sa zachoval 
železný tŕň (tyčinka) ukončený očkom. Maximálny 
priemer 3,4 cm, výška parohovinovej časti 6,5 cm, 
celková výška (spolu so železnou časťou) 8,1 cm 
(obr. 4: 2). Pôvodne bol na konci parohovinovej časti 
železný fragment ohnutý do ostrého uhla (možno 
to postrehnúť na pláne hrobu). Predmet bol zrejme 
podobnej konštrukcie ako exemplár z Veľkého Me-
dera. Našiel sa na pravej holennej kosti pochovaného. 
Inventár bojovníckeho hrobu tvorili tri liate bronzové 
kovania opaska, bronzový krúžok, železné predmety 
(nôž, pracka, sekerka, ocieľka), kresací kamienok 
a železné súčasti dreveného vedierka. Na základe 
inventára možno hrobový celok datovať do 8. stor., 
azda do jeho prvej polovice.

6. Dévaványa, poloha „Köleshalom, hrob 145 (Kovrig 
1975, 138, obr. 9: 145: 1). Absentujú podrobnejšie údaje 
o hrobe, ktorý bol hlboký 110 cm.
Opis nálezu: guľovitý, pozdĺžne prevŕtaný predmet 
bol podľa údajov v publikácii vyhotovený z kosti 
hovädzieho dobytka (caput femoris). Podľa merania 
na ilustrácii má dĺžku cca 4,5 cm a priemer cca 4 cm. 
V jeho otvore sa zachovali železné zvyšky (obr. 5: 5). 
Našiel sa medzi nohami pochovaného a bol jedinou 
prílohou v hrobe.

7. Jászapáti, poloha „Nagyállás út“, hrob 110 (Madaras 
1994, 39, tab. XVII: 13). Na základe príloh (zbrane, ko-
vania opaska) bol v hrobe pochovaný zrejme muž.
Opis nálezu: kostený predmet tvaru sploštenej gule je 
pozdĺžne prevŕtaný (obr. 5: 3). Našiel sa v blízkosti 
spodnej časti pravej hornej končatiny. Jeho rozmery 
nemožno na základe kresby určiť, pretože pri jeho 
vyobrazení absentuje mierka a údaje o veľkosti 
chýbajú aj v opise predmetu. Inventár hrobu tvorili 
hladké kovania opaska, vyhotovené zo strieborného 
plechu, obloženie reflexného luku, kostené súčasti 
tulca a viaceré trojkrídle hroty šípov. Hrobový celok 
možno datovať pravdepodobne do stredného stupňa 
obdobia avarského kaganátu.

8. Jászapáti, poloha „Nagyállás út“, hrob 139 (Madaras 
1994, 45, tab. XX: 139: 2). Na základe príloh (azda la-

mela z panciera, ocieľka, kresacie kamienky) možno 
predpokladať, že v hrobe bol pochovaný muž.
Opis nálezu: kostený predmet tvaru sploštenej gule 
je pozdĺžne prevŕtaný, v otvore sa zachovali zvyšky 
železa (obr. 5: 2). Našiel sa pri hornom konci pravej 
stehennej kosti zomrelého. Rozmery predmetu 
nemožno na základe kresby určiť, pretože pri jeho 
vyobrazení absentuje mierka a údaje o veľkosti 
chýbajú aj v jeho opise. Hrobový celok obsahoval 
nedatovateľný inventár. Ak by sme však železný 
fragment považovali za zvyšok lamely panciera, bolo 
by ho možné datovať azda do včasného až stredného 
stupňa obdobia avarského kaganátu. Takáto inter-
pretácia je však v rovine úvahy.

9. Jászapáti, poloha „Nagyállás út“, hrob 182 (Madaras 
1994, 54, tab. XXVI: 7). Na základe príloh (zbrane, 
kovania opaska), ako aj z opisu vyplýva, že v hrobe 
bol pochovaný muž.
Opis nálezu: kostený predmet tvaru sploštenej gule 
je pozdĺžne prevŕtaný, v otvore sa zachovali zvyšky 
železa (obr. 5: 1). Našiel sa zvonka pravej stehennej 
kosti, ktorá sa zachovala in situ. Rozmery predmetu 
nemožno na základe kresby určiť, pretože pri jeho 
vyobrazení absentuje mierka a údaje o veľkosti chý-
bajú aj v jeho opise. Inventár tohto porušeného hrobu 
muža tvorili hladké kovania opaska, vyhotovené 
z bronzového plechu, kostené súčasti reflexného 
luku a tulca, ako aj trojkrídle hroty šípov. Hrobový 
celok možno datovať do stredného stupňa obdobia 
avarského kaganátu.

10. Kesthely, poloha „Városi temető“, neurčený hrob 
(Hampel 1905, II, 192, III, tab. 155: 12).
Opis nálezu: kostená guľa s nepravidelným/ne-
súmerným povrchom. Podľa údajov z literatúry 
bola azda vyhotovená z kĺbovej časti zvieracej kosti. 
Stredom prechádza železná tyčinka/tŕň. Na jednej 
strane sa zachovalo niekoľko článkov reťaze (obr. 
5: 7). Predmet ležal medzi kolenami pochovaného. 
Na základe kresby tohto guľovitého predmetu 
možno stanoviť jeho priemer na cca 5,2 cm a výšku 
na cca 4,5 cm. É Garam (1998, 119) udáva priemer 
s hodnotou 5,5 cm.

11. Košice, časť Šebastovce, poloha „Lapiše“, hrob 94, 
určený ako jazdecký hrob muža vo veku adultus II/
maturus - cca 40-45 rokov (Budinský-Krička/Točík 1991, 
26, tab. XIV: 52; 1994, 175, obr. 3: 6).
Opis nálezu: predmet vajcovitého tvaru, vyhotovený 
z parohoviny, s pozdĺžnym otvorom, dĺžka 10 cm5. 
V priereze má vajcovitý tvar s priemermi 5,2-6,1 cm 
(obr. 4: 6). Našiel sa pri predných končatinách ske-
letu koňa. Hrob obsahoval viaceré bohaté prílohy. 
Pochovaný jazdec-bojovník mal kovaniami zdobený 
opasok, železnú sečnú zbraň, kopiju, bojový nôž, 
hroty šípov. Postroj jeho koňa bol zdobený početnými 
kovaniami (faléry, pukličky a kovania zdobiace reme-
ne, nákončia, pracky). Z hrobu pochádza aj zubadlo, 

5 Podľa publikovaných opisov (Budinský-Krička/Točík 1991, 26, tab. XIV: 52; 1994, 175, obr. 3: 6) bol predmet údajne 7 cm dlhý, čo 
nezodpovedá skutočnosti. Rovnako zmienka, že predmet je stratený.
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strmene a kovanie sedla. Spolu s jazdcom sa v hrobe 
našli aj pozostatky dvoch psov. Na základe príloh 
možno hrob spoľahlivo datovať do 8. stor., resp. do 
druhej fázy neskorého stupňa obdobia avarského 
kaganátu (Zábojník 1995, 303, tabela iii).

12. Košice, časť Šebastovce, poloha „Lapiše“, hrob 321, 
určený ako jazdecký hrob dieťaťa vo veku cca 6-6,5 
roka (Budinský-Krička/Točík 1991, 64, tab. XLIV: 9).
Opis nálezu: cylindrický, pozdĺžne prevŕtaný pred-
met vyhotovený z parohoviny, dĺžka 5,9 cm (obr. 8). 
Našiel sa konča pravej nohy pochovaného jedinca. 
Hrobový celok obsahoval viaceré pomerne prosté 
prílohy (kopija, kresací kamienok, nôž, keramická 
nádoba, bronzový krúžok). Súčasťami konského po-
stroja boli dva strmene, pracka a zubadlo. Prítomnosť 
kopije v hrobovej výbave indikuje mužské pohlavie 
pochovaného dieťaťa. Hrob možno na základe analý-
zy postupu pochovávania datovať do konca 8. stor., 
t. j. do záverečnej fázy neskorého stupňa obdobia 
avarského kaganátu (Zábojník 1995, 305, tabela III).

13. Szebény I, hrob 97, určený ako hrob muža vo veku 
adultus (Garam 1975, 80, 104, obr. 8: 97.38).
Opis nálezu: kostený predmet v tvare sploštenej gule 
je zdobený bodkovaním, jeho priemer na základe 
merania v publikácii je cca 5,6 cm a výška cca 3,5 cm 
(obr. 5: 4). Našiel sa „near the knees“. Hrobový celok 
obsahoval kompletnú garnitúru opaska, tvorenú 
liatymi a plechovými kovaniami (azda stredná tretina 
8. storočia), nôž a keramickú nádobu.

14. Veľký Meder, poloha „Vámostelek“, hrob 25, antro-
pologicky neurčený, azda hrob muža.
Opis nálezu: kostený predmet hruškovitého/vajcovi-
tého tvaru s nasadeným železným tŕňom s očkom, 
do ktorého bola vsadená tordovaná železná tyčinka 
s očkom. Do tej bol vložený fragment ďalšej tyčinky. 
Dĺžka parohovinovej časti 6,9 cm, max. šírka/priemer 
4,3 cm, dĺžka železnej časti 11,5 cm (obr. 4: 3). Pred-
met sa našiel pri pravej lakťovej kosti pochovaného. 
V hrobe bola ešte obtáčaná nádoba. Hrob nemožno 
na základe inventára datovať. Okolité hroby ob-
sahovali materiál, ktorý možno datovať do 8. stor. 
(nepublikované, za poskytnutie informácií ďakujem 
V. Varsikovi).

15. Wien XIII - Hietzing/Unter St. Veit, poloha „Spohr-
straße“, neurčený hrob, pravdepodobne mužský.
Opis nálezu: z kosti vyhotovený predmet s vyrezáva-
nou výzdobou je v spodnej časti priečne prevŕtaný 
(obr. 4: 5). Tento otvor je však pomerne malý, jeho 
priemer je 4-5 mm. Artefakt má dĺžku 7,7 cm a hruš-
kovitý/vajcovitý prierez s hodnotami 3,86-4,59 cm 
(Daim 1979, 63, tab. 5: 7)6. Interpretovaný je ako hlavica 
biča. Táto interpretácia je však málo pravdepodobná, 
pretože predmet nie je dutý, ale masívny.

analÝZa

Z 15 predmetov, ktoré možno považovať za bija-
ky, je iba jeden vyrobený z bronzu (Ada, neurčený 
jazdecký hrob). Ostatné sú podľa údajov z literatúry 
vyhotovené z kosti, resp. parohoviny. Špeciálne 
analýzy predmetov z hľadiska suroviny, z ktorej 
boli vyrobené, však absentujú. Z tohto pohľadu 
by bol výnimočným nález z hrobu 28 na pohrebis-
ku Bratislava-Devínska Nová Ves. Ide o predmet 
hruškovitého/vajcovitého tvaru, opatrený železným 
uškom, ktorý bol podľa J. Eisnera (1952, 16, 339, 
obr. 7: 8) údajne vyhotovený z dreva7. Bol pozdĺž-
ne prevŕtaný a v jeho otvore sa zachoval železný 
tŕň (tyčinka) ukončený očkom. To zrejme slúžilo 
na upevnenie flexibilného média (remeň, povraz), 
ktoré ho spájalo s palicou. Pri výrobe niektorých 
tzv. „kostených“ predmetov sa však okrem kostí 
používali aj iné materiály. Napríklad hlavica biča 
z porušeného hrobu jazdca (hrob 1) na pohrebisku 
vo Viedni, v polohe Aspangbahnhof, bola vyrezaná 
z mamutieho či slonieho kla (Czeika/Kleinecke/Weber 
2000, 28; Huber 2000, 5-11).

Pri rozhodovaní, či je nájdený predmet hlavicou 
biča, alebo ide o bijak, treba brať do úvahy spôsob 
jeho upevnenia na rukoväť. Keď sú predmety plné, 
teda nie duté a priečne prevŕtané, dá sa pred-
pokladať, že boli upevnené na flexibilné médium 
(povraz, remeň, reťaz). V takomto prípade zrejme 
nejde o hlavice bičov, ale o tzv. bijaky. V prípade 
hlavíc bičov je možné predpokladať opak, teda, 
nemali by byť plné, ale mali by mať dutinu, resp. 
prevŕtaný otvor. Ten slúžil na upevnenie pred-
metu zvyčajne na drevenú rukoväť biča. Je totiž 
ťažko predstaviteľné, ako by bolo možné upevniť 
na násadu/rúčku biča predmet, ktorý nebol dutý, 
resp. ktorý by mal iba priečne prevŕtaný otvor 
s pomerne malým priemerom. Dôležitou skutoč-
nosťou je aj priemer pozdĺžne vedeného otvoru 
v telese predmetu. Ak je príliš malý, skôr sa hodí 
na umiestnenie železného tŕňa bijaka. Na druhej 
strane nemožno vylúčiť, že pomocou pomerne 
subtílneho kovového tŕňa možno upevniť na bič 
kostenú či parohovinovú hlavicu. Avšak tie exem-
pláre, ktoré s istotou považujeme za hlavice bičov, 
majú pozdĺžne vyvŕtaný otvor s pomerne veľkým 
priemerom. Neraz sú dokonca tieto otvory kónické 
(pozri Garam 1998, obr. 2-4).

Veľmi dôležitou veličinou je časové určenie hro-
bov, v ktorých sa vyskytli bijaky (výsledok analýzy 

6 Tu uvádzané rozmery sa nepatrne líšia od údajov, ktoré sú v publikácii (Daim 1979, 63). Prezentované miery mi poskytla A. Heinrich 
(Naturhistorisches Museum Wien), za čo jej na tomto mieste úprimne ďakujem.

7 Podľa určenia Z. Miklíkovej (Archeologický ústav SAV v Nitre) je však predmet vyhotovený z parohoviny.
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prezentuje tabela 1). Prevažná väčšina datovaných 
hrobov je z neskorého stupňa obdobia avarského 
kaganátu. Treba doplniť, že tie predmety, ktoré 
možno jednoznačne považovať za bijaky (ide o 6 
hrobových celkov), sú tiež všetky datované do 
uvedeného stupňa, t. j. do 8. stor.

Prezentovaných 15 hrobových celkov s nálezmi 
bijakov bolo analyzovaných aj z hľadiska veku 
a pohlavia pochovaných (tabela 2). V siedmich 
prípadoch bol v týchto hroboch pochovaný muž, 
resp. muž-jazdec. Za jedincov mužského pohlavia 
však možno považovať ďalších troch pochovaných 
(neurčený, nedospelý jazdec a nedospelý), keďže 
v inventári týchto hrobov sa vyskytli predmety 
špecifické pre výbavu mužských hrobov (kovania 
opaskov, zbrane). V jednom prípade bol v hrobe 
pochovaný dospelý jedinec s bijakom a nádobou. 
Ak budeme považovať bijak za zbraň, možno 
predpokladať mužské pohlavie pochovaného aj 
v tomto prípade. Do kategórie neurčený jedinec 
boli zaradené štyri hrobové celky. Z nich jeden 
celok reprezentuje pravdepodobne mužský hrob, 
v ďalších dvoch bol bijak jedinou hrobovou prí-
lohou a v jednom prípade máme k dispozícii iba 
neúplné údaje. Z prezentovanej štatistiky vyplýva, 
že bijak ako zbraň je s veľkou pravdepodobnos-
ťou špecifickým druhom prílohy v mužských 
hroboch.

Ďalším faktom, ktorý bol predmetom analýzy, je 
poloha predmetu v hrobe. Z rozboru vyplýva, že 
najčastejšie sa ukladal po pravej strane tela pocho-
vaného (tabela 3).

Sledované predmety - bijaky boli vyhodnotené aj 
z hľadiska ich tvaru a rozmerov. Z 15 exemplárov 
je 7 huškovitého/vajcovitého tvaru a 8 je guľovité-
ho tvaru. Pri rozmeroch oboch tvarov sú uvedené 
hraničné/okrajové hodnoty:

• Hruškovitý/vajcovitý tvar - dĺžka sa pohybuje 
v rozmedzí od 5,9 cm (Košice-Šebastovce, hrob 321) 
po 10 cm (Košice-Šebastovce, hrob 94); šírka/priemer 
osciluje medzi hodnotami 3,5 cm (Čataj, hrob 252) 
a 6,1 cm (Košice-Šebastovce, hrob 94).

• Guľovitý tvar - pri štyroch exemplároch nebolo 
možné určiť rozmery, napriek tomu je zrejmé, že 
hodnota výšky bijakov guľovitého tvaru je nižšia 
ako ich priemer, čo je prirodzene dané ich tvarom 
mierne sploštenej gule. Priemery sa pohybujú v roz-
medzí od 4 cm (Dévaványa, hrob 145) až po 6 cm 
(Čataj, hrob 148). Výšky majú hodnoty od 3,5 cm 
(Szebény I, hrob 97) po 4,5 cm (Dévaványa, hrob 145; 
Kesthely, neurčený hrob).

Počet hrobov

Stredný stupeň 2

Neskorý stupeň 8

Nedatované 5

Spolu 15

Tabela 1. Datovanie hrobov s bijakmi.

Počet hrobov

Muž 5

Muž - jazdec 2

Jazdec neurčený 1

Jazdec nedospelý 1

Dospelý 1

Nedospelý 1

Neurčený 4

Spolu 15

Tabela 2. Kategórie hrobov s bijakmi.

Počet hrobov

Pri pravej strane tela 1

Pri pravej hornej končatine 3

Pri pravej dolnej končatine 4

Pri kolenách 1

Pri skelete spolupochovaného koňa 1

Neurčená 5

Spolu 15

Tabela 3. Poloha bijakov v hrobe.
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ZHRNUTIE

Guľovitý predmet vyhotovený z bronzu, po-
chádzajúci z jazdeckého hrobu na pohrebisku 
Ada, ktorý by azda mohol byť súčasťou bijaka, 
interpretuje Cs. Bálint (1989, 185, 83: 5) ako „Las-
soende“8. Definícia lasa v Slovníku cudzích slov 
je nasledovná: laso - dlhý povraz, lano so slučkou 
na chytanie divej zveri/dobytka (Ivanová-Šalingová/
Maníková 1979, 513). V tejto súvislosti je potrebné 
použiť skôr termín „bolas/boleadoras“9. ide o lo-
vecké náradie pozostávajúce z jedného až štyroch 
povrazov so závažiami na ich koncoch. Závažia 
boli vyhotovené z rôznorodých materiálov. Sú 
známe kamenné, kovové, ale aj z kože vyhotovené 
guľovité predmety naplnené rôznym materiálom 

(napríklad pieskom). Najčastejšie sa používali 
„bolas“ s troma závažiami (obr. 6). Nemožno 
vylúčiť, že niektoré kovové, prípadne kostené či 
parohovinové predmety guľovitého tvaru mohli 
byť súčasťou takéhoto náradia/zbrane. Dôležitou 
je predovšetkým skutočnosť, že v hroboch z ob-
dobia avarského kaganátu sa nachádzajú uvedené 
predmety vždy iba po jednom exemplári. To je fakt, 
ktorý do istej miery spochybňuje interpretáciu, 
v zmysle ktorej sú tieto artefakty súčasťou „bolas“/
loveckých nástrojov a naopak, je výraznou indíciou 
pre ich interpretáciu ako bijaka.

V prostredí saltovsko-majackej kultúry je celý 
rad nálezov, ktoré sa interpretujú ako bijaky (rusky 
„kisteň“, pozri k tomu Kryganov 1987). Sú vy-

8 Veľmi blízka analógia k tomuto predmetu pochádza z jedného katakombového hrobu na mohylníku Čir-jurt, ktorý predstavuje 
jedno z najvýznamnejších pohrebísk saltovo-majackej kultúry (Bálint 1989, 66, obr. 31: 16).

9 Bolas (from Spanish bola, „ball“, also known as boleadoras) are a throwing weapon similar to the surujin made of weights on the ends of inter-
connected cords, designed to capture animals by entangling their legs. They are most famously used by the South American gauchos, but have 
been found in excavations of pre-Hispanic settlements, especially in P atagonia, where indigenous peoples used them to catch guanaco and 
ñandu (http://en.wikipedia.org/wiki/Bolas).

Obr. 6. Bolas s troma závažiami (podľa http://www.flight-toys.com/artifacts/tb169.html).
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hotovené z rôznorodých materiálov, pričom majú 
variabilný tvar10. Z kovov sa používa na ich výrobu 
predovšetkým železo, bronz a olovo. Známe sú 
však exempláre vyrobené z kosti či z parohoviny 
a kameňa. Z lokality Sarkel-Balaja veža pochádza 
mimoriadny nález. Údajne z kosti vyhotovený pred-
met hruškovitého/vajcovitého tvaru je pozdĺžne 
prevŕtaný. Do otvoru bol umiestnený železný tŕň, 
ktorý bol na jednej strane vytvarovaný do očka a na 
strane druhej mal podobu plocho roztepaného nitu 
(Artamonov 1958, 75, 76, obr. 55). Uvedený predmet 
je zdobený rytými znakmi, ktoré sa interpretujú ako 
tzv. tamgy (obr. 7). Je prekvapujúco podobný predo-
všetkým nálezom z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi, 
z Čataja (hrob 252) a z Veľkého Medera. V exemplá-
roch z pohrebiska v Košiciach-Šebastovciach sa síce 
zvyšky železného tŕňa/tyčinky nezachovali, avšak 
tvarovo sú veľmi blízke.

Väčšina bijakov, ktoré sa našli na teritóriu avarského 
kaganátu, je datovaná do neskorého stupňa obdobia - 
do 8. stor. Predpokladám, rovnako ako niektorí ďalší 
bádatelia, že v tomto období existovalo pomerne 
výrazné prepojenie stredoeurópskeho priestoru, 
ktorý bol súčasťou avarského kaganátu, s teritóriom 
saltovsko-majackej kultúry (Bálint 1989, 174; Garam 
1998, 119). Je preto pravdepodobné, že povedľa iných 
javov a predmetov, ktoré sa v uvede nom období 
objavujú na území kaganátu, aj výskyt bijakov do-
kladá intenzitu kontaktov medzi oboma oblasťami. 
Prežívanie týchto kontaktov sa však predpokladá 
aj v neskoršom období (Bálint 1989, 56). Výrazný 
vplyv saltovsko-majackej kultúry na staromaďarské 
pospolitosti dokladajú viaceré okolnosti. Jednou 
z nich by mohol byť aj kostený predmet v tvare vajca, 
ktorý sa našiel v hrobe 19/53 na pohre bisku v Seredi I 
(Točík 1968, 48, tab. XXXVIII: 5). Bol zdobený rytou 
vý zdobou v tvare girlánd a tvarovo aj rozmermi11 

10 Sú guľovité, vajcovité, zriedkavo s hranami, niekedy s uškom, prípadne so závesom v tvare očka. 
11 Dĺžka 5,8 cm, šírka 4,2 cm (Točík 1968, 48).

Obr. 7. Sarkel-Belaja veža. Bijak zdobený rytou výzdobou - tam-
gami (podľa Bálint 1989, obr. 25: 2; Sorokin 1959, obr. 32: 2).

Obr. 8. Košice, časť Šebastovce, hrob 321.
Predmet z parohoviny.
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sa blíži k bijakom z obdobia avarského kaganátu. 
Hrob bol počas ťažby piesku zničený, avšak prítom-
nosť časti zubadla a deltovitý hrot šípu indikujú 
staromaďarského jazdca-bojovníka. Možno teda 
podobne ako v prípade viacerých bijakov z obdo-
bia avarského kaganátu predpokladať jednoručnú 
verziu zbrane.

Dodatok

Príležitosť reálne preskúmať parohovinový pred-
met z hrobu 321 na pohrebisku v Košiciach, časti 
Šebastovce (obr. 8), sa naskytla až po ukončení ruko-
pisu tohto príspevku. Na základe opisu v literatúre 
(Budinský-Krička/Točik 1991, 64) nebolo totiž možné 
určiť priemer otvoru, ktorý viedol predmetom po-

12 Autor štúdie o bijakoch z územia Poľska ho datoval k polovici 11. storočia (Kotowicz 2008, 80).

zdĺžne. É. Garam (1998, 119) ho uvádza v zozname 
hlavíc bičov. Na základe tvaru a veľkosti som ho 
pôvodne zaradil medzi bijaky. Vzhľadom na veľkosť 
priemeru pozdĺžneho otvoru, ako aj dimenzie samot-
ného predmetu však nemožno vylúčiť, že v skutoč-
nosti ide o hlavicu biča vyhotovenú z parohoviny.

Predpoklad opodstatneného zaradenia viacerých 
predmetov guľovitého tvaru vyhotovených z pa-
rohoviny do skupiny bijakov umocňuje aj nález 
z lokality Pelnaticze (Kotowicz 2008, 80, obr. 2: 4). 
Tvarom, ale aj rozmermi je mimoriadne podobný 
predovšetkým exempláru z hrobu 148 v Čataji. 
Jediný problém spočíva v jeho časovom určení.12 
Najbližšie analógie má však na území avarského 
kaganátu, na lokalitách spájaných s Chazarmi 
a v Novgorode (Kotowicz 2008, 80).
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Zur Problematik von Kriegsflegeln 
aus der Zeit des Awarischen Khaganats

J o z e f  Z á b o j n í k

ZUSAMMENFASSUNG

In Gräbern aus der Zeit des Awarischen Khaganats kom-
men manchmal Gegenstände spezifischer Form vor, die 
in der Regel aus Bein, bzw. Geweih und selten aus Metall 
hergestellt sind. Sie sind in der Regel kugelig oder birnen-/
eiförmig und die Oberfläche ist meistens glatt, manchmal ist 
sie leicht faccetiert oder es lassen sich Kanneluren erkennen. 
In einer kleineren Anzahl von Fällen wurde geritzte bzw. 
geschnitzte Verzierung festgestellt. Die Mehrheit von ihnen 
ist durchgebohrt, wobei die Öffnungen unterschiedlichen 
Durchmesser haben. Sie werden als Bestandteile von Peit-
schen bzw. als beim Kontaktkampf dienende Schlagwaffen 
interpretiert. Der Zweck von erwähnten Gegenständen lässt 
sich nämlich nicht immer eindeutig bestimmen. Manchmal 
werden diese Gegenstände für Gewichte gehalten, die Be-
standteile von Waagen mit asymmetrischen Armen waren. 
Aus dem Gebiet des Karpatenbeckens sind einige Gräber 
der sog. Goldschmiede aus der Zeit des Frühmittelalters 
bekannt, in keinem der Gräber wurde etwas gefunden, 
was diesen Gegenständen ähnlich wäre. Der Autor nimmt 
an, dass die erwähnten Gegenstände Bestandteile einer 
Schlagwaffe waren, die in der russischen Literatur „kisteň“ 
genannt wird. In der slowakischen Fachliteratur fehlt ein 
detaillierter Beitrag, der terminologischen Fragen oder der 
Beschreibung dieser Waffe gewidmet wird. Es werden die 
slowakischen Termini „bijak“ und „remdik“ erwähnt. Sie 
wurden offensichtlich aus dem Tschechischen übernom-
men, weil eben im Tschechischen die Termini „biják“ und 
„řemdih“ verwendet werden. Im Englischen gibt es den 
Terminus „bludgeon/flail“, im Französischen wird der Ter-
minus „fléau d‘armes“ verwendet, im Deutschen gibt es die 
Termini „Kriegsflegel“, bzw. „Peitschekeule“ und im Unga-
rischen existiert der Terminus „ostorbuzogány“. Der Autor 
verwendet den slowakischen Terminus „bijak“ (Abb. 1; 
Prinzip der Funktion eines Kriegsflegels siehe Abb. 2). Der 
slowakische Terminus „remdik“ wirkt ziemlich künstlich 
und unverständlich und er passt eher zur Bezeichnung einer 
mittelalterlichen und neuzeitlichen Waffe (Abb. 3).

Birnen-/eiförmige bzw. kugelförmige Gegenstände, die 
aus Bein, Geweih oder Metall hergestellt sind, können in 
drei kategorien eingeteilt werden:
1. Exemplare, die mit Sicherheit als Kriegsflegel interpretiert 

werden können;
2. Gegenstände, die mit gro�er Wahrsch einlich keit Bestand-Gegenstände, die mit gro�er Wahrscheinlichkeit Bestand-

teile einer solchen Waffe waren;
3. Exemplare, die Bestandteile eines Kriegsflegels sein 

konnten.

Auf Grund von solch definierten Kriterien wurde vom 
Autor eine Liste mit 15 Grabverbänden erarbeitet, in denen 
Gegenstände vorhanden waren, die als Kriegsflegel inter-
pretiert werden.

1. Ada, Flur „Ciglana Bakos“, unbestimmtes Reitergrab 
(Abb. 5: 6).

2. Bratislava, Teil Devínska Nová Ves, Flur „Tehelňa“, 
grab 28 (abb. 4: 4).

3. Csoma, Flur „Újtelep“, Grab 9 (Abb. 4: 1).
4. Čataj, Flur „Zemanské-Gejzove“, Grab 148 (Abb. 5: 8).
5. Čataj, Flur „Zemanské-Gejzove“, Grab 252 (Abb. 4: 2).
6. Dévaványa, Flur „Köleshalom, Grab 145 (Abb. 5: 5).
7. Jászapáti, Flur „Nagyállás út“, Grab 110 (Abb. 5: 3).
8. Jászapáti, Flur „Nagyállás út“, Grab 139 (Abb. 5: 2).
9. Jászapáti, Flur „Nagyállás út“, Grab 182 (Abb. 5: 1).

10. Kesthely, Flur „Városi temető“, unbestimmtes Grab (Abb. 
5: 7).

11. Košice, Teil Šebastovce, Flur „Lapiše“, Grab 94 (Abb. 4: 6).
12. Košice, Teil Šebastovce, Flur „Lapiše“, Grab 321 (Abb. 8).
13. Szebény I, Grab 97 (Abb. 5: 4).
14. Veľký Meder, Flur „Vámostelek“, Grab 25 (Abb. 4: 3).
15. Wien XIII - Hietzing (Unter St. Veit), Lage „Spohrstra�e“, 

unbestimmtes Grab (Abb. 4: 5).

Aus den angeführten Gräbern stammen 15 Funde von ver-
folgten Gegenständen, wobei nur ein Exemplar aus Bronze 
hergestellt war (Ada, unbestimmtes Reitergrab). Mit Hilfe der 
Fachliteratur wurde festgestellt, dass die anderen Exemplare 
aus Bein bzw. Geweih hergestellt sind. Aus dieser Sicht war 
nur der Fund aus Grab 28 auf dem Gräberfeld Bratislava 
(Teil Devínska Nová Ves) ganz besonders. Er war angeblich 
aus Holz hergestellt. In Wirklichkeit besteht das Exemplar 
aus geweih.

Wenn die Gegenstände voll waren, also nicht hohl und 
quer durchgebohrt, kann angenommen werden, dass sie an 
einem flexiblen Medium (Seil, Riemen, Kette) befestigt waren. 
In solchem Fall geht es wahrscheinlich nicht um den Kopf 
von Peitschen, sondern um den sog. Kriegsflegel. Die Köpfe 
von Peitschen sollten nicht voll sein, sondern sie sollten eine 
Höhlung bzw. eine durchgebohrte Öffnung haben. Sie diente 
zur Befestigung eines Gegenstands an einen in der Regel 
hölzernen Griff der Peitsche.

Der Autor des Beitrags wertet auch die zeitliche Bestim-
mung von Gräbern mit Kriegsflegeln aus (Tabelle 1). Der 
grö�te Teil von Exemplaren kann in die späte Stufe der Zeit 
des Awarischen Khaganats datiert werden.

Der Autor präsentiert auch die Ergebnisse der Analyse 
von Gegenständen aus der Sicht des Alters und Geschlechts 
der Bestatteten (Tabelle 2). Die Analysen haben gezeigt, dass 
Kriegsflegel eine spezifische Art der Beigabe in männlichen 
Gräbern darstellt.

Es wurde auch die Lage des Gegenstands im Grab aus-
gewertet (Tabelle 3). Am häufigsten wurde der Gegenstand 
auf die rechte Körperseite des Bestatteten gelegt. Ein wich-
tiges Kriterium stellen die Ausma�e von Kriegsflegeln dar. 
Die Länge von birnen-/eiförmigen Kriegsflegeln schwankt 
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zwischen 5,9-10 cm, Breite/Durchmesser schwanken zwi-
schen 3,6-6,1 cm. Bei den kugelförmigen Kriegsflegeln 
wurden kleinere Ausma�e festgestellt. Ihre Durchmesser 
schwanken zwischen 4-6 cm. Ihre Höhen erreichen die Werte 
von 3,5-4,5 cm.

Das Exemplar aus dem Grab in Ada wird als „Lassoende“ 
interpretiert. Es sollte eher der Begriff „Bola“ verwendet 
werden - es handelt sich um ein Jagdgerät, das aus 1-4 Leinen 
mit jeweils einem Gewicht besteht. Am häufigsten wurde die 
„Bola“ mit drei Gewichten verwendet (Abb. 6).

Im Milieu der Saltovo-Majaki Kultur existiert eine ganze 
Reihe von Funden, die als Kriegsflegel interpretiert werden. 
Sie sind aus verschiedenen Materialien hergestellt, wobei 
ihre Form variabel ist. Aus der Fundstelle Sarkel-Balaja veža 
stammt der birnen-/eiförmige Gegenstand mit Ritzmustern, 
der angeblich aus Bein hergestellt ist (Abb. 7). Er ist vor 
allem den Funden aus Bratislava-Devínska Nová Ves, Čataj 
(Grab 252) und Veľký Meder ähnlich.

Die Mehrheit von Kriegsflegeln aus dem Gebiet des 
Awarischen Khaganats ist in das 8. Jh. datiert. In dieser Zeit 
wird die Verbindung des mitteleuropäischen Raums mit 

dem Territorium der Saltovo-Majaki Kultur angenommen. 
Es ist wahrscheinlich, dass neben anderen Erscheinungen 
und Gegenständen auch das Vorkommen von Kriegsflegeln 
die Intensität der Kontakte zwischen den beiden Gebieten 
belegt.

Diese Behauptung belegt sehr stark auch der Kriegsflegel 
aus der Fundstelle Sarkel-Belaja veža.

Die Annahme der berechtigten Zuordnung von mehreren 
kugelförmigen Gegenständen aus Geweih der Gruppe von 
Kriegsflegeln unterstützt auch der Fund aus der Fundstelle 
Pelnaticze. Seine Form und Ausma�e erinnern sehr stark an 
das Exemplar aus Grab 148 in Čataj.

Nachtrag: Nach Beendigung des Manuskripts gelangte in 
die Hände des Autors der Gegenstand aus Grab 321 auf dem 
Gräberfeld in Košice, Teil Šebastovce (Abb. 8). Der Form und 
Grö�e nach wurde er den Kriegsflegeln zugeordnet. Ange-
sichts der Grö�e des Durchmessers der länglichen Öffnung 
wie auch der Dimension des eigentlichen Gegenstands kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass es sich in Wirklichkeit um 
den Kopf einer Peitsche handelt.

abb. 1. Schema des Kriegsflegels (nach Klučina 2004, 44). 
A - Griff/; B - Verbindungsteil/Kette; C - Schlagkopf.

Abb. 2. Prinzip der Funktion eines Kriegsflegels (nach Zbraně 
1999, 17).

Abb. 3. Mittelalterliche und neuzeitliche Kriegsflegel/Flegel 
(nach Zbraně 1999, 17). 

Abb. 4. Birnen-/eiförmige Kriegsflegel. 1 - Csoma; 2 - Čataj, 
Grab 252; 3 - Veľký Meder; 4 - Bratislava, Teil Devínska 
Nová Ves; 5 - Wien XIII - Hietzing/Unter St. Veit; 6 - Košice, 
Teil Šebastovce, Grab 94.

Abb. 5. Kugelförmige Kriegsflegel. 1 - Jászapáti, Grab 182; 
2 - Jászapáti, Grab 139; 3 - Jászapáti, Grab 110; 4 - Szebény; 

5 - Dévaványa; 6 - Ada; 7 - Keszthely; 8 - Čataj, Grab 148. 
1-6 - ohne Ma�stab.

Abb. 6. Bola mit drei Gewichten
(nach http://www.flight-toys.com/artifacts/tb169.html).

Abb. 7. Sarkel-Belaja veža. Ritzverzierter Kriegsflegel - mit Tam-
gen (nach Bálint 1989, Abb. 25: 2; Sorokin 1959, abb. 32: 2).

Abb. 8. Košice, Teil Šebastovce, Grab 321. Gegenstand aus 
Geweih/Horn.

Tabelle 1. Datierung von Gräbern mit Kriegsflegeln.
Tabelle 2. Kategorien von Gräbern mit Kriegsflegeln.
Tabelle 3. Lage von Kriegsflegeln in Gräbern.
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OSTEOLOGICKÁ ANALÝZA BIJAKOV 
ZO SLOVENSKA 1

Z o r a  M i k l Í k o v á

Osteological Analysis of the Bludgeons from Slovakia. The study presents results of the osteological analysis of pear- and 
ball-shaped artefacts found in the riders’ graves from the Period of the avar khaganate, interpreted by J. Zábojník as bludg-
eons. The main aim of our investigation was to identify the raw material of the available finds from the territory of Slovakia. 
The bludgeons from cemeteries at Bratislava, part Devínska Nová Ves-Tehelňa (grave 28), Košice, part Šebastovce-Lapiše 
(grave 94), Čataj-Zemanské Gejzove (grave 148 a 252) and Veľký Meder-Vámostelek (grave 25) have been studied. A mac-
roscopic examination of the raw material suggested that all five specimens were made of antler or antler/bone (specimen 
from Devínska Nová Ves). The preference of using antler for manufacturing the similar artefacts was documented in other 
archaeological sites of nomadic or semi-nomadic people from the early Middle ages, although other kinds of the raw mate-
rial of animal origin (ivory, bone) were observed in here as well.

key words: bludgeons, raw material, antler, osteology.

Dôležitou súčasťou štúdia artefaktov je identi-
fikácia zdroja suroviny, z ktorej boli vyhotovené 
a technológia jej spracovania. Revízne výskumy 
nálezov často prinášajú poznatky, ktoré sú v rozpore 
so staršími informáciami z literatúry. Pri nálezoch 
kostí zvierat a predmetov z nich vyrobených sa aj 
na Slovensku s podobnými „omylmi“ stretávame 
v odbornej spisbe pomerne často2. na jednej strane 
ide o dôsledok nedostatku špecialistov - osteológov 
zapojených do výskumu artefaktov, na strane druhej 
to vyplýva z faktu, že systematickému výskumu 
kostenej industrie sa u nás stále nevenuje dostatočná 
pozornosť. V snahe vyhnúť sa preberaniu údajov 
z literatúry sme sa preto s autorom príspevku 
o bijakoch z obdobia avarského kaganátu rozhodli 
doplniť ich odborný opis o osteologickú analýzu.

Hlavným cieľom analýzy je identifikácia organic-
kej suroviny (podľa informácií živočíšneho pôvodu) 
a pokus o určenie taxónu a skeletového elementu 
zvieraťa, ktorý bol na výrobu predmetov využitý. 
Stručne sa tiež pokúsime objasniť problémy spojené 
s osteologickým rozlíšením parohoviny od kosti 
a opísať jej špecifické vlastnosti, ktoré ju radia k opti-
málnej surovine na výrobu podobných predmetov.

Zo súboru artefaktov prezentovaných v práci 
J. Zábojníka (2009) bolo na odborné posúdenie do-

stupných päť exemplárov pochádzajúcich z územia 
Slovenska (obr. 1) zo štyroch lokalít: Bratislava, časť 
Devínska Nová Ves-Tehelňa (hrob 28), Košice, časť 
Šebastovce-Lapiše (hrob 94), Čataj-Zemanské Gej-
zove (hroby 148 a 252) a Veľký Meder-Vámostelek 
(hrob 25). Stav zachovania artefaktov bol vo vše-
obecnosti dobrý. Používanie predmetu a následné 
tafonomické javy spôsobili iba mierne zmeny 
povrchovej štruktúry materiálu, i keď rôzne mikro 
a makro zlomy či koróziu menšieho alebo väčšieho 
stupňa bolo možné zaznamenať na všetkých ana-
lyzovaných artefaktoch. Najhoršie zachovaným bol 
bijak hruškovitého tvaru z Devínskej Novej Vsi, 
ktorý bol neúplný, pričom nešetrným konzervač-
ným postupom bola zničená aj pôvodná povrchová 
štruktúra a farba predmetu.

Artefakty boli analyzované na makroskopickej 
úrovni. Príslušnosť k zoologickému taxónu a skele-
tovému elementu bola určovaná na základe porov-
nania povrchovej morfológie (tvar, veľkosť) a vnú-
tornej štruktúry materiálu. Sporné exempláre boli 
konzultované s viacerými odborníkmi3 a skúmané 
pod zväčšením (15-20x) s využitím binokulárneho 
bádateľského stereomikroskopu4. Dokumentačné 
fotografie nálezov vyhotovili G. Fusek a J. Zábojník, 
detailné fotografie vybraných exemplárov vyhoto-
vila autorka. Deštruktívne metódy (zhotovovanie 

1 Štúdia vznikla v rámci grantového projektu 2/0057/09 agentúry VEGA.
2 Ako príklad možno uviesť nedávno publikovaný revízny výskum hrobov z doby sťahovania národov z Krakovian-Stráží, ktorý 

po tvrdil, že v hrobe II neboli zvyšky koňa, ako sa to v staršej odbornej literatúre uvádza, ale kosti tura domáceho (Klčo/Krupa 
2008, 31).

3 Touto cestou ďakujem Ing. Jane Mihályiovej (Archeologický ústav SAV v Nitre), MVDr. Mariánovi Fabišovi, PhD. (Súkromný 
veterinárny chirurg) a doc. Monike Martiniakovej, PhD. (Katedra zoológie a antropológie UKF v Nitre) za ich cenné rady a pri-
pomienky.

4 Zn. Zeiss, typ SteREO Discovery V12, archeobotanické laboratórium Archeologického ústavu SAV v Nitre.
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Obr. 1. Analyzované artefakty - bijaky z obdobia avarského kaganátu. 1 - Čataj, hrob 148; 2 - Bratislava, časť Devínska Nová 
Ves; 3 - Košice, časť Šebastovce; 4 - Čataj, hrob 252; 5 - Veľký Meder.
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rezov či výbrusov), ktoré by umožnili detailnejšiu 
histologickú analýzu kostného tkaniva a overili 
závery makroskopie, žiaľ, nebolo možné v prípade 
týchto unikátnych nálezov uskutočniť.

Ako uviedol už J. Zábojník (2009), podľa do-
stupných údajov z literatúry boli prezentované 
artefakty vyrobené z kosti alebo z dreva (exemplár 
z Devínskej Novej Vsi). Výsledky špeciálnych ana-
lýz podobných kostených predmetov z prostredia 
nomádskych a semi-nomádskych etník poukazujú 
na to, že na ich výrobu mohli byť použité rôznoro-
dé suroviny. S. Czeika, G. Kleinecke a J. Weber (2000) 
napríklad zistili, že kostený predmet interpretovaný 
ako hlavica biča z pohrebiska Wien-Aspangbahn-
hof bol vyhotovený z takej exkluzívnej suroviny, 
akou nesporne mamutí alebo sloní kel je (analýza 
neumožnila rozlíšenie). L. Smirnova (2005, 280) 
uvádza pri opise podobných artefaktov z prostredia 
saltovsko-majackej kultúry z Novgorodu tri druhy 
suroviny, a to parohy losa (parohovina), kly mroža 
(zubovina) a hlavovú kosť morského cicavca (kosť). 
Odhliadnuc od odlišnej interpretácie funkcie týchto 
predmetov (súčasti váh), zaznamenala tu ako domi-
nantný zdroj suroviny parohovinu. Konštatuje, že 
väčšina študovaných predmetov bola vyhotovená 
zo spodnej časti hlavného kmeňa parožia losa, ktorý 
predstavuje najväčší kus kompaktného kostného 
materiálu na spracovanie. Preto nás zaujímalo, na 
akú surovinu poukazujú slovenské nálezy.

Výsledky osteologickej analýzy dostupných exem-
plárov z nášho územia svedčia o tom, že artefakty 
interpretované ako súčasti úderných zbraní - bija-
kov, boli vyhotovené takmer výlučne z parohoviny. 
V prípade bližšej identifikácie zoologického taxónu 
predpokladáme, že boli vyrobené z parožia jeleňa 
(Cervus elaphus). Nemôžeme však vylúčiť ani vy-
užitie parohoviny iných väčších druhov z čeľade 
jeleňovitých (Cervidae).

Paroh je väčšinou ľahko odlíšiteľný od kosti na 
základe charakteristického povrchu typického tzv. 
granuláciou. Najzreteľnejšia je u dospelých jedincov, 
kde v oblasti ružice a dolnej časti kmeňa parohu 
tvorí typické perlovanie, znak cenený zberateľmi 
trofejí poľovnej zveri. V prípade troch bijakov 
hruškovitého tvaru, ktoré boli nájdené v Čataji 
(hrob 252), v Košiciach a vo Veľkom Mederi, bola 
povrchová štruktúra parohu s granuláciou vo väč-
šej či menšej miere zachytená, takže identifikácia 
suroviny nebola problematická. Z tohto hľadiska 
boli sporné ostatné dva exempláre, a to hruškovitý 
bijak z pohrebiska z Devínskej Novej Vsi a guľo-
vitý bijak z Čataja (hrob 148). V prvom prípade 
makro skopické vyšetrenie povrchovej štruktúry 
predmetu znemožňoval hrubý konzervačný náter 
netransparentného charakteru, ktorým bol artefakt 
ošetrený v minulosti. To, že bijak nebol zachovaný 

vcelku, umožnilo preskúmať (makroskopicky aj 
pod zväčšením) štruktúru materiálu v oblasti zlo-
mov. Na základe analýzy stereomikroskopickou 
lupou sme v spolupráci s archeobotanikom dospeli 
k názoru, že tvar a spôsob fragmentácie poukazuje 
v tomto prípade na kosť alebo paroh. Drevo ako 
surovinu na výrobu bijaka z Devínskej Novej Vsi, 
ako pôvodne uvádza J. Eisner (1952, 16, 339), preto 
vylučujeme. V súvislosti s konzervačným náterom 
však nie je odlíšenie kosti a parohoviny v tomto 
prípade možné. 

Problémy pri rozlíšení kosti a parohu nastávajú aj 
vtedy, ak je artefakt vysoko modifikovaný a origi-
nálna povrchová štruktúra parohu nie je zachovaná. 
S týmto problémom sme sa stretli pri analýze guľo-
vitého bijaka z Čataja (hrob 148). Určenie skeleto-
vého elementu a zoologického taxónu bolo otázne 
jednak vzhľadom na väčšie rozmery, jednak kvôli 
vysokému stupňu opracovaniu výrobku. Zatiaľ čo 
u hruškovitých bijakov bola diagnostickým znakom 
zachovaná granulácia na ich povrchu, v tomto prí-
pade bol pôvodný povrch odstránený. Predmet bol 
opracovaný do tvaru gule, na povrchu silno vyleštený 
a zdobený ryhovaním (obr. 2). Hrúbka vyleštené-
ho kompaktného povrchu, ktorý bol na viacerých 
miestach úplne korodovaný, nepresahovala viac ako 
2 mm. Tvar predmetu s vrstvičkou kompaktnej kosti 
na povrchu tak pripomínal hlavicu stehnovej kosti 
veľkého tura - surovinu, z ktorej bol údajne vyho-
tovený jeden z prezentovaných bijakov z maďarskej 
lokality Dévaványa-Köleshalom (Kovrig 1975, 138, 
obr. 9: 145.1). V prípade bijaka z Čataja (hrob 148) 
bolo preto nutné sústrediť pozornosť na rozlíšenie 
kosti a parohu.

Tu treba zdôrazniť fakt, že paroh je vo svojej bio-
logickej podstate kosť, t. j. parohy aj kosti sú tvorené 

Obr. 2. Čataj, hrob 148. Detail povrchu bijaka. Sekundárne 
modifikovaná povrchová štruktúra parohu, leštená a zdobená 

ryhovaním.
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rovnakým tkanivom s podobnou mikroštruktúrou 
a chemickým zložením. Výskum v tejto oblasti vyža-
duje porovnávací materiál a exaktný prístup. Sústre-
dili sme sa preto na rozdiely vo vnútornej štruktúre, 
ktorá bola odhalená na veľkej časti predmetu vďaka 
opracovaniu i korózii materiálu. Napriek rovnakému 
charakteru tkaniva existujú v makro- a mikroštruk-
túre kosti a parohu isté rozdiely. Tie vo veľkej miere 
odrážajú špecifický vývin a bio logickú funkciu paro-
žia zvierat (pozri Deschler-Erb 1998; MacGregor 1985, 
23-29; O’Connor 1987, 9-11; Páral et al. 2007, 627-634, 
obr. 1-6; Penniman 1952, 31). Na rozdiel od ostatných 
elementov kostry je parožie tvorené niekoľko násobne 
rýchlejšie, s ukončením rastu v priebehu pár me-
siacov, čo sa, samozrejme, odrazí v štruktúre jeho 
tkaniva. Štruktúra hubovitého kostného tkaniva, tzv. 
špongiózy, zostáva i vo vysokom štádiu opracovania 
artefaktov roz hodujúcim diagnostickým znakom pri 
rozlíšení kosti a parohoviny (O’Connor 1987, 9, 10). 
Špongióza v dreni parohu má na transverzálnom 
priereze štruktúru guľovitých otvorov (vzor vče-
lích plástov), ktoré sa smerom k okraju zmenšujú 
v priemere, sú od seba vzdialenejšie, až postupne 
na okraji parohu splývajú s kompaktnou kosťou 
(s kortexom). Naproti tomu špongióza dlhej kosti 
je tvorená viac-menej sieťou zauhlených trámcov 
pozdĺžneho tvaru, ktoré vyčnievajú z kompaktnej 
kosti akoby boli rozstrapkané. Ak by sme prepílili 
dlhú kosť pozdĺžne, jej vnútorný povrch bude zväč-
ša kompaktný, s prominujúcimi trabekulami, zatiaľ 
čo pri parohu je vnútorný povrch aj po odstránení 
špongiózy charakteristický početnými kanálikmi. Pri 
analýze odhalenej štruktúry guľovitého predmetu 
z Čataja (hrob 148) bolo možné pozorovať znaky ty-
pické pre štruktúru špongiózy parohu (obr. 3). Preto 
sa domnievame, že tento exemplár bol, podobne ako 
ostatné analyzované predmety, vyrobený z paroho-
viny. Surovina zrejme pochádzala z blízkosti bázy 
kmeňa parohu mohutného jedinca. Sploštený tvar 
predmetu by tomu zodpovedal.

Podľa našich zistení všetkých päť analyzovaných 
bijakov bolo vyrobených z parohoviny. V súvislosti 
s uprednostnením parohoviny na výrobu bijakov, 
ale aj s využitím iných druhov materiálu živočíš-
neho pôvodu sa na záver vynára otázka súvisiaca 
s chemickými a mechanickými vlastnosťami týchto 
surovín. Majú bijaky vyrobené z parohoviny lepšie 
vlastnosti ako tie, ktoré boli vyrobené z kosti alebo 
zuboviny? Sú parohovinové bijaky odolnejšie voči 
úderom?

A. Rajaram a N. Ramanathan (1982, 304, 305) zistili, 
že vyšší obsah kolagénu v parohovine jej dodáva 
väčšiu flexibilitu a silu ako v prípade kosti, čím sa 

stáva vhodnejšou surovinou na výrobu niektorých 
artefaktov. Pomer organickej (kolagén) a anorga-
nickej zložky (hlavne kalcium a fosfor) v kostnom 
tkanive je vo všeobecnosti vyrovnaný k optimál-
nemu výkonu. Parožie patrí k špecializovanému 
kostnému tkanivu, u ktorého je znížená hladina 
minerálnych zložiek. Tá je podmienená ich funkciou, 
t. j. schopnosťou odolať množstvu nárazov, ktorými 
sú parohy vystavené počas života zvieraťa. Viacerí 
bádatelia experimentálne dokázali, že množstvo sily 
potrebné na rozbitie (rezistencia materiálu) parohu 
a kosti je signifikantne odlišné. A. G. MacGregor 
a J. D. Currey (1983, 75, tab. 1) uvádzajú, že pri pa-
rohu je nutné vynaložiť dva- až trikrát viac sily ako 
pri kosti (17 540 Jm-2/paroh a 6468 Jm-2/kosť)5. To 
znamená, že paroh môže podstúpiť viac plastických 
deformácií ako kosť. V rámci projektu vývoja odol-
ného, prírodou inšpirovaného materiálu (Chen et al. 
2009, 696, tab. 1) boli experimentálne porovnávané 
parametre mechanickej rezistencie kosti tura (steh-
nová kosť) a parohoviny jeleňa. Výsledky týchto 
testov naznačili, že odolnosť voči mechanickému 
stresu je pri parohu oveľa vyššia, čo korešponduje 
s jeho funkciou absorbovať energiu a eliminovať ná-
razy vznikajúce počas jeleních súbojov. V súvislosti 
s využitím parohoviny ako súčastí zbraní bola tiež 
experimentálne overená vyššia trvácnosť a prieraz-
nosť parohovinových projektilov v porovnaní s ka-
mennými (Pokines 1998, 884). Výnimočné vlastnosti 
teda už od nepamäti predurčovali parohovinu ako 
surovinu vhodnú na výrobu zbraní. Potvrdzujú to aj 
analyzované exempláre bijakov z obdobia avarského 
kaganátu na našom území.

5 Jm-2 znamená sila v jouloch/m2.

Obr. 3. Čataj, hrob 148. Detail štruktúry suroviny bijaka. 
Štruktúra hubovitého kostného tkaniva, ktorá tvorí vnútornú 
časť parohu - kostné lamely rozvetvené do trámcov a dutinky, 

v ktorých bola v minulosti kostná dreň.
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Osteologische Analyse von Kriegsflegeln aus der Slowakei

Z o r a  M i k l í k o v á

ZUSAMMENFASSUNG

In der Studie werden Ergebnisse der osteologischen 
Analyse von Kriegsflegeln aus der Zeit des Awarischen 
Khaganats präsentiert. Das Hauptziel der Analyse be-
stand in der Bestimmung von organischem Stoff und in 
dem Versuch um die Bestimmung des Taxons und der 
Skelettelemente von Tieren, die bei ihrer Herstellung ver-
wendet wurden. Fünf untersuchte Artefakte stammen aus 
veröffentlichten und unveröffentlichten archäologischen 
grabungen aus dem gebiet der Slowa kei: Bratislava, 

Teil Devínska Nová Ves-Tehelňa (Grab 28), Košice, Teil 
Šebastovce-Lapiše (Grab 94), Čataj-Zemanské Gejzove 
(Gräber 148 und 252) und Veľký Meder-Vámostelek 
(Grab 25). Die osteologische Analyse wurde auf der 
makroskopischen Ebene durchgeführt und in strittigen 
Fällen wurde die stereomikroskopische Lupe verwendet. 
Laut zugänglichen Angaben aus der Literatur waren die 
untersuchten Kriegsflegel aus Knochen oder Holz herge-
stellt (Exemplar aus Devínska Nová Ves). Die Ergebnisse 
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der speziellen Analysen von ähnlichen knöchernen Ge-
genständen aus dem Milieu der nomadischen und semi-
nomadischen Völker belegen die Tatsache, dass zu ihrer 
Herstellung verschiedene Rohstoffe verwendet werden 
konnten - Mammut-/Elefantenzähne und Wallrosshauer, 
Elchengeweih oder Knochen eines Seesäugetieres. Die 
osteologische analyse von exemplaren aus unserem 
Gebiet hat gezeigt, dass die als Bestandteile des Kriegs-
flegels interpretierten Gegenstände fast nur aus Geweih 
hergestellt waren. Im Fall einer näheren Bestimmung 
von zoologischem Taxon wird angenommen, dass sie 
aus Hirschgeweih (Cervus elaphus) hergestellt waren. 
Es kann aber nicht einmal die Verwendung von Geweih 
aus anderen Arten der Familie Cervidae ausgeschlossen 
werden. Die Rohstoffanalyse von Kriegsflegeln aus Čataj 
(Grab 252), Košice und Veľký Meder war nicht proble-
matisch, da die Kriegsflegel die ursprüngliche Form des 
Knochens kopiert haben. Auf der Oberfläche blieb die 
Granulierung erhalten, die für die Oberflächenstruktur 
von Geweih charakteristisch ist. Die Analyse des birnen-
förmigen Kriegsflegels aus dem Gräberfeld in Devínska 
Nová Ves hat gezeigt, dass er nicht aus Holz hergestellt 
war, wie es in der ursprünglichen Beschreibung des Ge-
genstands in der älteren Literatur zu finden war, sondern 
aus Knochen und Geweih (die Unterscheidung war wegen 
des Konservierungsstoffes nicht möglich). Der Kriegsfle-
gel aus Čataj (Grab 148) hatte die Form einer Kugel und 

die Oberfläche war verziert und stark poliert. Infolge der 
Erosionserscheinungen und wahrscheinlich auch starker 
Knochenbearbeitung kam es zur Freilegung der inneren 
Struktur des Materials, auf grund der festgestellt wurde, 
dass es sich um spongiöses Knochengewebe - Spongiosa 
handelt. Spongiosa im Mark des geweihs hat auf dem 
transversalen Querschnitt die Struktur von kreisförmigen 
Öffnungen (Bienenwabenmuster), deren Durchmesser 
in Richtung zum Rand kleiner und die Entfernung von-
einander größer wird, wobei sie am Rand des Geweihs 
mit kompaktem Knochen (mit Kortex) zusammenlaufen. 
Der untersuchte Kriegsflegel war wahrscheinlich aus der 
Sprossbasis des Geweihs eines großen Tieres (Hirsch?) 
hergestellt. Die abgeplattete Form des Gegenstands würde 
unserer Feststellung entsprechen. Mehrere Forscher ha-
ben bei experimentellen Untersuchungen nachgewiesen, 
dass die Resistenz des Knochengewebes von Geweih 
und Knochen signifikant unterschiedlich ist. Die Ergeb-
nisse der Untersuchungen deuten an, dass die Resistenz 
von Geweih mechanischem Stress gegenüber viel höher 
ist, was auch mit seiner Funktion übereinstimmt. Bei 
Hirschkämpfen kann es nämlich Energie aufnehmen und 
Anprall eliminieren. Bessere mechanische Eigenschaften 
prädestinieren Geweih zur Herstellung von bestimmten 
Werkzeugen, wie z. B. Waffen, wie das auch Funde von 
Kriegsflegeln aus der Zeit des Awarischen Khaganats auf 
unserem gebiet belegen.

Abb. 1. Untersuchte Artefakte - Kriegsflegel aus der 
Zeit des Awarischen Khaganats. 1 - Čataj, Grab 148; 
2 - Bratislava, Teil Devínska Nová Ves; 3 - Košice, Teil 
Šebastovce; 4 - Čataj, Grab 252; 5 - Veľký Meder.

Abb. 2. Čataj, Grab 148. Detail der Kriegsflegeloberflä-
che. Sekundär modifizierte Oberflächenstruktur von 
Geweih, poliert und rillenverziert.

Abb. 3. Čataj, Grab 148. Detail von der Stoffstruktur des 
Kriegsflegels. Struktur von spongiösem Knochengewe-
be, das den inneren Teil des Geweihs bildet - Knochen-
lamellen verzweigt in Balken und Höhlen, in denen sich 
in der vergangenheit Mark befanden.
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Recenzie

Sylwester Czopek/Wojciech Poradyło: Warzyce, pow. 
Jasło, stan. 17 - osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 
collectio archaeologica ressoviensis. Tomus X. Wydaw-
nictwo Mitel. rzeszów 2008. 195 strán, 130 obrázkov, 39 ta-
buliek, 16 tabiel, 4 dodatky. iSBn 978-83-60545-90-4.

recenzovaná kniha je desiatym zväzkom edície collectio 
archaeologica ressoviensis. v rámci uvedenej edície sa 
zaraďuje k publikáciám, ktoré sprístupňujú vedecky vý-
znamný a zaujímavý archeologický materiál z doby bron-
zovej a zo staršej doby železnej z rôznych častí Poľska. Ako 
obal mono grafie prezrádza, Sylwester Czopek a Wojciech 
Poradyło spracovali sídliskové nálezy z lokality Warzyce, 
okr. Jasło.

Publikácia má sedem kapitol, ktoré dopĺňajú štyri do-
datky. Z obsahu možno zistiť, že nosnými časťami práce sú 
jednak časť katalógová (2. kapitola), jednak časť analytická 
(3. kapitola). Dodatky (Aneksy 1-4) sú vlastne expertízami 
vybraných druhov prameňov, ktoré zvýrazňujú exaktnosť 
rozobratej problematiky.

V úvodnej kapitole S. Czopek a W. Poradyło predstavujú 
archeologické nálezisko v obci Warzyce, označené číslom 17. 
Lokalizujú ho a opisujú jeho objavenie i výskum. Lokalita 
zemepisne leží v juhovýchodnom cípe Poľska a viaže sa 
k „starej ceste“ Warzyce - Rzeszów. Rozprestiera sa na jed-
nom z výrazne exponovaných miest Jasielsko-Krośnieńskiej 
kotliny, medzi riekami Wisłoka a Wisłok - prítokmi Wisły 
a Sanu.

Z dejín bádania sa možno dozvedieť, že nálezisko bolo 
zachytené povrchovou prospekciou v roku 1986 (A. Lubel-
czyk). Do odbornej literatúry ho uviedol M. Gedl v roku 1998. 
V monografii M. Gedla Warzyce vystupujú pod katalógovým 
číslom 410. Tam sa však čitateľovi dosiaľ „strácali“ v hustej 
sieti nálezísk z mladšieho úseku doby bronzovej a včasnej 
doby železnej vo východnej časti poľských Karpát (Gedl 
1998, 237, obr. 1). Samozrejme, že hlavným dôvodom toho 
bola absencia výskumu na lokalite a z toho vyplývajúci ne-
dostatok informácií o nej. Archeologický výskum polohy 17 
vo Warzyciach sa realizoval klasickými metódami v rokoch 
2004 a 2005 (s. 10).

Na ploche s rozlohou 39,26 árov bolo preskúmaných 212 
objektov z doby bronzovej, staršej doby železnej, včasného 
stredoveku a novoveku (obr. 3), z ktorých sa získalo 4021 
keramických zlomkov (z toho 3952 z doby bronzovej a že-
leznej), 1561 kusov mazanice, 3 prasleny, 3 hlinené závažia, 
1 fragment železného predmetu, 10 kamenných artefaktov 
a 60 ďalších kamenných predmetov a kusov suroviny. Hneď 
za citovaným výpočtom archeologických prameňov autori 
dodávajú, že predmetom ich práce bola kultúrno-chrono-
logická analýza sídliskového materiálu z doby bronzovej 
a staršej doby železnej. S. Czopek a W. Poradyło takto datujú 
presne dvesto objektov. Detailne ich opísali v nasledujúcej 
kapitole. Zvyšných dvanásť objektov zaradili do včasného 
stredoveku a novoveku. Oprávnenosť ich datovania po-
tvrdzujú C14 dáta.

Kapitola „Materiały“ je nielen odborne a dôkladne zo-
staveným, ale aj graficky výborne upraveným katalógom. 
Objekty sú tu zoradené podľa priebežne pridelených čísiel. 
Veľmi pozitívne hodnotím nielen podrobný textový opis 
jednotlivých objektov s nálezovým inventárom, ale aj kva-
litné nákresy a fotografie objektov, resp. detaily nálezových 

situácií. Rovnako kresby, prevažne kresby keramiky, sú 
precízne vyhotovené a v tabuľkách prehľadne usporiada-
né. Je evidentné, že premyslene zostavený katalóg bol pre 
autorov vynikajúcim východiskom pre detailnú analýzu 
materiálu.

V tretej kapitole S. Czopek s W. Poradyłom pristupujú 
k analýze prameňov, ktoré logicky delia na nehnuteľné 
a hnuteľné. V súvislosti s ich všeobecnou charakteristikou 
pripomínajú, že v predloženej publikácii sa sústredili na 
vyhodnotenie prehistorických prameňov. Warzyce charak-
terizujú ako typickú osadu s objektmi rôzneho druhu, s od-
lišným obsahom a chronologickým postavením. Pri analýze 
objektov preto zohľadnili ich formálne aj funkčné hľadiská. 
Autori prostredníctvom textu i plánu (obr. 3) poukazujú 
na nerovnomerné rozmiestnenie zistených objektov. Pred-
pokladajú, že preskúmaná časť sídliska bola jeho západným 
okrajom.

Z pomenovaní jednotlivých druhov nehnuteľných objek-
tov vyplýva, že typológia a pomenovanie jám sa odvíjajú od 
tvarov ich profilov, prípadne funkcie. Autori jamy rozdelili 
na trapézovité, korytovité a kolové. Všímajú si ich rozme-
ry, objemy i farebne odlišné výplne. Podrobne hodnotia 
zistené vrstvy, resp. súvrstvia jám a ich štruktúru. Medzi 
jednotlivými objektmi zároveň hľadajú tak súvislosti, ako 
aj odlišnosti. Priznávajú však, že interpretácia jednotlivých 
jám nie je jednoduchá. K vyčleneným typom jám priradili 
chrono logicky či kultúrne blízke analógie. Tak napríklad 
k jamám s trapézovitým profilom spomínajú blízke paralely 
v osadách z mladšej doby bronzovej na lokalitách Bachórz 
a Hłomcza, k jamám s korytovitým profilom v osade z doby 
železnej na lokalite Niepla. Medzi kolovými jamkami autori 
hľadajú súvislosti a snažia sa zachytiť možné pôdorysy 
obytných, hospodárskych alebo inak funkčne zaraditeľných 
stavieb. Pravda, zvyšky zrútených domov azda najviac 
evokujú väčšie žľabovité objekty 83 a 207 (s. 143). Stať 
o nehnuteľných prameňoch končí stratigrafickými pozo-
rovaniami, ktoré sú jasným potvrdením fázovitosti osady 
(tabela 6).

Medzi hnuteľnými prameňmi z osady dominujú vý-
robky z hliny. Pochopiteľne, hlavne úžitková keramika. 
Jej najväčšia masa pochádza z výplní objektov. S. Czopek 
a W. Poradyło si všímajú aj kvantitu keramiky v objektoch, 
ktorá sa pohybuje v rozmedzí 0 (viaceré kolové jamky) 
až 621 kusov (jama 41). K ďalším hnuteľným prameňom 
patrí fragment železa a kamenné predmety. Autori správne 
prízvukujú význam keramiky pre kultúrno-chronologickú 
interpretáciu osady.

Prínosnou súčasťou analýzy úžitkovej keramiky je jej 
technologická klasifikácia. Makroskopický rozbor keramic-
kého súboru z tejto lokality umožnil vyčleniť štyri hlavné 
technologické skupiny keramiky s ďalšími podskupinami. 
Hlavné skupiny S. Czopek a W. Poradyło označili akrony-
mom GT - grupy technologiczne. Ku GT I zaradili keramiku 
s povrchom zvonka čiernym, zvnútra hnedým (3,3 % zo 
súboru); ku GT II keramiku s povrchom zvonka hnedým, 
zvnútra čiernym alebo sivočiernym (35,1 % zo súboru); ku 
GT III keramiku s obojstranne hnedým povrchom (42,3 % 
zo súboru) a ku GT IV keramiku s obojstranne čiernym 
alebo sivočiernym povrchom (5,1 % zo súboru). Presne 
14,2 % zlomkov v keramickom súbore nebolo možné 
klasifikovať. Autori s vyčlenenými skupinami ďalej pra-
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covali. Zostavili tabely (8-9) s frekvenciou výskytu týchto 
skupín vo vydelených časových fázach osady. Ukázalo sa, 
že v nich všeobecne prevažujú keramické skupiny GT II 
a GT III. Je zaujímavé, že chronologicky staršie objekty 
korešpondujú s keramikou druhej technologickej skupiny, 
mladšie objekty s keramikou tretej technologickej skupiny. 
Stanovená bola tiež teplota, pri ktorej sa keramika vy-
paľovala: pohybuje sa v rozmedzí 600-800 °C. Závažným 
poznatkom je potvrdenie prí tomnosti kamenných prímesí 
v keramike, ktoré majú pôvod na slovensko-ukrajinskom 
pohraničí. Z historického hľadiska je dôležitým zistením 
zásadná odlišnosť analyzovaného keramického súboru 
s klasickým materiálom tarnobrzeskej skupiny lužickej 
kultúry v sledovanom geografickom priestore. Výsledky 
technologickej analýzy keramiky autori sumarizujú v pia-
tich bodoch (s. 154 a 155).

Typologická analýza keramiky preukázala v preskúmanej 
osade prítomnosť všeobecne rozšírených tvarov mladšej doby 
bronzovej a staršej doby železnej. V keramickom inventári 
sú zastúpené vázovité tvary nádob, šálky a džbánky, hrnce, 
misy a zvláštne tvary. Z posledne spomenutých uvádzam 
prevŕtanú „placku“ s odtlačkom rohože. S. Czopek s W. Po-
radyłom v texte opodstatnene argumentujú a zdôrazňujú, že 
menované keramické typy a ich ornamentika majú početné 
analógie v slovenskej vetve lužickej kultúry a v kultúrnom 
komplexe juhovýchodných popolnicových polí (najmä v ky-
jatickej a gávskej kultúre). Analyzovaný keramický súbor 
autori hodnotia aj z chronologického hľadiska. Konštatujú, 
že v keramike sa odzrkadľujú dva odlišné horizonty. Starší 
časovo a kultúrne korešponduje s mladšou dobou bronzovou 
a napríklad so včasnou fázou tarnobrzeskej skupiny lužic-
kej kultúry, mladší so staršou dobou železnou a napríklad 
s najmladším materiálom tarnobrzeskej skupiny lužickej 
kultúry. Kým v staršom horizonte sú nápadne zastúpené 
prvky karpatskej proveniencie a početné južné analógie, 
tak výrobky mladšieho horizontu majú paralely na značne 
širšom teritóriu Európy.

V stati o ostatných hnuteľných prameňoch sú zhodnotené 
zvyšné keramické výrobky (hlinené závažia, prasleny, lyžica) 
a fragment jediného kovového predmetu z osady (pravde-
podobne zlomok železnej ihlice). Masívne hlinené závažia 
autori spájajú s miestnou výrobou hrubších vlnených tkanín, 
čoho dokladom môže byť spoločný výskyt závažia a praslenu 
v objekte 85 (s. 162).

Vo štvrtej kapitole autori sledujú chronológiu a priestor 
osady. Chronologické postavenie náleziska 17 vo Warzy-
ciach spresňujú rádiokarbónovým datovaním. Z dvadsia-
tich analy zovaných vzoriek, ktoré boli laboratórne spra-
cované v Poznani, sa sedemnásť hlási do doby bronzovej 
až železnej a tri do včasného stredoveku (s. 165). Dáta, 
ktoré časovo korešpondujú s obdobím metalika, možno 
rozdeliť do dvoch skupín. Staršiu skupinu zastupujú dáta 
medzi 2995-2850 ± 30 BP, mladšiu skupinu dáta medzi 
2555-2410 ± 30 BP (tabela 12). O dvoch odlišných chronolo-
gických fázach osady, ktoré autori spoľahlivo dokumentujú 
tiež analýzou prameňov, preto nemôže byť pochýb. Dvojica 
časovo rozdielnych fáz je potvrdená aj kalibrovanými C14 
dátami (obr. 123 a 124).

S. Czopek s W. Poradyłom sa zamýšľajú aj nad genézou 
pravekej osady vo Warzyciach. Tá však podľa nich ostáva 
otvorená. V tejto súvislosti sú iste veľavravné v monografii 
často citované „južné“ paralely v keramickej náplni staršej 
fázy sídliska. Autori predpokladajú, že založenie osady súvisí 
s migráciami v stredoeurópskom priestore, ktoré vyvolali 
klimatické výkyvy okolo polovice 12. stor. pred n. l. Ani 

chronologicky mladšie dáta podľa autorov neumožňujú 
dôkladnejšie dokreslenie chronologickej schémy, ktorá ostro 
kontrastuje s rýchlym tempom kultúrnych zmien odohrá-
vajúcich sa v priebehu staršej doby železnej až včasnej doby 
laténskej. Škoda, že nadobudnuté poznatky nie je možné 
korelovať cez dendrodáta.

Na príklade konkrétnych objektov a materiálu z nich 
autori následne podrobne charakterizujú jednak staršiu 
a jednak mladšiu fázu osady. Týmto v podstate rekonštruujú 
vývoj sídliska a modelujú jeho historický obraz. Staršiu fázu, 
v rámci ktorej vyčleňujú horizonty A, B a C, predstavujú 
vo svetle južných prvkov. K jej typickým nálezom zaraďujú 
napríklad jamy s trapézovitým profilom, ostroprofilované 
misy a šálky, hrnce s esovitou profiláciou alebo vázovité 
tvary nádob s bohatou ornamentikou (napr. so šikmými 
kanelúrami). Na s. 171 je dôrazne formulované, že tento 
materiál vykazuje markantné odlišnosti od štandardov 
teritoriálne najbližšej tarnobrzeskej skupiny lužickej kul-
túry. Kardinálnym zistením je, že v tomto synkretickom 
materiáli sa spájajú najmä prejavy kultúr juhovýchodných 
popolnicových polí a slovenskej vetvy lužickej kultúry. 
Tri vyčlenené horizonty autori interpretujú ako stavebné 
fázy. Bližšie ich opisujú (s. 173, 174), všímajú si priestorové 
rozloženie objektov v rámci nich (obr. 126) a konfrontu-
jú ich s chronológiou (tabela 14). Je pravdepodobné, že 
v staršej fáze, rovnako ako na širšom európskom území 
(napr. v Radzovciach - Furmánek 1990, 24-26), v osade stáli 
zrubové stavby. Kontinuita v osídlení tohto miesta nebola 
potvrdená. Mladšiu fázu osady možno charakterizovať cez 
väčší počet objektov. Jej typickými znakmi sú napríklad 
jamy s korytovitým profilom, hrnce vajcovitého tvaru, 
misy s oblúkovitým profilom, zvláštne keramické tvary 
alebo železný predmet. Materiál mladšej fázy má početné 
analógie na náleziskách zo staršej doby železnej vo vnútri aj 
mimo Karpatskej kotliny. Je však možné, že táto fáza končí 
až v stupni LTA. Zaujímavým zistením je fakt, že objekty 
mladšej fázy rešpektujú prázdny priestor (centrálnu? časť) 
sídliska (obr. 127), ktorý bol vyčlenený už v staršej fáze 
(s. 126). Zdá sa, že objekty v preskúmanej časti osady boli 
zapúšťané okolo neho. Aj preto sa autori domnievajú, že 
preskúmali jej západnú časť.

V záverečnej kapitole autori oprávnene konštatujú, že 
nálezisko 17 vo Warzyciach prináleží k najvýznamnejším 
archeologickým prameňom z mladšej doby bronzovej a zo 
staršej doby železnej vo východnej časti poľských Karpát, 
v oblasti, ktorej osídlenie v sledovanom chronologickom úse-
ku pravekých dejín pred desiatimi rokmi spracoval M. Gedl 
(1998). Treba uznať, že bádanie v uvedenej problematike sa 
posúva vpred práve vďaka recenzovanej práci.

Záver sumarizuje podstatné výsledky analýzy sídlis-
kového materiálu z lokality Warzyce. Určite k najdôle-
žitejším patrí doloženie dvoch rozdielnych fáz osídlenia 
lokality, medzi ktorými nemožno potvrdiť kontinuitu. Je 
dôležité, že nálezy z oboch fáz sa značne líšia od časovo 
a teritoriálne blízkych nálezísk (napr. keramikou, typom 
stavieb, priestorovým riešením osady). Staršiu fázu možno 
spoľahlivo synchronizovať so stupňami HA1-HA2, teda 
s III./IV. etapou doby bronzovej podľa M. Gedla. Nejasnosti 
okolo jej kultúrnej príslušnosti a výraznosť južných prvkov 
v jej náplni viedli k vyčleneniu typu Warzyce (s. 180). Do 
úvahy prichádza možnosť, že na utváraní habitu lokalít 
tohto lokálneho typu sa podieľali ľudia z Karpatskej kot-
liny, ktorých zasiahli udalosti a zmeny premietajúce sa do 
kultúrneho vývoja staršieho úseku mladšej doby bronzovej 
na východnom Slovensku. Náleziská typu Warzyce sú uve-



SlovenSká archeológia lvii-1, 2009 191

dené v tabele 15 a zobrazené na obrázku 128. Mladšiu fázu 
autori spájajú so stupňom HD a čiastočne so stupňom LTA, 
teda s V. etapou doby bronzovej podľa M. Ged la. V tejto 
fáze došlo k oživeniu osady Warzyce, k materiálu z ktorej 
nie je núdza nájsť analógie. Problematickejšia sa ukazuje 
opäť jej kultúrna príslušnosť. Keďže najbližšie paralely 
k nálezom z mladšej fázy možno nájsť v osade Niepla, au-
tori analyzovanú osadu zaraďujú k typu Niepla. Tento typ 
interpretujú ako lokálnu obmenu neskorohalštatského ma-
teriálu (s. 184). Náleziská typu Niepla prezentujú v tabele 
16 a na obrázku 129. S. Czopek s W. Poradyłom predložený 
materiál konfrontujú s tradičnou schémou kultúrneho vý-
voja doby bronzovej a železnej vo východnej časti poľských 
Karpát, ktorú čiastočne modifikujú (obr. 130). To značí, že 
výskum osady vo Warzyciach vniesol svetlo do kultúrno-
historickej situácie v uvedenej zemepisnej oblasti a zvlášť 
v Jasielsko-Krośnieńskiej kotline. Osada z doby bronzovej 
a železnej vo Warzyciach je pregnantným príkladom dávno 
pertraktovanej skutočnosti, že uvedenú oblasť nemožno 
považovať za „čisto“ lužickú. V tejto súvislosti možno 
spomenúť, že obdobné ťažkosti s interpretáciou podobne 
špecifických regiónov a nálezísk s rôznorodými hmotnými 
prameňmi z obdobia popolnicových polí a staršej doby že-
leznej nie sú cudzie ani slovenským bádateľom. Klasickým 
príkladom toho je pokus o kultúrno-chronologické určenie 
nálezov z čiastočne preskúmaného opevneného sídliska 
Terňa-Lysá Stráž na severovýchode Karpatskej kotliny 
(Budinský-Krička/Miroššayová 1992).

Súčasťou komplexného zhodnotenia sídliskového ma-
teriálu z doby bronzovej a železnej z lokality Warzyce sú 
dodatky, ktoré obsahujú expertízy kamenných predmetov 
(P. Valde-Nowak; M. Paszkowski/A. Łaptaś/P. Gedl; J. Trąb-
ska) a mineralogicko-technologickú analýzu keramiky 
(M. Pawlikowski). Rovnako ako predchádzajúce kapitoly, aj 
táto časť monografie je sprevádzaná početnými prílohami, 
ako sú tabely, grafy, fotografie a pod.

Kniha dvojice autorov Czopek/Poradyło je inšpiratív-
nym príkladom expresného sprístupnenia a komplexného 
zhodnotenia archeologického materiálu zo záchranného 
výskumu sídliska z mladšieho obdobia praveku. K uve-
denému treba dodať, že ide o monografický výstup na 
vysokej vedeckej úrovni! Jej hlavný prínos pre bádanie 
v problematike doby bronzovej a halštatskej na Slovensku 
tkvie v možnosti precizovať kultúrne a chronologické pre-
pojenie nášho územia a východnej časti poľských Karpát. 
Recenzovaná kniha je preto vítanou publikáciou aj pre 
slovenských archeológov.
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V súčasnej dobe sa opäť teší nevídanému záujmu širokej 
verejnosti problematika stredovekého vojenstva a militárií. 
Vo väčšine prípadov ju prináša populárno-náučná literatúra, 
ktorá vďaka svojmu žánrovému zameraniu obraz stredo-
vekého vojenstva nevyhnutne značne skresľuje. Autori 
takýchto prác zväčša nie sú odborníkmi v danej oblasti, ale 
skôr iba fanúšikmi alebo zberateľmi predmetov a sprostred-
kovaných informácií, teda nie profesionálmi, ktorí sa venujú 
jej skutočnému bádaniu. Čitateľ tak preberá mnoho fiktív-
nych údajov a v konečnom dôsledku si utvára aj nesprávny 
pohľad na problematiku stredovekého vojenstva ako takú. 
Treba však reálne konštatovať aj ten fakt, že dosiaľ bolo 
spracovaných len veľmi málo skutočne dobrých odborných 
prác na túto tému, respektíve o tých, ktoré existujú, sa pre 
komerčnú politiku súčasných vydavateľstiev široká verejnosť 
často ani nedozvie. Je mi preto cťou predstaviť nedávno 
publikovanú prácu srbského bádateľa M. Aleksića, v ktorej 
sa autor zaoberá stredovekými mečmi. Táto práca je o to 
cennejšia, že autor v nej vychádza aj z prác britského nestora 
výskumu stredovekých militárií E. Oakeshotta, ktorého dielo 
je nadčasové. Oakeshottova typológia stredovekých mečov, 
ako aj metódy jeho výskumu sú v súčasnosti jednoznačne 
určujúcimi pre výskum stredovekého vojenstva a militárií. 
Nečudo, že bádatelia, ktorí zakladajú svoje práce práve na 
diele E. Oakeshotta a teda sú pokračovateľmi jeho diela, pat-
ria v súčasnom odbornom svete medzi špičku. Nepochybne 
k nim patrí aj M. Aleksić. 

Ako napovedá samotný názov recenzovanej publikácie, au-
tor sa zaoberá mečmi z 12. až 15. stor. z oblasti juho východnej 
Európy. Jeho snahou bolo zmapovať nálezy týchto stredo-
vekých zbraní v rámci uvedeného územného priestoru. Ich 
typológiu pritom, s prihliadnutím na geograficko-kultúrne 
špecifiká, stavia jednak na typológii E. Oakeshotta, jednak 
na prácach ďalších významných európskych bádateľov 
v tejto problematike. V prípade spomenutých geograficko-
kultúrnych špecifík sa autor rozhodol pri typológii mečov 
ísť metódou porovnávania nálezov z juhovýchodoeurópskej 
oblasti s analógiami nálezov mečov z celej Európy, pričom 
neopomenul ani nálezy mečov z územia Slovenska, kde sa za-
meral najmä na výsledky výskumov A. Ruttkaya. M. Aleksić 
publikoval svoju prácu v anglickom jazyku, čo je jej ďalším 
veľkým prínosom, pretože je zrozumiteľná pre oveľa širší 
okruh bádateľov. Dnes už je predsa nesporné, že angličtina 
sa aj vo vedeckom svete stala jazykom medzinárodným. Túto 
realitu by mali brať do úvahy aj mnohí ďalší autori, ktorí túto 
skutočnosť podceňujú a naďalej uprednostňujú národný 
jazyk pred týmto svetovým jazykom. Žiaľ, riešením nie je 
ani resumé. Hoci zahraničnému čitateľovi priblíži hlavnú 
problematiku práce, bližšie súvislosti a závery autorovho 
bádania mu aj naďalej ostanú neznáme. Napokon je predsa 
len nútený zadovážiť si jej preklad. 

Hneď na začiatku svojej práce autor predstavuje metódy 
typológie hlavíc mečov z nálezov v juhovýchodnej Európe, 
ktoré už na prvý pohľad vychádzajú z metodológie dvoch 
najvýznamnejších prác E. Oakeshotta (2004; 2006). Autor do-
držal aj značenie podľa koncepcie tohto britského bádateľa, 
založené na kombinácii abecedy s číslami, ktorá sa osved-
čila ako najprehľadnejšia. M. Aleksić svojou prácou vlastne 
doplnil Oakeshottovu typológiu mečov o nové, doteraz 
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neznáme typy. E. Oakeshott sa nikdy netajil tým, že nálezy 
stredovekých mečov z južnej a juhovýchodnej Európy do 
svojej typológie nezahrnul, nakoľko problematika týchto 
nálezov je od nálezov zo západnej Európy dosť odlišná. 
Dobrým príkladom je aj jeho veľmi opatrné určenie stredo-
vekých mečov z 15. stor. z územia Uhorska, ktoré obozretne 
napokon do svojej typológie nezahrnul. Z práce M. Aleksića 
by mal preto nesporne veľkú radosť.

V ďalšej časti práce sa autor zameral na výskum ikono-
grafických pamiatok z územia juhovýchodnej Európy, podľa 
ktorých sa snažil potvrdiť správnosť svojej metodológie 
a typológie. Podrobnejšie sa tu venuje rôznym spôsobom 
datovania hlavíc mečov, pričom neustále predmet svojho 
výskumu podrobuje porovnávaniu rovnakého materiálu 
analogických nálezov z územia celej Európy. Nemožno tiež 
opomenúť, že autor všetky svoje závery veľmi prehľadne 
spracúva aj v štatistických tabuľkách a mapkách a nechýba 
ani veľmi obsiahla a presná technická dokumentácia všetkých 
nálezov a nálezových okolností.

Poslednou, záverečnou časťou práce je vlastne jej nosná 
časť, ktorá je už samotnou chronologickou typológiou 
hlavíc, čepelí a záštit mečov z juhovýchodnej Európy, na 
základe ktorej sa M. Aleksić snaží tieto meče zatriediť do 
všeobecnej typológie európskych stredovekých mečov podľa 

E. Oakeshotta. Podrobne sa tu venuje tiež výzdobným prv-
kom a značkám majstrov na jednotlivých mečoch. V závere 
práce nechýba katalóg jednotlivých exemplárov mečov ani 
podrobná kresbová a fotografická dokumentácia jednotlivých 
exemplárov. 

Recenzovaná monografia M. Aleksića je jednoznačne veľ-
kým prínosom pre výskum stredovekých mečov a možno 
povedať, že zároveň je určitým doplnením spomenutých 
publikácií E. Oakeshotta, v ktorých práve nálezy mečov 
z juhovýchodnej Európy neboli obsiahnuté.

Na záver si dovolím povedať, že popri prácach takých bá-
dateľov, ako sú E. Oakeshott, E. Wagner, A. Ruttkay, M. Gło-
sek, I. Peirce a ďalší, je pre každého súčasného odborníka 
v tejto problematike kniha M. Aleksića nenahraditeľná.
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