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Editorial

Slovenská archeológia od vzniku pamiatkového zákona v  roku 2002 prešla 
nepochybne zaujímavým vývojom. Legislatívne ukotvenie ochrany archeologic-
kého dedičstva pod kompetenciou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky 
a krajských pamiatkových úradov priniesla výrazné zmeny v dovtedajšom systé-
me. Popri najväčšej archeologickej inštitúcii na Slovensku – Archeologickom ústa-
ve SAV v Nitre – a popri archeológoch v regionálnych múzeách a na univerzitách 
postupne narastal počet súkromných archeologických spoločností. Otvoril sa trh 
s realizáciou výskumov, o ktorých rozhodujú archeológovia na krajských pamiat-
kových úradoch. Počet realizovaných archeologických výskumov každým rokom 
pribúda. Archeológovia Pamiatkového úradu SR a jeho prvostupňových krajských 
pamiatkových úradov tak prichádzajú do styku s novými objavmi takmer denno-
denne. Či už je to pri kontrole dodržiavania rozhodnutí na prebiehajúcich výsku-
moch, ale aj pri obhliadkach, odovzdávaných nálezoch alebo vlastnej vedeckový-
skumnej činnosti. Svoje výsledky však zvyčajne publikujú samostatne v rôznych 
periodikách a zborníkoch. 

Myšlienka vydať monotematické číslo Monument revue na tému archeológie 
a  výsledkov bádania archeológov-pamiatkarov skrsla na jednej z  pravidelných 
sekcií archeológie v  roku 2017. Našou ambíciou je prostredníctvom tohto čísla 
odborného pamiatkarského časopisu poukázať na to, že práca archeológa-pa-
miatkara nespočíva len v administratívnej a kontrolnej práci, ale aj vo vedeckej 
činnosti. Veď kto by mal lepšie poznať svoj región, ak nie ten, ktorý rozhoduje 
o tom, kde je v rámci snahy o identifikáciu, dokumentáciu a záchranu pamiatko-
vých hodnôt archeologický výskum nevyhnutnosťou. 

Kvalitu archeologickej prospektorskej činnosti v poslednom období výrazne 
posunuli nové digitálne a zobrazovacie technológie. V tomto zmysle je aj pred-
metné číslo Monument revue z hľadiska zamerania niektorých článkov postavené 
na využití leteckého laserového skenovania (LIDAR – Light Detection And Ranging), 
ktoré sa stáva v  tomto čase na Slovensku dostupným širšej odbornej verejnos-
ti. Teší nás, že napriek extrémnej byrokratickej záťaži archeológov-pamiatkarov 
naprieč celým Slovenskom sa nám podarilo zostaviť pestrú mozaiku príspevkov, 
ktorá zaujme odbornú aj laickú verejnosť.

Prvé výlučne archeologické číslo Monument Revue venujeme pamiatke našej 
milej kolegyne Mgr. Martiny Kušnírovej. Tí, ktorí sme ju mali možnosť stretávať po-
čas štúdia na nitrianskej katedre archeológie, sme ju poznali ako veľkorysú, usilov-
nú spolužiačku, nádejnú neolitičku s veľkým úsmevom na tvári, ktorá vedela, čo je 
v živote dôležité. Napriek všeobecnému presvedčeniu, že toto pole záujmu je vy-
hradené veľkým osobnostiam archeológie minulých desaťročí, sme sa s chuťou, 
odhodlaním a aj odvahou „nič netušiaceho“ pustili do písania prvých odborných 
prác. Často sme sa smiali, že v rámci štúdia neolitu aspoň znížime vekový priemer 
v tejto oblasti. Maťa však nezostávala len pri teórii a po skončení štúdia sa aktívne 

venovala terénnym výskumom. 
Jej posledným boli Župčany. Na 
ploche, ktorá bola väčšinu času 
doslova zaplavená vodou, spolu 
s kolegami zachytila a zdokumen-
tovala neolitické sídlisko s krásny-
mi keramickými nálezmi skupiny 
Tiszadob a  bukovohorskej kul-
túry. Ďalšie objavy a  úspechy jej 
už však neboli dopriate. Zlo, žiaľ, 
ochudobnilo slovenskú archeoló-
giu o človeka, ktorý bude v našej 
komunite navždy chýbať – pre 
svoju odbornosť, húževnatosť 
a  profesionalitu, ale aj dobrotu 
a ľudskosť. Česť jej pamiatke.

Martin Furman – Terézia Tomašovičová
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17. 11. 2017. Zdroj: Acantha archaeology, s. r. o.
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Pamiatkový úrad SR v  roku 2018 podpisom 
zmluvy o spolupráci s Národným lesníckym 

centrom vo Zvolene (NLC) získal dáta leteckého 
laserového skenovania (LLS) z  niektorých častí 
Slovenska. Súčasťou prístupných dát je aj zá-
padná časť Liptovskej kotliny. V  predloženom 
príspevku by som chcel poukázať na tri nové 
archeologické náleziská, ktoré doposiaľ neboli 
v odbornej literatúre známe. Vďaka snímkam LLS 
a  následnému archeologickému prieskumu sa 
nám podarilo potvrdiť stopy osídlenia na všet-
kých troch polohách.

1. Čebrať, k. ú. Ružomberok 

Malé opevnenie sa nachádza na hrebeni kop-
ca rovnomenného názvu nachádzajúceho sa se-
verne od mesta Ružomberok nad križovatkou 
historických ciest prepájajúcich Liptov, Oravu 
a Turiec. Situovanie náleziska predurčuje polohu 
na osídlenie. Je o  to pozoruhodnejšie, že až do 
súčasnosti nebolo predmetom bližšej pozornos-
ti odborníkov. Na možný archeologický potenciál polohy 
upozornil autora príspevku Jozef Karika, ktorému miestni 
obyvatelia spomínali výskyt črepov na Čebrati. Dostupnosť 
snímok LLS z celého hrebeňa nám napomohol pri presnom 
zorientovaní sa v  teréne. Neveľké opevnenie s  rozlohou 
0,6 ha sa nachádza 180 m severozápadne od polohy Pred-
ný Čebrať. Vstupná brána na akropolu je situovaná poz-
dĺž severnej strany valového násypu, približne v  jej prvej 
tretine (obr. 1). Opevnenie s  pôdorysom nepravidelného 
trojuholníka je zachované po celom obvode s  výnimkou 
priestoru vstupnej brány. Z  juhozápadnej strany kopíruje 
hrebeň kopca, z  juhu a  juhovýchodu je vzhľadom na naj-
ľahšie prístupný terén valový násyp výraznejší. V blízkosti 
náleziska sa nachádza známa jaskyňa.1

Malé opevnenia s veľkosťou menej ako jeden hektár 
sa podľa K. Pietu (PIETA, 2008, 121) rozšírili na severnom 
a  strednom Slovensku najmä od strednej doby laténskej 
pravdepodobne v  súvislosti s  nárastom počtu osád a  so 
vznikom malých sídliskových jednotiek. Tie sa budovali 
v  bezprostrednom dosahu obývaných areálov, zvyčajne 
v ústiach bočných údolí. Osady sa nachádzali spravidla na 
umelo upravovaných terasách, resp. pri ich úpätí. V prípa-
de opevnenia na Čebrati, nachádzajúcom sa v  exponova-
nom teréne bez upravovaných terás v  okolí, sa môžeme 

domnievať, že ide skôr o kontrolnú funkciu azda s potrebou 
upozorniť obyvateľov osídlených na Likavskom hrade, resp. 
v osade pod ním, prípadne na hradisku Mních. Z lokality je 
totiž priamy výhľad na všetky uvedené známe náleziská so 
stopami osídlenia od praveku.

Archeologický prieskum polohy spojený s využitím de-
tektora kovov v areáli opevnenia a jeho okolí sa uskutočnil 
v dvoch etapách, v októbri 2018 a apríli 2019. Prieskum pri-
niesol pozoruhodný archeologický materiál. Priamo z areá-
lu opevnenia pochádza iba niekoľko zlomkov keramiky 
a železných predmetov. Pri jednom z vývratov v rámci akro-
poly boli nájdené praveké fragmenty keramiky zo stien ná-
dob, avšak bez výzdoby, resp. chronologicky citlivého prv-
ku. Ide o nevýraznú keramiku s anorganickými prímesami, 
s oxidačným i redukčným vypálením. Jej problematickému 
datovaniu by mohol napomôcť neúplný železný vrták, kto-
rý bol nájdený v bezprostrednej blízkosti keramiky (obr. 2: 
1). Nástroje tohto typu sa objavujú už v období púchovskej 
kultúry (PIETA, 2008, 176, obr. 83: 2) s dokladmi ich využi-
tia ľudom severokarpatskej skupiny z  obdobia sťahovania 
národov (BENEDIKOVÁ – PIETA, 2018, 179, Tab. II: 4). Z areá-
lu hrádku pochádza aj zlomok železnej podkovy (obr. 2: 4) 
a srdce zvona (obr. 2: 2). Archeologický prieskum sa zame-
ral aj na okolie novoobjaveného hrádku. Severozápadne 

Tri nové archeologické náleziská  
na Liptove zistené leteckým  
laserovým skenovaním

MARTIN FURMAN

1. Hrádok Čebrať, k. ú. Ružomberok na snímke LLS. Zdroj dát: NLC Zvolen.
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od opevnenia sa po hrebeni smerom k Zadnému 
Čebraťu nachádzajú viaceré priehlbne prírodné-
ho charakteru, ktoré v  lesnom poraste vytvárajú 
nezvyčajnú atmosféru. Práve v týchto miestach sa 
nám podarilo objaviť niekoľko zaujímavých nále-
zov. Medzi najpozoruhodnejšie patrí bronzová ih-
lica (obr. 2: 7), ktorú možno priradiť k ihliciam typu 
Majcichov. M. Novotná (NOVOTNÁ, 1977, 53, Taf. 
8) ich datuje do obdobia staršej doby mohylových 
pohrebísk B A2 – B1. Sprievodné nálezy v okolí sa 
napriek podrobnému prieskumu nenašli. Nateraz 
ihlicu možno považovať za ojedinelý nález. Zo se-
verného Slovenska ide o prvý nález tohto druhu 
zo záveru staršej doby bronzovej. Tento typ ihlíc 
sa nachádza najmä v  hroboch na pohrebiskách 
z neskorej fázy maďarovskej a věteřovskej kultú-
ry (FURMÁNEK et al., 2015, 77). Jeden exemplár 
pochádza aj z opevnenej osady maďarovskej kul-
túry Hoste (BÁTORA, 1983, 77, obr. 4: 3). Z obdo-
bia stredoveku a  novoveku pochádzajú zlomky 
podkov, ocieľka, bronzový prsteň (obr. 2: 3, 5, 6, 
8), strieborná minca – poltorák Gustáva Adolfa 
z roku 1623 (obr. 7: 1)2 a viaceré ďalšie drobné že-
lezné predmety. Za povšimnutie stojí aj neúplná 
podkova (obr. 2: 6), v  ktorej boli zachované dva 
klince. Ide o nezvyčajný typ podkov s nevýrazným 
ozubom. Prevedenie jedného z   klincov tvarom 
nápadne pripomína veľmi početnú skupinu klin-
cov z viacerých lokalít Liptova, napr. Pod Rohač-
kou, Demänovská Poludnica, ktorých výskyt sa 
predpokladá v období púchovskej kultúry. Je na 
mieste otázka, či môže tento typ podkovy súvisieť 
s dokladmi využitia koňa v dobe železnej, prípad-
ne dobe rímskej.

Novoobjavené malé opevnenie na Čebrati 
a archeologické nálezy v  jeho okolí rozširujú po-
znatky o  osídlení tejto časti Liptova od obdobia 
praveku až po novovek. Zároveň nastoľujú nové 
otázky o  funkcii a využití tejto strategickej polo-
hy. Niet pochýb, že unikátny nález zdobenej bronzovej ih-
lice s otvorom v kŕčku predstavuje nepredpokladaný nález 
v horskom prostredí severného Slovenska, a zároveň nasto-
ľuje viaceré otázky – odkiaľ pochádza, ako sa na Čebrať do-
stala a s čím súvisí? Odpovede nielen na tieto otázky nám 
môže dať do budúcna analýza kovu, z  ktorého bola ihlica 
vyrobená a systematický archeologický výskum celého hre-
beňa Čebrate.

2. Bryndzovec/Bryndzov grúň, k. ú. Partizánska Ľupča

Lokalita sa nachádza južne od obce Partizánska Ľupča na 
jednom zo severných výbežkov Nízkych Tatier. Ide o vyvýše-
nú polohu orientovanú v  smere sever – juh s  predsunutým 
valovým opevnením v jej severnej časti. Z východu a západu 
je masív Bryndzovca ohraničený dolinami s bezmennými po-
tokmi. Poloha na prvý pohľad z  doliny nevzbudzuje dojem 

2. Archeologické nálezy z hrádku Čebrať, k. ú. Ružomberok. 1-6 – železo; 7, 8 – bronz. 
Autor: Martin Furman.

7: 1. Minca z Čebrate; 2. minca z Liptovskej Štiavnice. Foto: Martin Furman.
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archeologického potenciálu. Po príchode na lokalitu 
však návštevník nadobudne príjemný pocit a doká-
že si predstaviť miesto pre život pravekého človeka 
s krásnym výhľadom do kotliny, pričom strmé svahy 
po východnom a  západnom okraji plošiny umoc-
ňujú pocit bezpečia. Zo severnej strany v miestach, 
kde je najjednoduchší prístup, možno vidieť aj teraz 
nevýrazný val. Na južnom okraji, kde sa plocha zu-
žuje, sa v lesnom poraste nachádza malý vyvýšený 
hrádok. Celá plocha je v súčasnosti zatrávnená, juž-
ná časť zalesnená. Celková rozloha aj s  predsunu-
tým opevnením predstavuje takmer 5  ha plochu, 
pričom samotný hrádok nemá ani 0,5 ha. Prieskum 
náleziska sa zameral na povrchový zber a prieskum 
detektorom kovov. Vzhľadom k tomu, že v minulosti 
tu bola v  prevádzke lesná škôlka, ktorej stopy vid-
no dodnes, väčšina kovových nálezov predstavuje 
recentný odpad. Praveká keramika vyskytujúca sa 
v celom opevnenom areáli nás však utvrdila v tom, 
že ide o nové, doposiaľ neevidované archeologické 
nálezisko. Zväčša ide o nekvalitne vypálené hrubo-
zrnné črepy bez stôp po výzdobe. V súbore sa na-
chádzajú aj dva okraje – jeden z  hrncovitej, jeden 
z  miskovitej nádoby (obr. 4: 8, 9). Z  povrchového 
prieskumu pochádzajú okrem črepov aj malé zlom-
ky mazanice s  odtlačkami po prútoch. Z  nepočet-
ného súboru železných predmetov je nepochybne 
najzaujímavejšou neúplná železná spona s  prela-
movaným zachycovačom a vinutím 2+2, ktorá patrí 
medzi typické nálezy z neskorolaténskeho obdobia 
LT D1 – Gebhard typ 26 (obr. 4: 4). Našla sa na západ-
nom okraji osídlenej plošiny pod hrádkom. 

Chronologická citlivosť tejto spony nám môže 
pomôcť pri datovaní získaného súboru zlomkov 
keramiky a  mazanice. Okrem nálezov púchovskej 
kultúry pochádza z lokality aj niekoľko zrejme no-
vovekých predmetov (obr. 4: 1, 2, 5-7). Z  plochy 
samotného hrádku sa okrem niekoľkých fragmen-
tov keramiky nepodarilo získať žiaden lepšie dato-
vateľný materiál. Všetky relevantné kovové nálezy 
boli zamerané GPS prístrojom LT 500T. Skúmaná 
poloha Bryndzovec je ideálnym miestom pre využi-
tie geofyzikálnych metód a následný archeologický 
výskum. Väčšina plochy je zatrávnená a využívaná 
ako pasienok. Na základe dostupných historických 
ortofotomáp sa plocha v minulosti nevyužívala na 
poľnohospodárske účely.3

3. Hate/Skalná brána, k. ú. Liptovská Štiavnica

Poslednou z novoobjavených opevnených po-
lôh zistených vďaka snímkam LLS je hrádok na Ha-
tiach, známy aj ako Skalná brána. Nachádza sa na 
hraniciach katastra Liptovská Štiavnica a Liptovské 
Sliače medzi Sliačskou a Zemianskou dolinou. Rov-
nako ako v prípade Bryndzovca ide o severný výbe-
žok Nízkych Tatier orientovaný v smere juhozápad 
– severovýchod. Z  literatúry známe archeologické 
nálezisko Lúčny hríb je od lokality Hate vzdialené 
necelých 800 m východným smerom (obr. 5). V spo-
lupráci s pracovníkmi Slovenského múzea ochrany 
prírody a  jaskyniarstva a  Spolku SEPTENTRIO sa 

3. Hrádok Bryndzovec, k. ú. Partizánska Ľupča na snímke LLS. Zdroj dát: NLC Zvolen. 

4. Archeologické nálezy z hrádku Brynzovec, k. ú. Partizánska Ľupča. 1-7 – železo; 8, 
9 – hlina. Autor: Martin Furman.
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uskutočnil prieskum polohy v  máji 2018. Stopy 
opevnenia sú badateľné z  troch strán – severnej, 
východnej a južnej. Západný okraj hradiska lemujú 
skalné steny. Ide o malý hrádok s rozlohou 0,7 ha. 
Prieskum bol zameraný na overenie archeologic-
kého potenciálu náleziska formou povrchového 
zberu a prieskumu detektorom kovov. Výsledkom 
je súbor nevýraznej pravekej keramiky získanej 
z  jedného vývratu stromu. Ide o  hrubozrnný ma-
teriál bez chronologicky citlivých znakov, vypálený 
oxidačným i  redukčným spôsobom. Pracovne ich 
radíme do obdobia púchovskej kultúry. Detekto-
rom kovov sa našli v areáli a bezprostrednom okolí 
viaceré časovo rozdielne nálezy. Medzi zaujímavej-
šie patrí železná tuľajkovitá sekerka, železná ihla, 
nit a železný tyčinkový predmet z roztepaným kon-
com s výzdobou bez bližšieho určenia (obr. 6: 1-5).4 
Z blízkeho okolia hrádku pochádza dobové falzum 
postriebreného denára Ladislava V. (1440 – 1457), 
razené po roku 1440 (obr. 7: 2).5 Prieskum potvrdil 
prítomnosť archeologických nálezov na skúmanej 
polohe. Na nálezy chudobná lokalita môže súvisieť 
so staršími aktivitami nelegálnych hľadačov pokla-
dov, prípadne svedčí skôr o krátkodobom využíva-
ní polohy, pretože stopy po nelegálnych výkopoch 
počas prieskumu neboli zistené. 

Prezentované nové náleziská – opevnené vý-
šinné polohy – rozširujú počet doteraz známych 
fortifikácií z Liptova. Všetky tri prezentované polo-
hy radíme k malým hrádkom pravdepodobne pú-
chovskej kultúry. Svojím charakterom ich možno 
priradiť k  početnej skupine hrádkov nachádzajú-
cich sa na celom severozápadnom Slovensku hlav-
ne v mladšej a neskorej fáze doby laténskej.  ■

Výstupy z LLS dát sú spracovávané s finančnou podpo-
rou Ministerstva kultúry SR v rámci prioritného projektu 
Pamiatkového úradu SR Spracovanie lidarových dát.
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V apríli 2018 oslovil spoluautora príspevku nálezca v sú-
vislosti s  nálezom dvoch bronzových kosákov, ktoré 

našiel detektorom kovov v Novej Dubnici, v k. ú. Veľký Ko-
lačín (okr. Ilava) a  následne predmety odovzdal na Krajský 
pamiatkový úrad Žilina (KPÚ). Dňa 13. 5. 2019 zástupcovia 
KPÚ Žilina a KPÚ Trenčín v spolupráci s členmi OZ Hradiská 
a  Spolku SEPTENTRIO uskutočnili obhliadku miesta nálezu 
s cieľom zistiť presné nálezové okolnosti, a zároveň preve-
riť archeologický potenciál bezprostredného okolia. Nález-
ca bol pritom poučený o pamiatkovom a trestnom zákone 
v  súvislosti so spôsobom získavania archeologických nále-
zov. Zároveň bol ocenený jeho konštruktívny prístup – nález 
nezatajil, nespeňažil, bezodplatne odovzdal a  bol ochotný 
podieľať sa na presnej lokalizácii.

Miesto nálezu sa nachádza na severovýchodnom úpätí 
kopca Grófovec, ktorý je súčasťou západnej časti Strážov-
ských vrchov a geomorfologickej časti Teplická vrchovina 
(obr. 1). Dolinou, v ktorej boli nálezy objavené, preteká Ko-
lačínsky potok. V súčasnosti je miesto zalesnené listnatými 
drevinami a územie je využívané na rekreačné účely. Z Cen-
trálnej evidencie archeologických nálezísk Slovenska nie je 
evidované z  bezprostredného okolia žiadne archeologické 
nálezisko. Najbližšie lokality sú známe z Trenčianskych Tep-

líc – hradisko lužickej kultúry Čvirigovec, z  Novej Dubnice 
– lužické pohrebisko (Národný geoportál SR) a  z  Veľkého 
Kolačína – vrch Markovica – depot z doby laténskej (PIETA, 
2008, 308). Cieľom príspevku je prezentovať prvotné infor-
mácie o získaných predmetoch a oboznámiť verejnosť s ná-
lezovými okolnosťami bez ambície venovať sa ich podrobnej 
analýze.

Opis predmetov

1. Bronzový kosák s  jazykovitou neodsadenou rukoväťou 
s  bočným tŕňom, plynule prechádzajúcou do čepele, 
s  dvomi rebrami prechádzajúcimi do plochého listu na 
rukoväti, bez výzdoby, váha 65,5 g (tab. 1: 1).

2. Bronzový kosák s  jazykovitou neodsadenou rukoväťou 
s  bočným tŕňom, plynule prechádzajúcou do čepele, 
s  dvomi rebrami prechádzajúcimi do plochého listu na 
rukoväti, bez výzdoby, váha 62,0 g (tab. 1: 2).
Podľa výpovede nálezcu sa získané predmety nachádzali 

tesne pod napadnutým lístím v blízkosti zaniknutej komuni-
kačnej trasy. Miesto nálezu bolo zamerané GPS prístrojom. 
Následný podrobný povrchový prieskum bezprostredného 
okolia s využitím detektora kovov nepriniesol žiadne ďalšie 
výsledky, ktoré by súviseli s  odovzdanými kosákmi. Z  oko-

Dva bronzové kosáky z Novej Dubnice

MARTIN FURMAN
MICHAELA TŘETINOVÁ

1. Miesto nálezu bronzových kosákov na podklade mapy 1 : 10 000. Spracoval: Martin Furman.



Veda a výskum Monument revue   2 / 2019 7

lia nálezu pochádzajú len zlomky rôznych novovekých že-
lezných predmetov (klince, nožík, srdce zvona, a i.) a ďalšie 
novoveké drobné predmety (sviatostka, náprstok, olovený 
zliatok). Pôvodný predpoklad väčšieho depotu sa počas 
prieskumu nepotvrdil. Pravdepodobne ide o  ojedinelý ná-
lez. V jeho bezprostrednej blízkosti sa nenachádza ani zdroj 
vody, ktorý by mohol ponúkať interpretáciu votívneho daru. 
Na základe zistených skutočností sa prikláňame k názoru, že 
ide skôr o stratový nález.

Bronzové kosáky s tŕňom, tzv. griffzungensicheln sú zná-
me zo všetkých druhov nálezov. Nachádzajú sa na sídliskách, 
v depotoch a hroboch (FURMÁNEK a kol., 2015, 225). Pred-
stavujú typický inventár archeologických kultúr od strednej 
doby bronzovej (FURMÁNEK – NOVOTNÁ, 2006, 11). Prezen-
tované dva exempláre majú svojím tvarom a vyhotovením 
blízko k typu Uioara 9 (PETRESCU-DÎMBOVIŢA, 1978, 44, Taf. 
12), ktoré sú datované do obdobia strednej fázy popolnico-
vých polí – Ha A2. Na exemplároch z Veľkého Kolačína však 
bočný tŕň nie je tak výrazný. Na základe rozmerov, hmotnos-
ti a vonkajších znakov predpokladáme, že kosáky mohli byť 
odliate v jednom kadlube.

Ojedinelý nález dvoch bronzových kosákov z Veľkého Ko-
lačína rozširuje súbor doteraz známych exemplárov o nové 
prírastky, a zároveň nám kladie viaceré otázky. Ako a odkiaľ 
sa tieto nálezy dostali na úpätie Grófovca? Kde boli vyrobe-
né? Ide o  produkt miestnych kovolejárov alebo o  import? 
Môže nález súvisieť z doteraz neobjaveným sídliskom alebo 

pohrebiskom v okolí? Na tieto i ďalšie otázky nám môže od-
povedať analýza kovu, z ktorého boli kosáky vyrobené a pod-
robný archeologický prieskum okolia nálezu. ■
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2.



Monument revue   2 / 2019 Veda a výskum8

V  poslednom období boli Kraj-
skému pamiatkovému úradu 

Košice (KPÚ Košice) v  zmysle záko-
na č.  49/2002 Z. z. o  ochrane pa-
miatkového fondu (pamiatkového 
zákona) priamo, sprostredkovane či 
prostredníctvom obce odovzdané 
viaceré archeologické nálezy, ktoré 
boli nájdené mimo oficiálneho ar-
cheologického výskumu, a  teda ich 
označujeme termínom náhodné. 
Niektoré z  nich už boli spracované 
a  publikované, iné stále čakajú na 
spracovanie. Po ohlásení a odovzda-
ní artefaktu vykonajú pracovníci KPÚ 
ohliadku miesta nálezu s cieľom ove-
renia nálezových okolností. Nálezis-
ko sa zvykne prehľadať detektorom 
kovov, či sa v okolí nevyskytujú ďalšie nálezy. Treba povedať, 
že v legislatíve predpísaná podmienka nález svojpomocne zo 
zeme nevyberať a nepremiestňovať sa v praxi KPÚ Košice tak-
mer nevyskytuje. Nálezca spravidla zistí, že ide o starú vec, 
až keď nález vyzdvihne a očistí. Následne sa snaží dopátrať, 
komu a ako treba nález odovzdať. Z celého procesu násled-
ne pracovník KPÚ vypracuje správu, ktorá slúži ako podklad 
k  prípadnému správnemu konaniu o  vyplatení nálezného, 
a tiež v neposlednom rade ako dôkaz legitímnosti, na zákla-
de ktorého môže tento nález slúžiť ako prameň k poznáva-
niu našich dejín. Tým sa líši od starej veci historickej hodnoty, 
ktorá nemá vhodný nálezový kontext. Do tohto príspevku 
sme zaradili niekoľko príkladov z praxe, čiže tie nálezy, u kto-
rých prebehol celý spomínaný proces a môžu byť publikova-
né ako artefakty nájdené na našom území. Cieľom príspevku 
nie je ich vyčerpávajúce odborné spracovanie v širšom slova 
zmysle, ale skôr sprístupnenie ich základnej charakteristiky 
a nálezových okolností odbornej i laickej verejnosti.

Trhovište – depot z mladšej doby bronzovej

Náhodný archeologický nález súboru bronzových pred-
metov – depot – sa našiel naľavo od cesty z obce Trhovište 
(okr. Michalovce) do obce Pozdišovce približne 160 m od te-
lesa štátnej cesty a 14 m od starej zaniknutej krajinskej cesty 
spájajúcej uvedené obce. Nález sa nachádzal v lesnom po-
raste v rovinatom teréne. Bol nájdený koncom októbra 2017 
pri zbere húb v lese priamo na povrchu v rozrytej zemi, prav-
depodobne po diviačej zveri. Nálezca ligotajúci sa nález zo 
zvedavosti zo zeme vyzdvihol. Podľa jeho svedectva ho 

tvorili dve bronzové prilby, čiastočne vsunuté do seba, dva 
páry lícnych chráničov a dve špirálové náramenice, uložené 
vedľa prílb. Uvedené predmety nálezca doma umyl čistou 
vodou a keďže vytušil, že môže ísť o staré vzácne predmety, 
skontaktoval sa s  pracovníkom Východoslovenského mú-
zea v Košiciach Patrikom Fečom, ktorý o náleze informoval 
archeológa múzea Dáriusa Gašaja. Koncom januára 2018 
nálezca nájdené predmety doniesol do Východosloven-
ského múzea v Košiciach. Ešte v ten deň bol o náleze infor-
movaný zodpovedný pracovník KPÚ Košice Martin Pristáš. 
Ohliadka miesta nálezu sa po dohode s nálezcom uskutoč-
nila dňa 16. 4. 2018. Zúčastnili sa na nej Martin Pristáš, ná-
lezca a pracovníci Východoslovenského múzea v Košiciach 
Dárius Gašaj, Patrik Fečo, Ján Rákoš a  Ján Jusko. Nálezca 
ukázal miesto nálezu, ktoré bolo potom skúmané pomocou 
detektora kovu. Vo vykopanej hline sa našli tri úlomky bron-
zových plechov, ktoré pochádzali z nájdených prílb. Násled-
ne bolo miesto nálezu preskúmané aj metódou archeolo-
gického výskumu. V  mieste nálezu bola otvorená sonda 
s rozmermi 130 x 110 cm, vyhĺbená do hĺbky 30 cm až na 
podložie svetložltej hliny – spraše, v  ktorej boli zachytené 
zvyšky výplne neveľkej jamy, v ktorej boli ukryté objavené 
predmety. Jama, približne obdĺžnikového pôdorysu, mala 
rozmery 65 x 35 cm, hĺbka jej dna bola 35 cm. V premieša-
nej výplni jamy sa našli ešte ďalšie dva úlomky bronzových 
plechov, ktoré tiež pochádzali z  nájdených bronzových 
prílb. Identifikácia a  preskúmanie miesta nálezu potvrdili 
výpoveď nálezcu o  náhodnom náleze uskutočnenom bez 
použitia detektora kovov či iného technického zariadenia. 
V okolí náleziska bolo objavených množstvo kovových ar-

Náhodné archeologické nálezy 
z Košického kraja

MARTIN PRISTÁŠ

1. Depot z mladšej doby bronzovej z obce Trhovište. Foto: Dárius Gašaj, 2018.
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tefaktov súvisiacich s  historickou cestnou 
komunikáciou (podkovy) a  pohybom po 
lese (novodobý nôž), ktoré boli pod povr-
chom zeme. Pravdepodobne teda miesto 
nebolo narušené nepovoleným detekto-
rovým výskumom. Nálezca bol následne 
poučený o  zákonnej možnosti vyplatenia 
nálezného, ktorú nálezca využil. Bronzový 
depot z  Trhovišťa celkovo obsahoval dve 
prilby, ku ktorým sa podarilo priradiť ešte 
päť úlomkov, dva páry lícnych chráničov 
na prilby, dve špirálové náramenice, spolu 
osem kusov bronzových predmetov. Ná-
lezy vedecky zhodnotil Dárius Gašaj a  sú-
bor datoval do mladšej doby bronzovej 
(PRISTÁŠ – GAŠAJ, 2018). Nález bol z  dô-
vodu vysokej hodnoty, potreby konzervá-
cie a  spracovania umiestnený v  depozite 
Východoslovenského múzea v  Košiciach 
a v súčasnosti je už sprístupnený verejnos-
ti (obr. 1).

Pozdišovce – železný nôž

Náhodný archeologický nález – železný 
nôž – sa našiel v severnej časti intravilánu 
obce Pozdišovce (okr. Michalovce) v záhra-
de prislúchajúcej k rodinnému domu. Po-
zemok sa nachádza na chrbte vyvýšeniny 
klesajúcej južným smerom do jadra obce, 
ktorej vrchol leží asi 250  m severne od 
miesta nálezu, tesne za intravilánom. Zá-
hrada je umiestnená na svahu mierne kle-
sajúcom východným smerom. Archeolo-
gický nález bol objavený spoluvlastníčkou 
domu a pozemku počas kontroly záhrady 
koncom marca 2019. Podľa jej slov videla 
na pooranej roli na jeseň roku 2018 trčať 
železný predmet. Vytiahla ho z  oráčiny 
a priniesla ukázať manželovi do domu. Ten 
predmet mechanicky očistil a  naolejoval. 
V  domnienke, že ide o  novodobú súčasť 
nejakého sečného zariadenia ho chcel dať 
vypieskovať a vystaviť na dvore. Práve pri 
tomto procese bol ďalšou osobou upozor-
nený, že môže ísť o archeologický nález. Kontaktoval preto 
pracovníkov Zemplínskeho múzea v  Michalovciach, ktorí 
informovali KPÚ Košice. Ohliadka miesta nálezu sa po do-
hode s nálezcom uskutočnila 9. 4. 2019. Zúčastnili sa na nej 
pracovník KPÚ Košice Martin Pristáš, nálezca a  pracovníci 
Zemplínskeho múzea v Michalovciach Maroš Demko a Ma-
rián Čurný. Nálezca ukázal miesto nálezu s  upozornením, 
že na nálezisku už prebehla výsadba. Prehľadávanie sa tak 
obmedzilo na povrchový zber a sledovanie charakteru sig-
nálu detekčného zariadenia. Našli sa početné zlomky no-
vovekej keramiky a niekoľko železných klincov. Zatiaľ však 
neboli na údajnom mieste nálezu nájdené artefakty, ktoré 
by s ním súviseli. Nálezca bol poučený o zákonnej možnos-
ti vyplatenia nálezného, a  ten sa rozhodol túto možnosť 
využiť.

Po ohliadke a dokumentácii náleziska bol nález preve-
zený na KPÚ Košice (obr. 2). Železný nôž s celkovou dĺžkou 

402 mm sa skladá z dvoch základných častí – rukoväte a če-
pele. Rukoväť má cca 120  mm a  je ukončená okom (kru-
hom) s vonkajším priemerom 43 mm. Priemer vnútorného 
otvoru oka je 18  mm. Samotná rukoväť bez ukončenia je 
krátka (cca 80 mm), mierne oblúkovo prehnutá, postupne 
sa rozširujúca smerom k čepeli. Čepeľ je cca 280 mm dlhá 
s  nedochovaným špicom, ktorý mierne smeruje dohora. 
Najväčšia dochovaná šírka čepele je 57 mm. Šírka rukovä-
te pri oku je 21 mm. Hrúbka noža je najväčšia v priestore 
rukoväte, okolo 10 mm, smerom ku špicu sa nôž pozvoľna 
zužuje. Predmet v  stave prevzatia nemal viditeľné znaky 
výzdoby alebo značkovania. Je na ňom vidno prirodze-
nú koróziu, avšak napriek tomu je vo veľmi dobrej kondí-
cii. Chýbajúci špic nesie znaky novšieho lomu, a  preto je 
možné, že sa pri prehľadávaní náleziska nájde. Rámcovo 
môžeme nález zaradiť medzi štandardné neskorolaténske 
nože s  krúžkovým ukončením rukoväte. Analógie sa našli 

2. Laténsky nôž z obce Pozdišovce. Foto: Martin Pristáš, 2019.

3. Bronzový hrot z obce Paňovce. Foto: Dárius Gašaj, 2019.
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v  Trenčianskych Tepliciach, Trenčianskych Bohuslaviciach 
(PIETA, 2010) alebo na hradiskách púchovskej kultúry Blat-
nica – Rovná a Folkušová – Necpaly (PIETA, 2014). Nález je 
v súčasnosti deponovaný na KPÚ Košice.

Paňovce – bronzový hrot

Bronzový hrot oštepu alebo kopije odovzdal nálezca 18. 
1. 2019 po telefonickom ohlásení priamo na KPÚ Košice. Ako 
miesto nálezu uviedol kataster obce Paňovce v okrese Koši-
ce-okolie, konkrétne bukovo-hrabový les severozápadne od 
intravilánu obce. Nález bol síce vyzdvihnutý z  pôvodného 
miesta, ale bol neočistený. Udané miesto nálezu bolo v ten 
istý deň zamerané ručným GPS prístrojom. Kvôli nevyho-
vujúcemu ročnému obdobiu sa k samotnému dokumento-
vaniu a prehľadávaniu miesta pristúpilo až 28. 2. 2019, keď 
pracovník KPÚ Košice Martin Pristáš spolu s  pracovníkmi 
Východoslovenského múzea v  Košiciach prehľadali údajné 
miesto nálezu spolu s  blízkym okolím. Okrem hustej siete 
starých úvozových lesných ciest sa podarilo s pomocou de-
tektorov kovov nájsť dva kusy železných podkov a jeden no-
voveký prsteň. Nález z kultúrneho horizontu odovzdaného 
hrotu sa nepodarilo zachytiť. Keďže nálezca sa výjazdu ne-
zúčastnil, bolo pravdepodobné, že pôvodné GPS údaje boli 
namerané s  veľkou odchýlkou, ktorá je v  lesnom prostredí 
typická, a  teda presné miesto nálezu nebolo prehľadané. 
Preto sa 2. 5. 2019 uskutočnil ďalší výjazd spolu s nálezcom, 
ktorý identifikoval presné miesto nálezu. Po začistení plochy 
sa v  lesnom podloží vyrysovala menšia jama s  priemerom 
cca 0,25 m a hĺbkou asi 0,12 m. Nálezca bol na mieste pou-

čený, že prípadné používanie detektoru kovov na vyhľadá-
vanie archeologických nálezov mimo povoleného výskumu 
je v  rozpore s platnou legislatívou. Zároveň bolo pozitívne 
hodnotené, že nálezca nález ohlásil, odovzdal a udal pôvod-
né miesto nálezu. Nález tak môže slúžiť ako prameň pozna-
nia dejín regiónu. Možnosť získať nálezné však v tomto prí-
pade nebola odporúčaná ani iniciovaná. Samotný artefakt 
bol následne deponovaný vo Východoslovenskom múzeu 
v Košiciach z dôvodu potreby odbornej konzervácie a spra-
covania (obr. 3). Predbežne je možné nájdený bronzový 
hrot chronologicky zaradiť do mladšej doby bronzovej. Je 
11,5 cm dlhý, priemer perforovanej tuľajky je 2,5 cm, šírka lis-
tu je 2,7 cm. Podobné artefakty pochádzajú zvyčajne z hro-
madných nálezov, ktoré označujeme ako depoty – napríklad 
z depotu nájdeného v katastri obce Vyšná Hutka východne 
od Košíc alebo z obce Bükkaranyos južne od Miskolca v Ma-
ďarsku (KEMENCZEI, 1974, 53-55).

Zemplín – mince

V  júni roku 2016 počas výskumu na vedecké a  doku-
mentačné účely v  polohe Hradisko v  obci Zemplín (okr. 
Trebišov), ktorý vykonáva Pamiatkový úrad SR prostred-
níctvom autora tohto príspevku, odovzdal starosta obce 
Zemplín Mikuláš Takács dve strieborné mince, ktoré mal 
uložené v  trezore na obecnom úrade. Mince sa mali nájsť 
v roku 2012 počas výkopových prác v už existujúcom hrobe 
na starom cintoríne v polohe Hradisko, kam malo byť v tom 
čase uložené telo ďalšieho rodinného príslušníka. Konkrét-
ny hrob s  náhrobkom starosta obce ukázal pamiatkarom, 
čiže miesto nálezu bolo pomerne dobre identifikovateľné. 
Ide o  priestor južne od gréckokatolíckeho kostola. Mince 
kopáči hrobu odovzdali gréckokatolíckemu farárovi Jánovi 
Koszturovi, ktorý nálezy následne odovzdal starostovi obce. 
Mince boli premiestnené na KPÚ Košice, kde sú deponova-
né dodnes. Ide o dva kusy strieborných mincí zo 17. storo-
čia. Prvá minca (obr. 4a, 4b) je 15-grajciar Leopolda I. z roku 
1682 (HUNKA, 1992, 17, Tab. I: 14). Druhá minca je poľská 
razba Jána II. Kazimíra z roku 1658 (obr. 5a, 5b). Miesto nále-
zu je evidentné jadro komitátneho a neskôr župného hradu 
Zemplín, ktorý bol centrálnym hradom stredovekej Zem-
plínskej župy a  miestom konania župných snemov. Kým 
zvyšky drevozemnej fortifikácie sú dodnes veľmi dobre za-
chované a v teréne ľahko čitateľné, pozostatky murované-
ho hradu sa nad terénom vôbec nezachovali. Nepoznáme 
žiadne jeho stavebno-technické detaily a nemáme ani jeho 
základný pôdorys. Až archeologický pamiatkový výskum 
realizovaný od roku 2014 postupne prináša informácie 
o  charaktere „kamenného“ hradu a  jeho cieľom je doplniť 
medzeru vo výskume vývoja tejto jedinečnej pamiatky (PRI-
STÁŠ, 2018). Posledné viditeľné ruiny zanikli podľa dobo-
vých správ v druhej polovici 19. storočia. Na základe týchto 
poznatkov, ako aj na základe archeologického výskumu pô-
vodne románskeho (dnes reformovaného) kostola (TAJKOV, 
2015) a gréckokatolíckeho kostola, geofyzikálnych priesku-
mov a morfológie terénu je zjavné, že murovaný hrad mal 
jadro práve v priestore akejsi akropoly opevneného areálu 
medzi oboma spomínanými kostolmi. Práve tam sa nachá-
dza aj miesto predmetného nálezu mincí. Do 17. storočia 
spadá aj definitívny zánik hradného objektu, ktorého vý-
znam upadal od konca stredoveku, keď ho nahradil moder-
nejší hradný areál v Šárošpataku.

4a. Strieborná minca Leopolda I. z obce Zemplín, averz.  
Foto: Martin Pristáš, 2019. 
4b. Strieborná minca Leopolda I. z obce Zemplín, reverz.  
Foto: Martin Pristáš, 2019.

5a. Strieborná minca Jána II. Kazimíra z obce Zemplín, averz.  
Foto: Martin Pristáš, 2019.
5b. Strieborná minca Jána II. Kazimíra z obce Zemplín, reverz.  
Foto: Martin Pristáš.
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Blatné Remety – vojenská helma

Náhodný archeologický nález železnej 
helmy sa našiel pri výkopových prácach 
pre vodovodnú domovú prípojku na sú-
kromnom pozemku pána Miroslava Gaži-
ho v  obci Blatné Remety (okr. Sobrance). 
Nálezca spolu so svojím synom dňa 27. 5. 
2017 pri kopaní vodovodnej ryhy narazili 
na železný predmet so známkami korózie. 
Neznámy predmet z výkopu vyzdvihli, lebo 
im bránil v  uložení potrubia. Po jemnom 
očistení zistili, že by mohlo ísť o  vojenskú 
helmu. Za pomoci internetu nadobudli do-
jem, že našli vojenskú helmu nemeckého 
vojaka z  druhej svetovej vojny. Následne 
telefonicky upovedomili Archeologický 
ústav SAV v Košiciach, kde ich nasmerovali 
na KPÚ Košice. Ohliadku nálezu i náleziska 
priamo v  teréne uskutočnil Martin Pristáš 
dňa 2. 6. 2017, vypracoval priamo na mies-
te záznam, nález premiestnil do priestorov 
KPÚ Košice a  vypracoval správu o  náhod-
nom archeologickom náleze. Nález sa nachádzal v  0,3  m 
širokej ryhe cca 3  m od severnej steny rodinného domu 
v hĺbke cca 0,6 m. Miesto nálezu bolo zamerané ručným GPS 
prístrojom a vyhodnotené pomocou aplikácie Mapový klient 
ZBGIS®. Základná ohliadka a  dokumentácia potvrdila, že 
nájdený predmet pravdepodobne spĺňa zákonné kritériá ar-
cheologického nálezu a bol nájdený bez použitia detektora, 
či iného technického zariadenia. Nálezca bol teda poučený 
o možnosti vyplatenia nálezného. Keďže jeho odpoveď bola 
kladná, Pamiatkový úrad SR začal konanie o vyplatení nález-
ného a po stanovení hodnoty nálezu súdnym znalcom bola 
následne suma nálezcovi vyplatená. Znalecký posudok zá-
roveň spresnil chronologické zaradenie nálezu do obdobia 
prvej svetovej vojny (obr. 6).

Záver

Príspevok o náhodných archeologických nálezoch z Ko-
šického kraja prináša päť príkladov, ako sa v praxi uplatňuje 
§  40 pamiatkového zákona o  postupe pri náhodných ar-
cheologických nálezoch. Ide o veľmi dôležitú úlohu v kom-
petencii odborných pracovníkov krajských pamiatkových 
úradov. Na jej zvládnutie je potrebné nielen dobré legisla-
tívne zabezpečenie a odborná metodika, ale aj dobre infor-
movaní občania, laická aj odborná verejnosť. Z  príkladov 
uvedených v  príspevku vyplýva, že ohlasovanie nálezov 
na príslušný krajský pamiatkový úrad často prichádza až 
po prvotnom kontaktovaní miestneho múzea alebo Arche-
ologického ústavu SAV. V prvých rokoch po prijatí pamiat-
kového zákona končilo v spádových múzeách veľa nálezov 
bez overenia nálezových okolností a vypracovania nálezo-
vej správy. Táto situácia sa postupne zlepšuje a pracovníci 
múzeí a  iných odborných inštitúcií spolupracujú pri ná-
hodných nálezoch s krajskými pamiatkovými úradmi. Veľké 
rezervy sú však v informovaní laickej verejnosti o postupe 
pri náhodnom náleze, ľudia spravidla nevedia, že podľa pa-
miatkového zákona nesmú predmety sami vyzdvihovať zo 
zeme a neodborne s nimi manipulovať. V tomto smere by 
mali všetky orgány zainteresované v ochrane pamiatkové-

ho fondu venovať oveľa väčšiu pozornosť osvete a zvýšeniu 
informovanosti verejnosti o dôležitosti správneho postupu 
pri náhodných archeologických nálezoch. Odmenou ľudí, 
ktorí dodržia literu zákona, je nielen vyplatené nálezné, ale 
aj dobrý pocit, že zachránili pramene dôležité pre poznanie 
dejín Slovenska.  ■
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Krajský pamiatkový úrad Žilina (KPÚ) koncom roka 2017 
získal bohatý súbor archeologických nálezov z viace-

rých známych archeologických nálezísk, ale aj z doteraz ne-
evidovaných polôh na území Liptova. V odovzdanom súbore 
sa nachádzali zlomky zdobenej keramiky, kostených a  ka-
menných predmetov a kovové nálezy, ktoré boli zastúpené 
artefaktmi zo železa, bronzu a medi. Časť predmetov pochá-
dza podľa nálezcu z otvoreného sídliska nachádzajúceho sa 
pod hradiskom Rohačka, k. ú. Ploštín, okres Liptovský Miku-
láš. Práve na kovové nálezy zo sídliska Pod Rohačkou zamera-
li svoju pozornosť autori predloženého príspevku, keďže ide 
o zaujímavú kolekciu bronzových artefaktov, zlomkov spôn, 
náramkov a iných predmetov. Prioritou autorov je predsta-
viť tento pozoruhodný súbor odovzdaných nálezov s cieľom 
poskytnúť o ňom základné informácie odbornej verejnosti, 
ktorá môže ďalej nálezy podrobnejšie spracovať v  širšom 
kontexte doby bronzovej a doby železnej, ale predovšetkým 
v kontexte púchovskej kultúry.

Nálezisko

Hradisko Rohačka je národnou kultúrnou pamiatkou 
zapísanou v  Ústrednom zozname pamiatkového fondu 
SR pod evidenčným číslom 2177/1. Nachádza sa južne od 
Liptovského Mikuláša a  zasahuje do katastrálnych území 
obcí Iľanovo a  Ploštín. Otvorené sídlisko Pod Rohačkou 
je situované západne od hradiska v  miernom svahu so 
sklonom na západ v k. ú. Ploštín (obr. 1). Hradisko a s ním 
bezprostredne prepojené otvorené sídlisko je z  odbornej 
literatúry známe už od 18. storočia. Azda najpodrobnej-
šie spracované dejiny náleziska sú zhrnuté v  posledných 
štúdiách o  Rohačke (FURMAN, 2017, 180-186; BENEDIKO-
VÁ et al., 2019, 51-88), preto nie je potrebné sa na tomto 
mieste podrobnejšie zaoberať dejinami jej výskumu. Súbor 
archeologických nálezov odovzdaný KPÚ Žilina koncom 
roku 2017 sa stal podnetom pre vykonávanie systematic-
kého archeologického výskumu otvoreného sídliska Pod 
Rohačkou. Tento pamiatkový archeologický výskum na ve-
decké a dokumentačné účely začal na jar 2018 vykonávať 
Pamiatkový úrad SR pod vedením spoluautora metódami 
povrchovej prospekcie s využitím detektora kovov. Arche-

ologický výskum bol prioritne zameraný na overenie ar-
cheologického potenciálu a stavu nelegálneho vykrádania 
náleziska. Počas doterajších štyroch sezón výskumu (jar 
a  jeseň 2018 a 2019) sa podarilo na základe koncentrácie 
výskytu archeologických nálezov a  stavu ich zachovania 
zistiť približný rozsah sídliska (obr. 2). 

Archeologické nálezy zo sídliska Pod Rohačkou odo-
vzdané KPÚ Žilina koncom roka 2017 boli podľa výpovede 
nálezcu nájdené v  90. rokoch 20. storočia na časti červe-
no vyznačenej plochy (obr. 2). Nálezca zároveň uviedol, že 
v minulosti na nálezisko chodievali viaceré hľadačské sku-
piny, dokonca jedného hľadača si údajne najímal neznámy 
podnikateľ z  Liptovského Mikuláša s cieľom vykupovania 
nálezov. Medzi ukradnutými predmetmi zo sídliska Pod Ro-
hačkou mal byť údajne okrem iného aj strieborný nákrčník.

V odovzdanom súbore archeologických nálezov sa na-
chádzalo 18 spôn a  ich zlomkov z doby rímskej a zlomok 
spony z  neskorej doby halštatskej. Ani jedna zo spôn sa 
nedochovala v úplnosti, viaceré z nich boli značne defor-
mované. V  typologickej skladbe spôn z  doby rímskej boli 
zastúpené predovšetkým exempláre mladších variantov 
typu A 68, avšak výnimočne sa v nej vyskytli aj zaujímavej-
šie spínadlá (A 20, typ Riha 7.16). Až na jednu železnú sú 
ostatné spony v  spracovávanom súbore pravdepodobne 
bronzové. Analýza zliatin, z  ktorých boli spony zhotove-
né, nebola realizovaná, preto nemožno úplne vylúčiť, že 
sa v súbore nenachádzajú aj exempláre vyrobené z mosa-
dze (k problematike mosadze bližšie DROBERJAR – FRÁNA, 
2004, 441-462; IVÁN, 2015, 150-151). Nálezca spolu so spo-
nami odovzdal koncom roku 2017 aj zlomky ďalších ko-
vových archeologických nálezov, ktoré svedčia o  osídlení 
sídliska Pod Rohačkou aj v starších obdobiach, počas doby 
bronzovej a doby železnej.

Súpis odovzdaných kovových archeologických nálezov

1. Zlomok bronzovej spony typu Certosa. Zachovala sa 
z nej časť (loďkovito) roztepaného lúčika, plný zachyco-
vač a krátka pätka. Dĺžka 57 mm (Tab. 1: 1; 2: 1).

2. Bronzová mierne deformovaná spona blízka typu A 20, 
neskorolaténska forma s  nízko asymetricky klenutým 

Súbor nálezov zo sídliska v Ploštíne  
pod hradiskom Rohačka
Príspevok je venovaný prof. Jozefovi Bujnovi k jeho životnému jubileu 70. rokov

GABRIELA BREZŇANOVÁ
MARTIN FURMAN
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páskovým lúčikom s  nevýrazným jed-
noduchým plastickým rebrom na jeho 
konci a  s  plným trapézovitým nízkym 
zachycovačom. Spona vykazuje opor-
nú doštičku vinutia a háčik na zachyte-
nie hornej (dochovanej) tetivy. Vinutie 
3 + ? závity. Jedna strana vinutia a ihla 
chýbajú. Dĺžka 47 mm (Tab. 1: 2; 2: 2).

3. Zlomok prelamovanej pätky veľkej 
bronzovej spony pravdepodobne ne-
skorolaténskej formy (spona s prehnu-
tým lúčikom?), otvory v  zachycovači 
mali pravdepodobne obdĺžnikový tvar. 
Dĺžka zlomku 53 mm (Tab. 1: 3; 2: 3). 

4. Zlomok lúčika bronzovej spony typu 
A 236 s dvoma uzlíkmi. Jeden z uzlíkov 
zdobený šikmými vrúbkami. Náznak 
rámcového? zachycovača. Dĺžka zlom-
ku 42 mm (Tab. 1: 4; 2: 4).

5. Zlomok časti vinutia, opornej doštič-
ky vinutia a hlavice lúčika s výzdobou 
dvoch vedľa seba situovaných pun-
covaných očiek. Spona s  očkami typu 
A 51? (Tab. 1: 5; 2: 5).

6. Jednodielna bronzová spona s očkami 
neskorého typu A  53. Široký pásko-
vý lúčik má uprostred lištu, hlavica je 
rozšírená do opornej doštičky vinutia 
v  tvare krídeliek. Výzdoba očiek chý-
ba. Nôžka je ukončená rovno zrezanou 
pätkou, na pätke je rytá výzdoba – troj-
uholník s prekríženými líniami na jeho 
vrchole. Mierne lichobežníkový zachy-
covač je vyšší a plný. Zachovaný háčik 
na zachytenie tetivy. Časť vinutia a ihla 
chýbajú. Dĺžka 68 mm (Tab. 1: 6; 2: 6).

7. Jednodielna mierne deformovaná 
bronzová výrazne členená spona prav-
depodobne typu A  67/68. Masívny 
lúčik s  jednoduchým uzlíkom v  stre-
de a  s  vakovito tvarovanou hlavicou 
s  opornou doštičkou vinutia. Zachy-
covač odlomený, tvar otvorov v  ňom 
neidentifikovateľný. Časť vinutia a  ihla 
chýbajú. Dĺžka 35 mm (Tab. 1: 7; 2: 7).

8. Dvojdielna bronzová výrazne členená 
spona mladšieho variantu A  68. Lúčik 
je na vnútornej strane plochý, v hornej 
časti vejárovo rozšírený s opornou doš-
tičkou vinutia v tvare krídeliek. Docho-
vané vinutie (3+3 závity) s  platničkou 
vinutia s  háčikom na zachytenie (dochovanej) hornej 
tetivy. Vo vinutí je os. Na lúčiku je výrazný sploštený gu-
ľovitý uzlík, plastický len na hornej polovici. Zachycovač 
vykazuje dva kruhovité otvory a pätka je ukončená ma-
sívnou sploštenou guľôčkou. Zachycovač v mieste jed-
ného z otvorov je narušený. Dĺžka 43 mm (Tab. 1: 8; 2: 8).

9. Jednodielna značne deformovaná bronzová výrazne 

členená spona staršieho variantu A 68. Lúčik je na vnú-
tornej strane plochý, v  hornej časti vejárovo rozšírený 
s opornou doštičkou vinutia v tvare krídeliek. Dochované 
(deformované) vinutie (3+3 závity) a háčik na zachytenie 
(dochovanej) hornej tetivy. V strede lučíka je profilované 
plastické rebro. Zachycovač vykazuje dva kruhovité ot-
vory. Pätka a ihla chýbajú. Dĺžka 54 mm (Tab. 1: 9; 2: 9).

1. Sídlisko Pod Rohačkou po jesennej orbe 2018. Foto: Martin Furman.

2. Hradisko Rohačka a sídlisko Pod Rohačkou. Lidarový snímok lokality s vyznačením 
skúmanej plochy (červený polygón) a predpokladaného rozsahu náleziska (červený a zelený 
polygón). Zdroj dát: Národné lesnícke centrum Zvolen. Úpravy: Ján Zachar
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Tab. 1. Spony zo súboru nálezov odovzdaných KPÚ Žilina koncom roku 2017. Kresby: Tereza Grollmusová.
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10. Jednodielna mierne deformovaná bronzová výrazne 
členená spona typu A  68. Lúčik je na vnútornej stra-
ne plochý, v  hornej časti výrazne (vejárovo) rozšírený 
s opornou doštičkou vinutia v tvare krídeliek a s háči-
kom na zachytenie (dochovanej) hornej tetivy. Na  lú-
čiku je výrazný profilovaný diskovitý plastický uzlík. 
Zachycovač je olámaný, tvar otvorov v  ňom neiden-
tifikovateľný. Pätka, časť vinutia a  ihla chýbajú. Dĺžka 
55 mm (Tab. 1: 10; 2: 10).

11. Dvojdielna mierne deformovaná bronzová výrazne 
členená spona typu A  68. Lúčik je na vnútornej stra-
ne plochý, v  hornej časti výrazne (vejárovo) rozšírený 
s opornou doštičkou vinutia v tvare krídeliek a s háči-
kom na zachytenie (dochovanej) hornej tetivy. Na lú-
čiku je nevýrazné profilované plastické rebro. Nôžka, 
zachycovač, časť vinutia a  ihla chýbajú. Dĺžka 45  mm 
(Tab. 1: 11; 2: 11).

12. Dvojdielna deformovaná bronzová trúbkovitá spona 
typu A 77-79. Trúbkovité rozšírenie hlavice lúčika nie je 
profilované, na vrchole lúčika je jednoducho (na hor-
nej i dolnej polovici) profilovaný diskovitý uzlík. Nôžka 
je ukončená pätkou s diskovitým neprofilovaným uzlí-
kom a s guľovitým gombíkom. Zachycovač je olámaný, 
pôvodne bol zrejme vysoký a plný. Vinutie a ihla chýba-
jú. Dĺžka 40 mm (Tab. 1: 12; 2: 12).

13. Jednodielna (?) malá masívna bronzová trúbkovitá 
spona príbuzná typom A 100, A 101. Široký lúčik s trúb-
kovitou hlavicou je členený profilovaným diskovitým 
uzlíkom. Nôžka je plochá, pätka je rovno zrezaná. Plný 
zachycovač vykazuje klinovitý tvar. Vinutie a  ihla chý-
bajú. Dĺžka 36 mm (Tab. 1: 13; 2: 13).

14. Dvojdielna bronzová výrazne členená spona typu 
A  84. Lúčik má v  hornej časti lichobežníkový prierez 
a v strede je členený kruhovým diskovito splošteným 
jednoducho profilovaným uzlíkom. Vejárová hlavica 
vykazuje skosené boky a oporná doštička vinutia tvar 
krídeliek. Dochovaná platnička vinutia s  otvorom pre 
osku a  s  háčikom na  uchytenie hornej tetivy vinutia. 
Nôžka ukončená pätkou v  tvare profilovaného gom-
bíka. Vysoký plný zachycovač je obdĺžnikový a  jeho 
spodná hrana je ohnutá pre lôžko ihly. Vinutie a  ihla 
chýbajú. Dĺžka 52 mm (Tab. 1: 14; 2: 14). 

15. Zlomok bronzovej spony snáď typu A  84. Dochovaná 
časť nôžky s pätkou ukončenou profilovaným gombí-
kom a vysoký plný zachycovač. Spodná hrana zachy-
covača je ohnutá pre lôžko ihly. Dĺžka 30 mm (Tab. 1: 
15; 2: 15). 

16. Dvojdielna šarnierová súmerná (rovnostranná) emailo-
vá doštičková spona typu Riha 7.16 (Exner  II 1) rozlo-
mená na dva kusy. Na profilovanej doštičke tvoriacej 
lúčik, ako aj na plechovej frontálnej časti lúčika a  na 
plechovej nôžke, je vkladaná emailová výzdoba pô-
vodne pravdepodobne belasej farby, pozostávajúca 
z trojice a štvoríc drobných trojuholníkových segmen-
tov situovaných po stranách vlnovkových segmentov 
(výzdoba na doštičke lúčika uložená priečne a na fron-
tálnej časti lúčika a  na nôžke uložená pozdĺžne). Hla-
vica je zakončená zdvihnutým (čiastočne odlomeným) 

plastickým gombíkom nad zapínacím mechanizmom. 
Pätka nôžky je profilovaná trojicou vrúbkov. Ihla chýba. 
Dĺžka 64 mm (Tab. 1: 16; 2: 16). 

17. Skorodovaná železná spona, ide pravdepodobne 
o sponu z doby rímskej. Ihla chýba. Dĺžka 46 mm (Tab. 
1: 17; 2: 17).

18. Bronzová drôtená spona, z ktorej sa dochovala časť vi-
nutia (8 špirál), ovinutá tetiva a roztepaný okrúhly disk 
(Tab. 1: 18; 2: 18). 

19. Zlomok bronzovej pravdepodobne rímskej spony (lú-
čik?) (Tab. 1: 19; 2: 19). 

20. Zlomok bronzovej sekerky s  tuľajkou s  dochovaným 
uškom a s dvomi rebrami pri ústí (Tab. 3: 1; 4: 1).

21. Zlomok bronzového kosáka s  dochovaným tŕňom (?), 
(Tab. 3: 2; 4: 2).

22. Zlomok bronzového pásikového kruhu trojuholníkové-
ho prierezu so zúženým špirálovým ukončením, nákrč-
ník s koncami zvinutými do očka (?), (Tab. 3: 3; 4: 3).

23. Zlomok bronzového pásikového sekundárne deformo-
vaného kruhu obdĺžnikového prierezu so zúženým špi-
rálovým ukončením, nákrčník s koncami zvinutými do 
očka (?), (Tab. 3: 4; 4: 4).

24. Bronzová nášivka s očkom (Tab. 3: 5; 4: 5).
25. Zlomok bronzového pásikového náramku s  nevýraz-

ným vrúbkovaním (Tab. 3: 6; 4: 6).
26. Zlomok laténskeho bronzového náramku, dochovaná 

časť pečatidlového konca s odsadeným plasticky zdo-
beným rebrom (Tab. 3: 7; 4: 7).

27. Zlomok bronzového tyčinkového laténskeho (?) ná-
ramku, dochovaná časť nevýrazne vrúbkovaného tela 
s pečatidlovým koncom (Tab. 3: 8; 4: 8).

28. Zlomok bronzovej tyčinky oválneho prierezu pravde-
podobne z ozdobného kruhu (Tab. 3: 9; 4: 9).

29. Zlomok bronzovej tyčinky šošovkovitého prierezu 
pravdepodobne z ozdobného kruhu (Tab. 3: 10; 4: 10).

30. Zlomok bronzovej ozdoby (?) s hráškovitými náliatka-
mi, bližšie neurčený (Tab. 3: 11; 4: 11).

31. Zlomok prelamovanej ozdoby z väčšieho bronzového 
závesu (?), (Tab. 3: 12; 4: 12).

32. Bronzový bikónický korálik (?) so stredovým otvorom 
(Tab. 3: 13; 4: 13).

33. Zlomok prelamovanej ozdoby z väčšieho bronzového 
závesu (?), (Tab. 3: 14; 4: 14).

Analýza

V  súbore prezentovaných archeologických nálezov zo 
sídliska Pod Rohačkou sa nachádzajú fragmenty artefaktov, 
ktoré možno datovať rámcovo do doby bronzovej (sekerka 
s tuľajkou, kosák, bronzové zlomky zo závesu – Tab. 3: 1, 2, 
12, 14), ale aj do doby laténskej. Do stupňov LT B1 a LT B2 
môžeme zaradiť zlomky náramkov s  pečatidlovými kon-
cami (Tab. 3: 7, 8); do obdobia púchovskej kultúry zlomok 
náramku a bronzovú ozdobu z hráškovitými nálitkami (Tab. 
3: 6, 11). Ojedinelo sú v súbore zastúpené nálezy z mladšej 
doby halštatskej (spona typu Certosa a  bronzová nášivka 
(?) – Tab. 1: 1, 3: 5). Celkovo však pozornosť vzbudzuje at-
raktívna kolekcia spôn z doby rímskej tvorená 18 exemplár-
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Tab. 2. Spony zo súboru nálezov odovzdaných KPÚ Žilina koncom roku 2017. Foto: Tereza Grollmusová.
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mi. Spony slúžiace ako spínadlá odevu podliehali častým 
módnym zmenám a v dôsledku toho sa menila ich schéma, 
parametre ich konštrukčných častí a výzdoba. Z  toho dô-
vodu predstavujú dôležité chronologicky citlivé ukazova-
tele materiálnej kultúry mladšieho praveku, doby laténskej 
a doby rímskej. Typologickú škálu spôn z doby rímskej zís-
kaných nálezcom zo sídliska Pod Rohačkou tvoria prevažne 
typy, ktorých výskyt sa v prostredí púchovskej kultúry ne-
javí ako zriedkavý. Dva exempláre však za súčasného stavu 
bádania možno v regióne severného Slovenska považovať 
za výnimočné (A 20, Riha 7.16).

Spona s dvoma uzlíkmi na lúčiku A 236 Doppelknopffibel 
(Tab. 1: 4; 2: 4)

V  súbore rímskych spôn zo sídliska Pod Rohačkou je 
tento typ zastúpený neúplným exemplárom; hoci je jeho 
zachycovač odlomený, zdá sa, že išlo o sponu s rámcovým 
zachycovačom. Spona vykazuje masívnejšie trojnásobne 
profilované uzlíky na lúčiku (predný uzlík je dokonca zdo-
bený šikmým ryhovaním) a vejárovito rozšírenú hlavicu. Na 
základe uvedeného možno predpokladať, že podľa Garb-
schovej typológie spôn (GARBSCH, 1965, 29-32, Abb. 4) pri-
slúcha táto spona variantu A 236c.

Sponám s dvoma uzlíkmi na lúčiku sa podrobne veno-
val Jochen Garbsch (1936 – 2003, GARBSCH, 1965), ktorý 
riešil problematiku noricko-panónskeho ženského kroja 
v  1. a  2. storočí. Za oblasť ich pôvodu považoval juhozá-
padnú Panóniu a  juhovýchodné Norikum, odkiaľ sa mali 
rozšíriť aj do germánskych oblastí na strednom Podunaj-
sku a  v  Čechách (GARBSCH, 1965, 29). Upozornil tiež, že 
spony s dvoma uzlíkmi na lúčiku sa nosili v rámci ženské-
ho kroja párovo na ramenách a boli obľúbeným šperkom 
v  provinčnom prostredí od obdobia vlády cisára Augusta 
až do konca 2. storočia. J. Garbsch (GARBSCH, 1965, 26, 
29-32) rozpoznal v súbore ním spracovávaných spôn typu 
A 236 varianty a-n. Variant spôn A 236c patrí medzi staršie 
varianty, nastupuje už za vlády cisára Augusta a jeho užíva-
nie pretrváva počas celého 1. storočia, dokonca ojedinelo 
prežíval do vlády cisára Hadriána. V uzavretých nálezových 
celkoch v  germánskom prostredí v  strednom Podunajsku 
sú zastúpené predovšetkým počas fázy B1b, prípadne B1c 
(ZEMAN, 2017, 65). Sponám variantu A 236c na území pú-
chovskej kultúry venoval naposledy pozornosť Karol Pieta 
(PIETA, 2014, 136), ktorý menoval lokality s  ich výskytom: 
Folkušová-Necpaly, Košeca-Nozdrovice, Trenčín, Liptovská 
Mara I, Liptovská Mara II, Púchov Rochovica a Žilina-Vranie. 

Spona typu A 20 (Tab. 1: 2; 2: 2)
V spracovávanom súbore spôn z doby rímskej sa nachá-

dzala aj nenápadná spona prislúchajúca skupine spôn, kto-
rú nemeckí bádatelia označujú ako Knickfibeln. Po typolo-
gickej stránke je spona zo sídliska Pod Rohačkou najbližšie 
k sponám typu A 20, prípadne k sponám typu 2.7 (Knick-
fibeln mit weichem Bügelumbruch) podľa typológie spôn 
Emilie Riha (RIHA, 1979, 71-72). Spony uvedeného typu sa 
vyznačujú, ako naznačuje ich názov, nižším (pozvoľným) 
klenutím často páskového lúčika, špicato tvarovanou ale-
bo rovnomerne širokou pätkou a uzlíkom na lúčiku, ktorý 

je plasticky tvarovaný len v hornej polovici a má podobu 
akéhosi rebra. Tieto spony nie sú zdobené. Zachycovač 
spôn typu 2.7 (A 20) je plný a predĺžený. Vinutie vykazuje 
3+3 závity (RIHA, 1979, 71). Spona spod Rohačky spĺňa uve-
dené typologické znaky, jej pätka je tvarovaná špicato, avšak 
pri jej konci vykazuje jemnú profiláciu. O výskyte iných spôn 
typu A 20 v stredodunajskom barbariku nemajú autori prís-
pevku vedomosť. Róbert Iván (IVÁN, 2015) sa nimi vo svojej 
dizertačnej práci nezaoberal. Uviedol však náleziská a ná-
lezové prostredie iných spôn zo skupiny Knickfibeln (A 19), 
pričom zhrnul aj históriu názorov bádateľov na pôvod tejto 
skupiny spôn (IVÁN, 2015, 23). Zdá sa, že ťažisko výskytu 
spôn typu A  20 spadá skôr do porýnskych oblastí. Báda-
teľka E. Riha (RIHA, 1979, 71, Taf. 8: 223) vo svojom súpise 
spôn uvádza sponu z Augstu, ktorá je veľmi blízkou analó-
giou spony zo sídliska Pod Rohačkou a datuje ju do claudi-
ovského obdobia. 

Spony s očkami (Tab. 1: 5, 6; 2: 5, 6)
Zo sídliska Pod Rohačkou nálezca vyzdvihol dva kusy 

spôn s očkami, ktoré patria k mladším typom spôn s očka-
mi, A  51 a  A  53. Jedna z  nich sa dochovala len v  podobe 
zlomku – časti vinutia, opornej doštičky vinutia a hlavice, 
na ktorej sa nachádza výzdoba vedľa seba situovaných 
puncovaných očiek. Táto výzdoba je charakteristická pre 
typ A  51. Ďalšia spona predstavuje typ A  53, v  typológii 
spôn z doby rímskej podľa E. Riha (RIHA, 1979, 69) zodpo-
vedá definícii variantu 2.3.4. Spony typu A 53 síce vykazujú 
typologické znaky spony s očkami, avšak samotná výzdoba 
očiek na týchto sponách chýba. Spona zo spracovávaného 
súboru má na pätke výzdobu typickú pre typ spôn A  53, 
rytý trojuholník, v  prípade tejto spony s  prekríženými lí-
niami na vrchole trojuholníka. Hoci pre spony typu A 53 je 
charakteristické skôr polkruhovité ukončenie pätky, spona 
z analyzovaného súboru má pätku rovno zrezanú. Vinutie 
u spôn s očkami pozostáva z ôsmich, výnimočne zo šiestich 
špirál s hornou tetivou zachytenou háčikom. 

Spony s očkami predstavujú výraznú skupinu včasných 
germánskych spínadiel, u ktorých sa ťažisko výskytu v ob-
dobí ich užívania menilo. Celkovo sa dnes rozlišujú ich tri 
základné skupiny: hlavná séria spôn s očkami je zastúpená 
typmi A 45-54 a dve vedľajšie regionálne série predstavujú 
typy A 55-56 (baltská séria) a A 57-63 (pruská séria). Najstar-
šie typy spôn s očkami A 45-49 sa vyznačujú perforovanými 
očkami na hlavici spony a masívnym splošteným guľovitým 
alebo diskovitým uzlíkom na lúčiku. Najstaršie spony s oč-
kami sa z pôvodného centra v strednom Nemecku rozšírili 
do rímskych hraničných provincií v Porýní už za vlády cisá-
ra Augusta (RIHA, 1979, 68). Spony s očkami typov A 45-49 
sú v Noriku a Panónii zriedkavé, v strednom Podunajsku sa 
sporadicky objavujú vo fáze B1b, možno už aj vo fáze B1a 
(ZEMAN, 2017, 95-96). V stredných Čechách sa tieto spony 
vyskytujú na pohrebiskách dobřichovskej skupiny bežne. 
Naopak, neskoré typy spôn s  očkami A  50-53, čiže spony 
s  puncovanými očkami na hlavici alebo spony bez očiek, 
sa v Čechách takmer nevyskytujú. V stredodunajskom bar-
bariku sú však zastúpené početnejšie a predstavujú tu spo-
ločný výrazný horizont s mladšími variantmi výrazne člene-
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Tab. 3. Nálezy zo súboru odovzdaného KPÚ Žilina koncom roku 2017. Kresby: Tereza Grollmusová.
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ných spôn typu A 68, ktorý je datovaný do 2. a 3. tretiny 1. 
storočia (ZEMAN, 2017, 97). Na relatívne častý výskyt spôn 
s  očkami neskorých variantov A  50-53 na území púchov-
skej kultúry upozornil už dávnejšie K. Pieta (PIETA, 1982, 
43-45, Abb. 7), ich nálezy boli doložené na sídliskách Lip-
tovská Mara III a VII, Spišské Tomášovce a Ploštín (Rohačka). 
Od spomenutého spracovania zastúpenia spôn s  očkami 
typu A 50-53 početnosť ich výskytu v okruhu púchovskej 
kultúry (prirodzene) stúpla.

Výrazne profilované spony typu A 68 (Tab. 1: 7-11; 2: 7-11)
V  spracovávanom súbore spôn z  doby rímskej sa na-

chádza jeden masívnejší exemplár, ktorému chýba zachy-
covač. Avšak na základe typologických znakov jeho lúčika, 
hlavice, opornej doštičky vinutia a  uzlíka na lúčiku by sa 
mohol priradiť k prechodnému derivátu spôn A 67/68, prí-
padne k jednému zo starších variantov spôn typu A 68. Za 
klasický príklad spony mladšieho variantu A 68 možno po-
važovať sponu, ktorej zachycovač sa z väčšej časti docho-
val (Tab. 1: 8). Pri výrazne deformovanej spone (Tab. 1: 9) 
badať typologicky pokročilejší znak, na lúčiku sa nachádza 
už diskovitý profilovaný uzlík v podobe takmer rebra. U os-
tatných dvoch spôn (Tab. 1: 10, 11) sa nedochoval zachy-
covač, preto v  ich prípade je ťažšie jednoznačne určiť ich 
typologicko-chronologické zaradenie. Disponujú vejárovo 
rozšíreným, z  vnútornej strany plochým lúčikom. Jedna 
z nich je ešte jednodielna s diskovitým plastickým rebrom 
(Tab. 1: 10). Ďalšia spona je už zrejme dvojdielna a navyše 
jej plastické rebro na lúčiku je nevýrazné (Tab. 1: 11). Z uve-
deného vyplýva, že spony typu A 68 zo sídliska Pod Rohač-
kou predstavujú značne variabilný súbor spôn a podľa ich 
typologických znakov možno predpokladať ich používanie 
snáď už od polovice 1. storočia (spona typu A  67/68) do 
obdobia hlbšie v rámci 1. polovice 2. storočia. 

Výrazne profilované spony typu A 68 boli z typov spôn 
zo staršej doby rímskej v odbornej literatúre snáď najviac 
analyzované, typologicky detailne prepracované a chro-
nologicky vyhodnocované. Ide o  najčastejšie vyskytujúce 
sa (neskoré) noricko-panónske spony v  stredoeurópskom 
barbariku. Sformovali sa okolo polovice 1. storočia z  va-
riantu spôn A 67b (DEMETZ, 1999, 135), na rozdiel od spôn 
typu A 67 sa u nich prejavujú tendencie k skracovaniu, eso-
vitej profilácii a otvory v zachycovači sa začali inak tvarovať 
(TEJRAL, 1970, 110-111; IVÁN, 2015, 42). Pre spony typu 
A 68 sú typické okrúhle otvory v zachycovači. U spôn typu 
A 68 sa zvyčajne rozlišujú ich dve chronologické skupiny. 
Staršie varianty spôn typu A 68 vykazujú dlhší a užší lúčik 
a v zachycovači tri otvory. Mladšie varianty spôn typu A 68 
sú menšie, lúčik je masívnejší, gombík na pätke je často 
mierne zdvihnutý a zachycovač je perforovaný dvoma ot-
vormi. Staršie varianty spôn typu A 68 sú datované do 40. 
– 70. rokov 1. storočia a mladšie varianty spôn typu A 68 do 
poflaviovského obdobia, na koniec 1. storočia a do prvých 
desaťročí 2. storočia. Centrami ich produkcie boli dielne 
v Noriku, formy na ich odlievanie boli doložené napríklad 
na Magdalensbergu (v  dnešnom Korutánsku). Na pohre-
biskách spájaných s Vanniovým mocenským okruhom (Ab-
rahám, Sládkovičovo, Kostolná pri Dunaji) sa spony typu 

A 68 objavujú bežne. Z tejto oblasti sa spony typu A 68 šírili 
ďalej na sever, všeobecne sa predpokladá, že prostredníc-
tvom obchodných kontaktov po hlavnej trase jantárovej 
cesty, ako aj po jej odbočkách. Týmto spôsobom sa spo-
ny typu A 68 dostali aj do okruhu púchovskej kultúry. Ich 
výskytu na tomto území sa venoval K. Pieta (PIETA, 1982, 
41-43, Abb. 7). Zdá sa (ako naznačujú aj výsledky povrcho-
vých prospekcií Pamiatkového úradu SR na hradiskách pú-
chovskej kultúry za posledné obdobie), že spony typu A 68 
boli na území púchovskej kultúry bežné. Poľskí bádatelia 
predpokladajú, že rôzne deriváty spôn typu A 68 boli pro-
dukované aj v naddunajskom barbariku, hoci nálezy foriem 
na ich zhotovovanie neboli v  tomto priestore doložené 
(pozri IVÁN, 2015, 33). Pri hypotéze o produkcii derivátov 
spôn typu A 68 v germánskom prostredí vychádzali poľskí 
bádatelia z ich výrazného zastúpenia (predovšetkým mlad-
ších variantov typu A  68) na území przeworskej kultúry 
a wielbarskej kultúry (pozri MĄCZYŃSKA, 2002, 179). Indí-
ciou pre ich predpoklad bola aj doložená dielňa na výrobu 
spôn typu A 67 na hradisku Malaja Kopanja v Zakarpatskej 
Ukrajine s  nálezmi nepodarkov spôn derivátov typu A  67 
(KOTIGOROŠKO, 2002, tab. III; KOLNÍKOVÁ – KOLNÍK, 2004, 
28), svedčiaca o  preberaní know-how zhotovovania pro-
vinciálnych šperkov dielňami v sídlach barbarských elít.

Trúbkovité spony (Tab. 1: 12, 13; 2: 12, 13)
V  analyzovanom súbore sú zastúpené dve trúbkovité 

spony, spona typu A 77-79 a spona, ktorú možno označiť 
ako derivát trúbkovitej spony. Spona typu A  77-79 pat-
rí k  spínadlám s  jednoduchšou výzdobou, hlavica lúčika 
a  gombík na pätke nie sú profilované. Uzlík na ich lúčiku 
je však zvyčajne bohato profilovaný. V  prípade trúbkovi-
tých spôn sa všeobecne prijímala téza o  ich germánskej 
proveniencii. Germánske trúbkovité spony sa nosili v páre, 
väčšinou sú známe z hrobov z germánskych pohrebísk. Vy-
vinuli sa pravdepodobne z noricko-panónskych spôn typu 
A 67 a exempláre z farebných kovov sa považujú za staršie 
a železné trúbkovité spony za mladšie. Naposledy poznat-
ky o sponách typu A 77-79 zhrnul Tomáš Zeman (ZEMAN, 
2017, 101-103). Podrobnejšie sa germánskym trúbkovitým 
sponám venoval napríklad R. Iván (IVÁN, 2015, 69-84) vo 
svojej dizertačnej práci, v ktorej dokonca spracoval vlastnú 
typológiu týchto spôn (skupina I-VII). Germánske trúbkovi-
té spony sú jednodielne aj dvojdielne. Datujú sa zvyčajne 
do obdobia od polovice 1. storočia do prvej tretiny 2. storo-
čia, hoci R. Iván (IVÁN, 2015, 69) upozornil, že chronologic-
ké a typologické členenie germánskych trúbkovitých spôn 
je stále pomerne neprebádané. Druhá z trúbkovitých spôn 
zo sídliska Pod Rohačkou je pomerne malá (36 mm), jej nôž-
ka je plochá a pätka je rovno zrezaná. Derivátmi trúbkovi-
tých spôn s  plochou nôžkou a rovno zrezanou pätkou sú 
typy spôn A 99, A 100 a A 101 (IVÁN, 2015, 87). Malá masív-
na spona z  Rohačky vykazuje zvláštny predĺžený plný za-
chycovač, ktorého háčik má príliš šikmý tvar na zachytenie 
ihly, preto vyvstáva otázka, či táto spona bola funkčná. Na 
základe morfológie možno danú sponu vnímať ako derivát 
spôn typu A 99-100. Analýzu nálezového prostredia spôn 
typu A 99-100 spracoval R. Iván (IVÁN, 2015, 87-88), podľa 
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Tab. 4. Nálezy zo súboru odovzdaného KPÚ Žilina koncom roku 2017. Foto: Tereza Grollmusová.
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ktorého sa tieto spony dostávali v stredodunajskej oblasti 
do zeme (hrobov) okolo polovice 2. storočia.

Spony typu A 84 (Tab. 1: 13, 14; 2: 13, 14)
Spony typu A 84 predstavujú najpočetnejšie sa vysky-

tujúci typ v stredodunajskom prostredí 2. storočia ako na 
území provincií, tak na území barbarika. Ide o mladšie dvoj-
dielne spony so strechovito hranenou frontálnou časťou 
lúčika, ktorá je pri vinutí rovno zrezaná. Oporná doštička 
vinutia u  týchto spôn chýba. Lúčik je členený diskovitým 
uzlíkom (rebrom) profilovaným len v jeho hornej polovici. 
Zachycovač je plný a vysoký. Produkcia spôn typu A 84 sa 
predpokladá v severozápadnej Panónii, v Brigetiu boli náj-
dené fragmenty odlievacích foriem na zhotovovanie tých-
to spôn. Ich používanie je vo všetkých regiónoch okolo 
stredného Dunaja doložené v desaťročiach od vlády Had-
riána po markomanské vojny, s ťažiskom ich výskytu v dru-
hej polovici 2. storočia (ZEMAN, 2017, 72). Mladšie varianty 
spôn typu A  84 sú početné aj v  oblastiach vzdialenejších 
od Dunaja, v  okruhoch przeworskej kultúry a  wielbarskej 
kultúry. V púchovskej kultúre sa objavovali relatívne často 
a prevažne v záverečnej fáze jej vývoja (PIETA, 1982, 42, 44; 
1994, 256). V analyzovanom súbore je spona, ktorej sché-
ma, tvarovanie lúčika, zachycovača a  nôžky zodpovedajú 
definícii spôn typu A 84, avšak vykazuje aj staršie typolo-
gické prvky, ako opornú doštičku vinutia a uzlík na lúčiku 
mierne profilovaný aj na spodnej časti. Jej typologické zna-
ky však dovoľujú jej zaradenie do polovice 2. storočia.

Emailová spona (Tab. 1: 16; 2: 16)
Najnápadnejšou rímskou sponou v spracovávanom sú-

bore artefaktov je šarnierová súmerná doštičková emailo-
vá spona patriaca do širšie definovaného typu 7.16 podľa 
typológie E. Riha (RIHA, 1979, 191-194). Výskytom a  vy-
hodnotením rímskych emailových spôn rôznych typov na 
území Slovenska sa v poslednom období zaoberal Kristián 
Elschek (ELSCHEK, 2017), ktorý v  ich početnejšom zastú-
pení (41 exemplárov) videl doklad k poznaniu obchodno-
-tovarových vzťahov medzi Rímskou ríšou a Slobodnou Ger-
mániou. V súpise emailových spôn od uvedeného bádateľa 
sa nachádza spona, ktorá je podobná spone zo sídliska Pod 
Rohačkou, pochádza z Beluše (ELSCHEK, 2017, 171, obr. 6: 
4). Spona z Beluše sa od spony spod Rohačky líši motívom 
emailovej výzdoby na doštičke lúčika (štvorlístok plne-
ný červeným emailom) a  veľkosťou, ide o  menšiu sponu, 
dlhú 37 mm. Do svojej analýzy rímskych spôn zo stredného 
Podunajska šarnierové súmerné doštičkové spony zdobe-
né emailom zahrnul aj R. Iván (IVÁN, 2015, 141-142), kto-
rý podrobnejšie poukázal jednak na východiská typológií 
týchto spôn u  jednotlivých bádateľov a  jednak na ich vý-
skyt a  nálezové prostredie v  strednom Podunajsku. Upo-
zornil tiež na zásadnú skutočnosť, že typologické spektrum 
týchto spôn je veľmi široké a odrážajú sa v ňom rôzne vply-
vy z  viacerých oblastí provinciálneho prostredia západne 
od Rýna (IVÁN, 2015, 141). Práve z Porýnia, konkrétne z lo-
kality Augst, uvádza E. Riha (RIHA, 1979, Taf. 62: 1627-1634) 
viaceré nálezy spôn analogické k  spone zo sídliska Pod 
Rohačkou. Ide prevažne o  malé spony, rozmerovo blízke 

k spone z Beluše (spona č. 1634 vykazuje na doštičke lúči-
ka dokonca motív štvorlístka). Jedinou sponou, ktorá je po 
metrickej stránke porovnateľná so sponou zo sídliska Pod 
Rohačkou, je spona publikovaná pod č. 1627. Táto spona je 
dokonca zdobená tými istými motívmi na doštičke lúčika, 
na frontálnej časti lúčika a na nôžke. Ide o štvoricu a troji-
ce vedľa seba situovaných trojuholníkov usporiadaných po 
oboch stranách vlnoviek (RIHA, 1979, Taf. 62: 1627). Spona 
z Augstu je dlhá 69 mm a emailová výplň v  trojuholníko-
vých a  vlnovkových segmentoch na jej doštičke, frontál-
nej časti lúčika a na nôžke mala modrozelenú farbu. E. Riha 
(RIHA, 1979, 192) túto sponu datuje na sklonok 2. storočia. 
Eduard Droberjar (DROBERJAR, 2014, 64) šarnierovú sú-
mernú doštičkovú sponu zdobenú emailom datuje podob-
ne, do obdobia fáz B2b – C1a. 

Záver

Na sídlisku Pod Rohačkou vykonáva Pamiatkový úrad 
SR od roku 2018 nedeštruktívny prieskum detektorom ko-
vov, na základe ktorého získal konkrétne informácie o roz-
sahu a  intenzite jeho osídlenia. Skladba archeologických 
nálezov, ktoré sa počas prieskumu zistili, korešponduje 
s  nálezmi odovzdanými KPÚ Žilina koncom roka 2017, 
preto možno považovať informácie od nálezcu o pôvode 
odovzdaných nálezov za relevantné. Archeologické nálezy 
zo sídliska Pod Rohačkou svedčia o  istej sídliskovej akti-
vite lužickej kultúry v dobe bronzovej, ale predovšetkým 
o  dôležitom postavení hradiska Rohačka a  jeho zázemia 
v dobe laténskej a v staršej dobe rímskej. Z halštatského 
obdobia sú nálezy sporadické (spona typu Certosa, nášiv-
ka?), zdá sa, že v tomto období sa mohlo mocenské cen-
trum vzťahovať na inú lokalitu v danom mikroregióne, a to 
na Demänovskú horu (FURMAN – BENEDIKOVÁ – ŠIMKO-
VÁ, 2019). Zo sídliska Pod Rohačkou sú doložené zaujímavé 
nálezy zo staršej doby laténskej (stupeň LT  B), napríklad 
zlomky kruhov s  pečatidlovými koncami a  spony na-
značujúce vývoj osídlenia s  nadregionálnymi kontaktmi 
(BREZŇANOVÁ – FURMAN, 2019). Tento typ osídlenia sa 
musel stať východiskom pre formovanie sídla významnej 
elity, ktorým hradisko Rohačka a  jeho zázemie vo svetle 
doterajších nálezov bolo predovšetkým v  druhej polovi-
ci 1. storočia a počas 2. storočia až do zániku púchovskej 
kultúry. Do tohto obdobia možno datovať kolekciu rôz-
norodých spôn z doby rímskej, ktoré boli v predloženom 
článku spracované. Predstavujú jednoznačný doklad o in-
tenzívnych obchodno-hospodárskych kontaktoch s oblas-
ťami stredného Podunajska (spony A 236, A 68, A 84), ale 
aj s  germánskymi oblasťami na severe (pravdepodobne 
trúbkovité spony a spony s očkami), ktoré umožnila jedna 
z vetiev jantárovej cesty sledujúcej údolie Váhu. Snáď nie 
je úplne neopodstatnená úvaha aj o  domácej produkcii 
šperkov a  ozdôb (zlomok ozdoby s  hráškovitými náliat-
kami, železná rímska spona, možno napodobeniny spôn 
A 68). Z hľadiska rôznorodosti kontaktov sa javia zaujíma-
vo aj importy, ktorých pôvod možno hľadať ďalej na zápa-
de v porýnskych oblastiach (spona typu A 20 či šarnierová 
súmerná doštičková spona zdobená emailom). 
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Väčšinu vymedzenej plochy náleziska sídliska Pod Ro-
hačkou tvorí kvalitná hnedozemná pôda s  veľkým množ-
stvom zlomkov keramiky. Je zjavné, že ide o  rozrušovanú 
kultúrnu vrstvu. Posledné roky je časť náleziska poľnohos-
podársky intenzívne obrábaná, čo má nežiadúci vplyv na 
poškodzovanie archeologických nálezov (predovšetkým 
keramiky) a  výskyt kovových predmetov. Systematický 
archeologický výskum detektorom kovov Pamiatkovým 
úradom SR, prípadne inou osobou oprávnenou vykonávať 
archeologický výskum, po každej orbe v súčinnosti s po-
líciou SR je preto nevyhnutným prostriedkom prevencie 
pred vykrádaním náleziska. ■

Poďakovanie
Autori príspevku ďakujú za konzultácie Mgr. Lucii Bene-

dikovej, PhD., Mgr. Igorovi Bazovskému, PhD., Mgr. Domini-
kovi Repkovi, PhD. a PhDr. Jánovi Rajtárovi, CSc.

Zoznam bibliografických odkazov

ALMGREN, Oscar. Studien über nordeuropäischen Fibelfor-
men der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berück-
sichtigung der provinzialrömischen und südrussischen 
Formen. Leipzig : Kabitzsch, 1923, 254 s.

BREZŇANOVÁ, Gabriela – FURMAN, Martin, 2019. Spony 
typu Liptov? In ČIŽMÁŘ, Ivan – ČIŽMÁŘOVÁ, Jana – 
HUMPOLOVÁ, Alena (eds.). Jantarová stezka v  promě-
nách času (v príprave).

BENEDIKOVÁ, Lucia – BIELICHOVÁ, Zora – FURMAN, Mar-
tin – MIHÁLYIOVÁ, Jana – TIRPÁK, Ján, 2019. Čo (staro)
nového pod Rohačkou? Úlomky poznania pravekého 
a včasnodejinného areálu v Liptovskom Mikuláši a De-
mänovskej Doline. In Fragmenty času. Venované Elene 
Miroššayovej k 70. narodeninám. Študijné zvesti Arche-
ologického ústavu SAV, Supplementum, č. 1. Zost. Lu-
cia Benediková, Gertrúda Březinová, Eva Horváthová, 
Susanne Stegmann-Rajtár. Nitra : Archeologický ústav 
SAV, 51-88.

DEMETZ, Stefan, 1999. Fibeln der Spätlatène- und frühen Rö-
mischen Kaiserzeit in den Alpenländern. Rahden/Westf : 
Marie Leidorf, 315 s. 

DROBERJAR, Eduard, 2014. Spony z  doby římské. Studij-
ní materiály. Olomouc : Univerzita Palackého v  Olo-
mouci, 89 s. [online], [cit. 05. 11. 2019]. Dostupné na: 
https://www.academia.edu/34371327/Spony_z_
doby_%C5%99%C3%ADmsk%C3%A9_skripta_._Olo-
mouc_2014.

DROBERJAR, Eduard – FRÁNA, Jaroslav, 2004. Antická 
mosaz (aurichalcum) v  českých nálezech časné doby 

římské. In Archeologie ve středných Čechách. Praha : 
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, 
s. 441-462.

ELSCHEK, Kristián. 2017. Rímske emailové spony zo Sloven-
ska a nové nálezy emailových spôn zo Záhoria. In DRO-
BERJAR, Eduard – KOMORÓCZY, Balázs (eds.). Římské 
a germánské spony ve střední Evropě. Brno : Archeolgický 
ústav AV ČR, s. 169-180.  

FURMAN, Martin, 2016. Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hra-
diská a  hrádky od praveku po stredovek. Žilina : Martin 
Furman, 417 s.

FURMAN, Martin – BENEDIKOVÁ, Lucia – ŠIMKOVÁ, Zuzana, 
2019. Nové poznatky o  refúgiu na Demänovskej hore. 
In LOFAJOVÁ-DANIELOVÁ, Barbora – FURMAN, Martin 
(eds.). Výsledky nových archeologických výskumov na 
strednom Slovensku II. a  III. Zborník príspevkov z  2. a  3. 
ročníka konferencie archeológov pôsobiacich v  oblasti 
stredného Slovenska, Banská Bystrica 2017 – Oravský Pod- 
zámok 2018. Dolný Kubín; Bratislava, s. 76-83.

IVÁN, Róbert, 2015. Spony z doby rímskej u stredodunajských 
Germánov (rkp.). Dizertačná práca. Bratislava : Filozofic-
ká fakulta Univerzity Komenského, 206 s. [online], [cit. 
05. 11. 2019]. Dostupné na: https://www.academia.
edu/33699495/Spony_z_doby_r%C3%ADmskej_u_
s t re d o d u n a j s k % C 3 % B D c h _ G e r m % C 3 % A 1 n ov _
Iv%C3%A1n_2015_TEXT.pdf.

GARBSCH, Jochen George, 1965. Die norisch-pannonische 
Frauentracht im 1. und 2. Jahrhundert. München : C. H. 
Beck, 236 s., 52 tab.

KOLNÍKOVÁ, Eva – KOLNÍK, Titus, 2004. Mince a spony – de-
pot z neskorolaténskeho hradiska Rochovica pri Žiline 
(numizmaticko-archeologické súvislosti). In Slovenská 
archeológia, roč. 52, 2004, č. 1, s. 1-34.

KOTIGOROŠKO, Viačeslav Grigorievič, 2002. Fibuly dakij-
skogo gorodišča Malaja Kopanja v  aspekte vydelenija 
chrnologičeskich gorizontov. In Karpaty v  davnynu : 
materialy mižnarodnoho sympoziumu. Edícia Carpati-
ca 15. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 
s. 135-154. 

MĄCZYŃSKA, Magdalena, 2002. Das Verbreitungsbild der 
Fibeln A. 67/68 und A. 68 im Barbaricum. In Slovenská 
archeológia, roč. 49, 2002, s. 165-179.

PIETA, Karol, 1982. Die Púchov – Kultur. Nitra : Archeologický 
ústav SAV, 303 s.

PIETA, Karol, 2014. Hradiská vo Folkušovej – Necpaloch 
a Blatnici. Juhovýchodné prvky v púchovskej kultúre. In 
Slovenská archeológia, roč. 62, 2014, č. 1, s. 125-165.

RIHA, Emilie, 1979. Die römischen Fibeln aus Augst und Kai-
seraugst. Augst : Amt für Museen und Archäologie des 
Kantons Basel-Landschaft, 300 s.

TEJRAL, Jaroslav, 1970. Počátky doby římské na Moravě 
z hlediska hrobových nálezů. In Študijné zvesti Archeolo-
gického ústavu SAV 18. Nitra : Archeologický ústav SAV, 
s. 110-111.

ZEMAN, Tomáš, 2017. Střední Pomoraví v době římské. Svě-
dectví povrchové prospekce. Olomouc : Univerzita Palac-
kého v Olomouci, 536 s.



Veda a výskum Monument revue   2 / 2019 23

Včasnostredoveký mohylník v  polohe Ko-
pečnica (Háj) v  extraviláne Skalice, okr. 

Skalica, je odbornej verejnosti známy už takmer 
storočie. Mohylník je situovaný na severozápad-
nom svahu Tureckého stola, ktorý predstavuje 
jeden z najzápadnejších výbežkov Bielych Karpát 
nad Dolnomoravským úvalom. Terén sa mierne 
zvažuje severozápadným smerom. Hoci v súčas-
nosti pokrýva túto polohu hustý dubový porast, 
v minulosti v odlesnenenom stave (porovnaj fo-
tografiu v ČERVINKA – MATIEGKA, 1925, 97) po-
núkala výborný výhľad na širokú nivu rieky Mora-
vy. Vyvýšeninu ohraničujú Skalický potok a  jeho 
bezmenný ľavostranný prítok, zlievajúce sa na 
úpätí svahu (obr. 1; 2). Mohyly boli v  minulosti 
nazývané aj „jazvečie kopce“ (BAČA, 2014b, 33). 
Jazvečie nory sú na niektorých mohylách viditeľ-
né dodnes (napr. mohyla 9).

Cieľ a metóda výskumu

Cieľom nedeštruktívneho výskumu bolo 
v  prvom rade overenie lokalizácie a zistenie ak-
tuálneho stavu mohylníka, ktorý bol naposledy 
skúmaný v roku 1944 (BUDINSKÝ-KRIČKA, 1959). 
Podnetom na vykonanie výskumu boli výstupy 
z dát leteckého laserového skenovania (LLS), kto-
ré v  rámci spolupráce Pamiatkovému úradu SR 
poskytuje od roku 2017 Národné lesnícke cen-
trum vo Zvolene.1 Priestorové informácie získa-
né z  digitálneho modelu terénu boli porovnané 
s  publikovanými údajmi a  opakovane v  rôznych 
ročných obdobiach overované terénnou pros-
pekciou (obr. 3). Nakoľko správu o  ďalších rozo-
raných mohylách na poli (ČERVINKA – MATIEGKA, 
1925, 97-98) nebolo možné verifikovať prospek-
ciou ani výstupmi z LLS, na území ich predpokla-
daného výskytu bola využitá magnetometria. 

História výskumu

Na mohyly ako prvý upozornil Vojtěch On-
drouch, ktorý jednu menšiu preskúmal a  jednu 
dobre zachovanú ľudskú lebku z nej priniesol na 

Nedeštruktívny archeologický výskum 
včasnostredovekého mohylníka v Skalici

PETER BISTÁK – PETRA KMEŤOVÁ 
MICHAL FELCAN – TERÉZIA TOMAŠOVIČOVÁ 
JÁN ZACHAR – ANDREA FENÍKOVÁ

1. Lokalizácia územia spracovaných dát LLS na ortofotomape. Zdroj: WMS aplikácia 
GKÚ, úpravy: Michal Felcan, 2019.

2. DEM širšieho krajinného zázemia mohylníka. Zdroj dát: NLC Zvolen, úpravy: Ján 
Zachar, 2019.
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zjazd československých prehistorikov v  Brati-
slave v roku 1922. Keďže mohyly sa nachádzali 
na obľúbenom výletnom mieste – v mestskom 
lesíku – pútali pozornosť širokej verejnosti. Je-
diným bližšie identifikovaným z  amatérskych 
hľadačov je L. Breustedt (BUDINSKÝ-KRIČKA, 
1959, 9). V roku 1922 rozkopal jednu mohylu, 
z  ktorej nálezy sa nachádzajú v  Záhorskom 
múzeu v Skalici. Napriek zákazu obce sa v roz-
kopávaní mohýl pokračovalo, čo vážne ohro-
zilo zachovanie mohylníka. Na túto situáciu, 
ako aj na význam celej lokality pre Slovensko, 
upozornil Inocenc Ladislav Červinka v  liste 
Luborovi Niederlemu z  11. 3. 1923 (obr. 4). 
Pri obhliadke lokality s  Janom Eisnerom boli 
nútení skonštatovať, že zrovna před naším 
příchodem bylo v  nich kopáno nepovolaný-
mi – právě do těch největších vedeny úzké što-
ly a  průkopy – rozhodli jsme se prozkoumati je 
soustavně (ČERVINKA – MATIEGKA, 1925, 97). 
Preto z  poverenia Štátneho archeologického 
ústavu v Prahe viedol I. L. Červinka prvý syste-
matický výskum (1922 – 1923), v rámci ktoré-
ho sa mu podarilo zdokumentovať 100 mohýl. 
Podľa jeho údajov 92 ležalo v  lese a skupina 
ôsmich rozoznateľných mohylových násypov 
sa nachádzala na priľahlom poli. Na poli moh-
lo byť mohýl pôvodne viac, avšak boli zniče-
né orbou. Priemer najväčšej mohyly uvádza 
asi 50 m, jej výška mohla dosahovať viac než 
4 m. Červinka v roku 1922 preskúmal 25 mohýl 
a v nasledujúcom roku päť ďalších. O výsledku 
svojich výskumov uverejnil len krátku správu 
(ČERVINKA – MATIEGKA, 1925, 97-98). Červin-
kov pôvodný zámer otvoriť všetky mohyly sa 
aj na základe osvieteného postoja J. Eisnera 
zachovať čo najviac informácií pre budúce ge-
nerácie neuskutočnil (obr. 4). Opodstatnenosť 
Eisnerovho prístupu potvrdzuje aj skutočnosť, 
že z tohto výskumu sa zachovali len hnuteľné 
nálezy, avšak o presnej metodike a nálezových 
okolnostiach nie sú dochované takmer žiadne 
informácie. Nálezy spracovala a podrobnejšie 
publikovala až o  niekoľko dekád neskôr Ľud-
mila Kraskovská (KRASKOVSKÁ, 1959).

V  rokoch 1943 – 1944 vo výskume pokra-
čoval Vojtech Budinský-Krička. Vďaka kontak-
tom s  generálom Ferdinandom Čatlošom sa 
na výskumných prácach podieľali aj robotníci 
z  radov vojakov. V  roku 1944 sa na výskume 
vyformoval odbornejší a  početnejší kolektív, 
ktorého súčasťou bola aj Ľ. Kraskovská. Na roz-
diel od I. L. Červinku zistil V. Budinský-Krička už 
len 63 mohýl, z ktorých preskúmal 38, pričom 
časť z nich už bola narušená staršími výkopmi 
(Tab. 1 na s. 35-36). Budinský-Krička skalický 
mohylník v roku 1944 aj zameral, a to na vte-
dajšie pomery veľmi presne (obr. 5). Vzhľadom 
na finančné možnosti Štátneho archeologic-
kého ústavu v Turčianskom Sv. Martine a sna-

3. Terénny prieskum mohýl v roku 2019: dokumentácia mohýl 50A a 50B, pohľad 
od východu. Foto: Petra Kmeťová, 2019.

4. List Inocenca Ladislava Červinku Luborovi Niederlemu z 11. 3. 1923: O ostatním kopání 
u  Váradu a  Hulu jsme se s  Dr Eisnerem dohodli. Pouze v  mohylách u  Skalice ho chytil zase 
vrtoch, že „on na Slovensku bude rozkopávat pouze to, co jest ohroženo“(!) a „konečně, že my 
také všechno nemusíme vědět!“ Pokud jsou tyto názory oprávněny, nechci rozhodovat, ale jisto 
jest, je-li co na Slovensku ohroženo, že to jsou především mohyly u Skalice. Z těch 7 největších 
v pravém slova smyslu rozvrtal jakýsi maďarský inženýr přes zákaz obce, a takové vrtání bude 
se provádět potud, pokud nebudou mohyly vůbec ohroženy, protože jsou v  městském lesíku 
výletním a vždy budou ku kopání ochotníky lákat. Žádné zákazy je neochrání! Z toho důvodu 
a pak hlavně z  ohledu, že 90 a snad i více mohyl pečlivě prozkoumaných by bylo přece pro 
poznání naší hradištné kultury ziskem nevyrovnatelným (zvláště pro Slovensko), chtěl jsem je 
otevříti všechny, zvláště také proto, že nám bohaté město chtělo přispět větší subvencí (asi 10 
tisíci!). Zatím však uplatnil tam Dr. Eisner své náhledy a myslím, že z kopání tam vůbec sejde. 
Že bychom byli kopali rychle a zběžně, to nám Dr. Eisner nemůže vytýkat, nebyl při kopání 
vůbec nikdy a hroby byli pečlivě vybrány, jak svědčí milodary i úplné kostry, pokud se ovšem 
nerozpadávaly! Možná ostatně, že se o  skalické mohyly dohodneme, na Slovensku bude 
podobných více a pak by se „pro potomky naše“ mohly reservovati jiné, méně přístupné než 
jsou skalické. 
Zdroj: Masarykův ústav a archiv Akademie věd ČR, fond Státní archeologický ústav, šk. 2, 
osobný spis I. L. Červinku.
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hu o zachovanie lesného porastu sa výkopové práce vo väč-
šine obmedzili na odkryv strednej časti mohýl (obr. 6), 
v ktorých sa nachádzali samotné hroby. Všetky preskúmané 
mohyly pozostávali z hlineného násypu bez kamennej kon-
štrukcie. Obsahovali jednu alebo viacero hrobových jám, 
ktoré boli zahĺbené pod úroveň terénu alebo sa nachádza-
li na jej úrovni, prípadne mohli byť zapustené do násypu. 
V hrobových jamách bolo ešte možné zachytiť pozostatky 
dubových rakiev. Väčšinou išlo o  inhumačné pohreby, žia-
rové pochovávanie Budinský-Krička zaznamenal len v troch 
prípadoch. Hrobový inventár predstavovala často bohatá 
výbava – zbrane a bojovnícka výstroj (meč, ostrohy, sekera), 
pracovné nástroje (kosáky), ale aj šperky, z ktorých viaceré 
boli vypracované na vysokej umeleckej a estetickej úrovni 
(„gombíky“, náušnice – obr. 7 a 8, prstene, náhrdelníky z ko-
rálikov; BUDINSKÝ-KRIČKA, 1959). Status pochovaného zdô-
razňoval aj odev. Okrem pomerne frekventovaných ľano-
vých a vlnených textílií sa podarilo doložiť zvyšky pravého 
hodvábu východného pôvodu (JAKUBEC, 1959, 163-164).

Skalický mohylník v kontexte včasnostredovekého 
osídlenia mikroregiónu 

Mohylové pochovávanie v období včasného stredove-
ku bolo na našom území pomerne rozšírené. Na severnom 
Záhorí sa nachádzajú ďalšie mohylníky v Gbeloch – v polo-
hách Adamov dvor a Kojatín. Ostatné skupiny mohýl sú vý-
razne vzdialenejšie a nachádzajú sa na severnom a stred-

nom Považí, na hornej Nitre, v Turci a na Zemplíne. Zatiaľ 
čo väčšina mohylníkov je datovaná do 8. storočia, prípadne 
do konca 8. a prvej polovice 9. storočia, skalický mohylník 
je datovaný medzi roky 800 – 900, s najväčšou intenzitou 
pochovávania v druhej polovici 9. storočia.2 Na základe do-
terajšieho stavu bádania sa zdá,3 že v 9. storočí bol už tento 
typ pohrebísk na ústupe. Presadzovali sa veľké ploché poh-
rebiská situované na nížinných lokalitách. Charakterom 
pohrebného rítu a hrobovej výbavy má mohylník v Skalici 
bližšie k pohrebiskám na území Moravy (HANULIAK, 2004, 
9-27).

V  blízkosti skalického mohylníka sa nachádza niekoľko 
súdobých sídliskových lokalít. V  polohe Salaš (cca 300  m 
juhozápadným smerom) boli preskúmané dve sídliskové 
jamy datované nálezmi keramiky do 9. – 10. storočia (BU-
DINSKÝ-KRIČKA, 1959, 7). Rovnako sú datované sídliskové 
nálezy z  prieskumu v  polohe Domové lúky (cca 1000  m 
východným smerom). Severozápadným smerom na pra-
vobreží Stračinského potoka sú známe ďalšie archeologic-
ké lokality z včasného stredoveku, a to sídlisko v polohe Za 
predmestím a pohrebisko v polohe Vysoké pole (Pramene 
k dejinám osídlenia, 312-314; DRAHOŠOVÁ, 1994).

Územie Skalice tvorilo vo veľkomoravskom období 
jednu sídelnú koncentráciu so  susednými Sudoměřica-
mi s vysokou hustotou osídlenia. Táto sídelná oblasť bola 
severným susedom severného hospodárskeho zázemia 
Mikulčíc. V  súčasnosti tu nie je doložené opevnené síd-
lisko z  tohto obdobia. Avšak vzhľadom na koncentráciu 

5. Kompozícia vizualizačných filtrov 
(podľa obr. 10:D) s priemetom 
georeferencovaného plánu výskumu 
mohylníka podľa výskumu V. 
Budinského-Kričku (1959). Zdroj dát: NLC 
Zvolen, úpravy: Ján Zachar, 2019.
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areálov rôznych aktivít, pripomínajúcu situáciu v okolí 
známych veľkomoravských centier Mikulčice a Pohansko, 
je jeho existencia vysoko pravdepodobná (HLADÍK, 2014, 
57-60, 104, 160). Predpoklad o jeho existencii v priestore 
nížinného opevneného sídliska Sudoměřice-Hrúdy však 
musí byť overený terénnym výskumom (HLADÍK, 2014, 
168-169, 195).

Nedeštruktívny výskum

Podnetom na vykonanie nedeštruktívneho 
výskumu mohylníka a zistenie jeho aktuálneho 
stavu boli prvotné informácie získané z dát LLS. 
Dáta boli poskytnuté vo forme digitálneho mo-
delu reliéfu (DMR) s rozlíšením 1m/pix a aj v po-
dobe klasifikovaného mračna bodov. Tieňovaný 
reliéf, na ktorom bolo možné rozoznať 40 mohy-
lových násypov, bol podkladom pre prvú terén-
nu prospekciu, uskutočnenú na jeseň 2018. Ďal-
šie povrchové prospekcie v priestore mohylníka 
a jeho najbližšom okolí pokračovali aj v priebe-
hu roka 2019. V  septembri 2019 sa v  priestore 
na poli východne od mohylníka, na ktorom sa 
spomínajú rozorané mohyly, uskutočnil geo-
fyzikálny prieskum magnetometrom. Výsledný 
koncept priestorovej identifikácie jednotlivých 
mohylových útvarov je postavený na korelácii 
dát z  LLS, georeferencovaného geodetického 
zamerania situačného plánu mohylníka podľa V. 
Budinského-Kričku z roku 1959, terénnej rekog-
noskácie a geofyzikálneho prieskumu. 

Letecké laserové skenovanie
Zdrojové LLS dáta realizované NLC Zvolen 

boli poskytnuté v podobe klasifikovaného mrač-
na bodov vo formáte LAS 1.4. Hustota bodov po 
klasifikácii (povrchové body) bola 5,71/m s prie-
mernou vzdialenosťou 0,4185  m. Predmetná 
úroveň vstupných dát umožnila vygenerovať 
výškopisný model (DEM) s  rezolúciou 0.5m/pix 
(použitý algoritmus: Multilevel B Spline Interpo-
lation v SW prostredí SAGA GIS). Plocha riešenej 

oblasti (širšie okolie mohylníka s krajinným zázemím) pred-
stavuje 16 km² (obr. 2).

DEM bol následne predmetom aplikácie vybraných vi-
zualizačných filtrov (obr. 9, 10).4 Vizuálne filtrácie použité 
na výškopisnom modeli je možné rozdeliť do dvoch zá-
kladných okruhov. V prvom prípade ide o osobitné tieňo-
vanie, ktoré je výsledkom výpočtu vizuálnej potenciona-

7. Preskúmané mohyly obsahovali aj luxusné šperky, ako napríklad 
pozlátené bronzové ozdoby odevu. Zdroj: CHROPOVSKÝ, 1978, obr. 50.

8. Ďalším druhom šperku v hroboch sú strieborné hrozienkové záušnice 
(súčasť pokrývky hlavy). Zdroj: BAČA, 2014a, 106.

6. Metóda výskumu skalického mohylníka V. Budinského-Kričku – výkopy sa obmedzili 
na strednú časť mohýl s hrobmi, okrajová časť zostala intaktná.  
Zdroj: BUDINSKÝ-KRIČKA, 1959, Abb. 4.
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9. Základné vizualizačné filtre 
aplikované na výškopisný model 
(DEM) mohylníka vygenerovaný 
z dát LLS. SW platforma: Relief 
Visualisation Toolbox (RVT) a SAGA 
GIS. Jednotlivé rastre majú upravený 
histogram (lineárne natiahnutie 
histogramu). Zdroj dát: NLC Zvolen, 
úpravy: Ján Zachar, 2019. 
A: Multidirectional hillshade; 
B: Principal component analysis of 
hillshading – PCA; 
C: Sloping (svahovitosť); 
D: Sky View Factor; 
E: Topographic openness – positive; 
F: Topographic openness – negative; 
G: Local dominance; 
H: Local relief model; 
I: Sky illumination.

10. Kompozície vybraných 
vizualizačných filtrov. Zdroj dát: NLC 
Zvolen, úpravy: Ján Zachar, 2019.
A: 1. vrstva – Visible sky (SAGA 
GIS), natiahnutý histogram, 
transparentnosť: 0 %, typ 
kompozície: znásobenie; 2. vrstva 
– Topographic Openness – postive 
(RVT), natiahnutý histogram; 
B: 1. vrstva – Local relief model 
(RVT), transparentnosť: 75 %, typ 
kompozície: znásobenie; 2. vrstva 
– Topographic Openness – postive 
(RVT), natiahnutý histogram; 
C: 1. vrstva – Local relief model 
(RVT), transparentnosť: 75 %, typ 
kompozície: priehľadnosť, 2. vrstva 
– Visible sky (SAGA GIS), natiahnutý 
histogram, transparentnosť: 0 %, typ 
kompozície: znásobenie; 3. vrstva 
– Topographic Openness – postive 
(RVT), natiahnutý histogram; 
D: 1. vrstva – Local relief model 
(RVT), transparentnosť: 75 %, typ 
kompozície: priehľadnosť, 2. vrstva 
– Visible sky (SAGA GIS), natiahnutý 
histogram, transparentnosť: 50 %, typ 
kompozície: znásobenie; 3. vrstva 
– Visualisation for archaeological 
topography – Kokalj et al. 2019 (RVT), 
natiahnutý histogram.
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11. Identifikácia mohylových útvarov 
na základe vizuálnej analýzy dát LLS, 
terénneho a geofyzikálneho prieskumu. 
V južnej časti mohylníka viditeľný relikt 
historickej cesty – viacnásobné úvozy. 
Zdroj dát: NLC Zvolen, úpravy: Ján 
Zachar, 2019.

12. Identifikácia mohylových 
útvarov: mohyly identifikované na 
základe vizuálnej analýzy dát LLS 
a terénneho prieskumu (zelená farba), 
mohyly identifikované na základe 
geofyzikálneho prieskumu (biela 
farba), hypotetické mohylové útvary 
(modrá farba) a pravdepodobný zvyšok 
preskúmanej mohyly bez opätovného 
navŕšenia násypu (červená farba). Zdroj 
dát: NLC Zvolen, úpravy: Ján Zachar, 
2019.
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lity jednotlivých buniek rastra výškopisu 
(napr. Sky View Factor, Topographic Open-
ness). Tieto algoritmy umožňujú zvýraz-
nenie konkávnych a  konvexných morfo-
logických štruktúr rozdelením rastra do 
určitého číselného rozpätia, pričom kon-
vexity ako štruktúry s  vyššou vizuálnou 
potencionalitou vo vzťahu k najbližšiemu 
okoliu nadobúdajú vyššie číselné hodno-
ty, zatiaľ čo konkavity nižšie číselné hod-
noty. Použitím adekvátnej farebnej škály, 
ako aj vhodnou úpravou jej histogramu 
je možné posilniť vizuálny prechod medzi 
oboma uvedenými morfologickými sku-
pinami, a tým aj lepšie postihnúť jemnej-
šie tvarové modulácie v reliéfe krajiny.

V druhom prípade ide o modelovanie 
lokálneho reliéfu pomocou virtuálneho 
odstránenia dominantných topografic-
kých trendov. Výsledkom je nový raster, 
ktorého hodnotové rozpätie reprezentuje 
lokálne, resp. mikrotopografické prvky, 
s  tým, že záporné hodnoty odzrkadľujú 
lokálne terénne konkavity a kladné nao-
pak konvexity. Okrem základných algorit-
mov postavených na jednej vizualizačnej 
vrstve (obr. 9) sa z  hľadiska potreby zvý-
raznenia jednotlivých terénnych nerov-
ností ukázali ako prínosné kompozície 
kombinujúce viaceré vizualizačné vrstvy 
(obr. 10). 

Vďaka nim bolo možné vymedziť 
ohraničenie jednotlivých mohýl a  záro-
veň aj postihnúť detailnú podobu mohy-
lových násypov, ako aj novodobé zásahy 
do ich hmoty, či už ide o stopy archeolo-
gických výskumov alebo nelegálnych 
výkopov. Základná interpretácia LLS dát 
zároveň priniesla poznatky o geomorfo-
lógii krajinného zázemia mohylníka, ako 
aj o  ďalších antropogénnych vrstvách 
historickej kultúrnej krajiny (napr. úvozo-
vé cesty, obr. 11). Prvotné vyhodnotenie 
spracovaných LLS dát bolo základným podkladom verifi-
kácie jednotlivých predpokladaných mohylových útvarov 
v teréne (obr. 12).

Prieskum v teréne
Na základe dát získaných LLS bolo na jeseň 2018 a na 

jar 2019 uskutočnených niekoľko terénnych prieskumov 
mohylníka. Počas prvého bola podkladom pre identifiká-
ciu mohylových násypov snímka DMR, na základe ktorej 
bolo v  teréne identifikovaných 40 mohýl. Terénne pros-
pekcie a overovanie potenciálnych antropogénnych prv-
kov v  krajine, najmä mohylových útvarov v  širšom okolí 
mohylníka (v  okruhu cca 500  m), pokračovali aj v  roku 
2019. Podkladom pre tieto prieskumy bol už kvalitnejší 
výškopisný model (DEM) s kombináciou viacerých vizuál-
nych filtrov. V  teréne sa pri overovaní menej zreteľných 
násypov osvedčilo využitie GPS aplikácie LocusMap Pro. 

Trackovanie sa realizovalo na podklade importovanej 
vrstvy DEM, vizualizovanej v  algoritme Sky View Factor. 
Rozmery mohylových násypov boli pre kontrolu zame-
rané pomocou výtyčiek a pásma (obr. 3; porovnaj KUNA, 
2004, 254).

Napriek pomerne hustému porastu ostružín v priestore 
viacerých mohýl sa podarilo overiť existenciu 65 mohylo-
vých násypov (obr. 11), ktorým boli nanovo priradené pora-
dové čísla od 1 do 65. Väčšinu z nich bolo možné stotožniť 
s pôvodným plánom Budinského-Kričku (obr. 5). V teréne je 
v súčasnosti 48 mohýl dobre viditeľných (obr. 13, 14) a 17 
má nevýrazný násyp. Výška násypov sa pohybuje od cca 
0,30  m po 2,53  m (mohyla 9). Násypy sú buď kruhového 
pôdorysu s priemerom v rozmedzí od 5,60 m do 28 m, ale-
bo oválneho pôdorysu (rozmery cca 14 – 27 x 7 – 16,5 m). 
V  niektorých prípadoch bolo komplikované v  teréne roz-
poznať, či ide o zvyšky jednej mohyly alebo o pozostatky 

13. Mohyla 61 – jedna z najlepšie identifikovateľných mohýl v teréne. Foto: Petra Kmeťová, 
2019.

14. Mohyla 63 – príklad mohyly strednej veľkosti a zároveň jedna z novoobjavenej skupiny 
troch mohýl v severnej časti mohylníka. Foto: Petra Kmeťová, 2019.
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viacerých menších, nachádzajúcich sa v  tesnej blízkosti. 
Túto situáciu konštatoval už aj I. L. Červinka: Rozhozeny 
jsou ...ve skupinách, které někdy mají kolem většího násypu 
6 – 8 mohylek menších tak těsně, že se téměř vespol dotýkají 
(ČERVINKA – MATIEGKA, 1925, 98). Žiadnou z výskumných 
metód nebola preukázaná existencia Červinkom spome-
nutej mohyly s priemerom 50 m, ktorú nenašiel ani Budin-
ský-Krička (1959, 10). 

Napriek pomerne presnému situačnému plánu Bu-
dinského-Kričku nie je zrejmá poloha dvoch mohýl (Bu-

dinský-Krička, 23 a  24). Jedna z  nich je 
pravdepodobne stotožniteľná s mohylou 
32. Problematická je i situácia v priestore 
mohyly 50. Pri rekognoskácii terénu bolo 
možné identifikovať len jeden roztiahnu-
tý násyp nepravidelného tvaru (BISTÁK et 
al., 2019), zatiaľ čo V. Budinský-Krička tu 
zaznačil dve mohyly (Budinský-Krička, 1 
a  4). Na rozdiel od situácie zistenej v  te-
réne boli tieto dve mohyly rozpoznané až 
dodatočne pri analýze viacerých vizuali-
zácií výškopisného modelu terénu (obr. 9, 
10; porovnaj aj obr. 6), preto sú označené 
ako 50A a 50B. Ďalšia mohyla (Budinský-
-Krička, 34) bola identifikovaná iba ako 
jemný náznak okraja násypu, čo naznaču-
je, že mohyla po doskúmaní nebola opä-
tovne navŕšená. Niekoľkometrová odchýl-
ka bola zistená v polohe mohyly 43. 

Podarilo sa však zistiť ďalšie mohylové 
násypy, ktoré V. Budinský-Krička neuvá-
dzal. Na základe LLS dát a  terénnej veri-
fikácie bola rozpoznaná skupina troch 
mohýl (mohyly 62-64), nachádzajúca sa 
108 m severne od najsevernejšej mohyly 
hlavnej koncentrácie. Na západnom okra-
ji mohylníka bola identifikovaná ďalšia 
mohyla (61), ktorá leží mimo územia zo-
brazeného na spomínanom pláne, avšak 
v  jeho bezprostrednej blízkosti. Medzi 
mohylami sa tiež vyskytuje sedem ďalších 
nevýrazných násypov, ktoré môžu indiko-
vať existenciu malých mohýl alebo zvyš-
kov po realizovaných výskumoch (obr. 
12).

Z  celkového počtu vykazovalo v  te-
réne znaky narušenia 42 mohýl (Tab. 1, 
obr. 15). V prevažnej väčšine ide o zásahy 
spôsobené staršími výskumami, keďže 
aktuálny stav (priehlbiny v  strednej čas-
ti násypov) korešponduje s  metodikou 
V. Budinského-Kričku, ktorý odkrýval len 
strednú časť mohýl (obr. 6). Vo viacerých 
prípadoch môže ísť aj o  staršie amatér-
ske výkopy, ako napríklad nesystematic-
ké zásahy do bočnej časti plášťa mohýl 
alebo šachty v  centrálnej časti. V  piatich 
mohylách boli zistené šachtovité jamy 
po vykrádačoch z obdobia po roku 2000, 
zvyčajne v  najvyššej časti násypu (obr. 

16). Ďalších päť bolo narušených ťažkou lesnou technikou, 
jedna lesnou cestou a dve jazvečími norami. Avšak z výško-
pisného modelu upraveného vizualizačnými filtrami sa javí, 
že znaky narušenia vykazovali takmer všetky mohylové ná-
sypy (obr. 9, 10).

Geofyzikálny prieskum
Geofyzikálne metódy sa v posledných desaťročiach po-

užívajú na celom svete ako veľmi efektívna súčasť nedeš-
truktívnych metód archeologického prieskumu (CLARK, 

16. Šachtovité jamy po nelegálnych aktivitách vykrádačov po roku 2000 poškodzujú mohyly 
v ich najvyššej časti. Na obrázku zásah do mohyly 6. Foto: Petra Kmeťová, 2019.

15. Príklady dokumentácie profilov mohýl a identifikácie sekundárnych zásahov.  
Zdroj dát: NLC Zvolen, úpravy: Ján Zachar, 2019.
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1990; SCHMIDT, 2001; FASSBINDER, 2016). Geofyzikálne 
merania magnetometrom v  priestore mohylníka v  Skalici 
boli uskutočnené v mesiaci september 2019. Cieľom mera-
ní bolo identifikovanie geofyzikálnych prejavov archeolo-
gických objektov mohýl predpokladaných pod zemským 
povrchom aj v  miestach, kde už dnes nie sú viditeľné ich 
násypy. Ide predovšetkým o pole juhovýchodným smerom 
od známej polohy mohylníka. Doplňujúce merania v  lese 

v priestore známych mohýl potvrdili a spresnili ich anomál-
ne magnetické prejavy (obr. 17). 

Premeraná bola plocha poľa (1,92  ha), ktorá nie je za-
lesnená, a plocha 0,48 ha na zalesnenej časti archeologic-
kého náleziska, čo celkovo predstavuje 2,4 ha preskúmanej 
plochy. Zber dát bol vykonávaný kolmo na predpokladané 
archeologické objekty v  smere severozápad-juhovýchod. 
V  určitých miestach bol signál prístroja narúšaný prítom-

18. Výsledná mapa anomálneho 
magnetického poľa polohy 
včasnostredovekého mohylníka na 
Kopečnici (± 10 nT) na podklade dát 
z LLS v referenčnom súradnicovom 
systéme UTM zone 33N, EPSG:32633, 
s vyznačenými dipólovými anomáliami 
(žltou), ktoré predstavujú recentný 
feromagnetický odpad. Zdroj LLS dát: 
NLC Zvolen, úpravy: Michal Felcan, 
2019.

17. Výsledná mapa anomálneho 
magnetického poľa polohy 
včasnostredovekého mohylníka 
na Kopečnici (± 3 nT) na podklade 
ortofotomapy v referenčnom 
súradnicovom systéme UTM zone 
33N, EPSG:32633. Zdroj mapy: WMS 
aplikácia GKÚ, úpravy: Michal Felcan, 
2019.
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nosťou nežiaducich feromagnetických a iných predmetov, 
ako je železný odpad z poľnohospodárskych a lesných stro-
jov, zásypy poľnej cesty zo zlomkov pálenej strešnej krytiny 
a stožiar elektrického vedenia (obr. 18). Dáta získané terén-
nou prospekciou boli extrahované, filtrované a počítačo-
vo spracované do grafických máp lokálnych anomálnych 
magnetických polí. 

Získané anomálne magnetické pole je zobrazené 
v  troch výsledných rozhraniach kladných a  záporných 
hodnôt jednotiek nanoTesla, ± 10 nT, ± 5 nT a ± 3 nT (obr. 
19A-C). Tieto boli vsadené do podkladových máp z  LLS. 
Charakter magnetického poľa je podstatne heterogénny 
a  na výsledných mapách vystupujú do popredia mnohé 
anomálie, ktoré možno stotožniť s archeologickými objekt-
mi. Rovnako sa tu nachádzajú menšie aj väčšie dipólové 
anomálie dosahujúce veľmi vysoké amplitúdy, ktoré mož-
no stotožniť s objektmi recentného charakteru. Charakter 
anomálnych prejavov magnetického poľa, ktoré predsta-
vujú archeologické objekty, je pomerne homogénny a sla-
bý, dosahujúci maximálne hodnoty +10 nT a v ojedinelých 
prípadoch +15 nT. 

Na ploche prieskumu v  lese sa za-
chytené mohylové objekty prejavujú 
menej intenzívne. Je to zapríčinené 
archeologickým preskúmaním ich cen-
trálnych častí s hrobmi, ktoré sa na vý-
slednom magnetograme nijako nelíšia 
od sterilného okolia. Kruhové pozostat-
ky násypov týchto mohýl, ktoré neboli 
v  minulosti archeologicky preskúma-
né, sa prejavujú kladnými hodnotami 
v rozmedzí +2 až +4 nT (obr. 19D). Vý-
nimočne dosahujú vyššie hodnoty +6 
až +8  nT. V  záporných jednotkách nT 
sa prejavuje okolie kruhových násypov 
mohýl. Môže to indikovať prítomnosť 
kruhovej priekopy alebo žľabu, ktorý 
mohol vzniknúť vykopaním hliny pou-
žitej na samotné navršovanie a stavbu 
mohylových násypov, čo potvrdzuje aj 
morfológia terénu na základe dát z LLS. 

Najvýraznejšie sa pod zemou pre-
javujú doteraz neznáme polkruhové 
až kruhové anomálie jednej z  najroz-
mernejších mohýl, prípadne skupiny 
mohýl, označenej ako mohyla 66 (obr. 
19E). Nachádza sa vo východnej časti 
skúmanej plochy poľa. Na súčasnom 
povrchu terénu ani na leteckom lase-
rovom skenovaní sa už nijako nepreja-
vuje. Priemer plášťa mohyly možno od-
hadnúť iba na základe jej anomálnych 
prejavov magnetického poľa na 32 až 
35 metrov. Na základe hodnôt jedno-
tiek nanoTesla, ktoré tieto anomálie 
dosahujú (v priemere +6 až +8 nT, mies-
tami až +10 nT), možno predpokladať, 
že ide o doposiaľ archeologicky neskú-
manú mohylu. Nasvedčujú tomu aj jej 
centrálne magnetické anomálie, ktoré 

dosahujú hodnoty +2 až +8 nT a pravdepodobne predsta-
vujú samotné hroby. Vonkajšie plochy kruhových anomálií 
mohyly dosahujú, podobne ako v  prípade archeologicky 
skúmaných mohýl v lese, záporné hodnoty nanoTesla v ro-
zhraní -1 až -5  nT. Mohyla v  súčasnosti podlieha ničeniu 
pod vplyvom intenzívnej poľnohospodárskej činnosti, čo 
sa prejavuje najmä v jej severnej časti, kde je kruhová ano-
mália výrazne rozšírená v smere orby, a tiež v jej východnej 
časti, kde kruhový anomálny prejav plášťa mohyly úplne 
absentuje.

Za menší mohylový útvar možno považovať anomálny 
magnetický prejav na severovýchodnom okraji skúmanej 
plochy poľa (obr. 19F). Dosahuje odhadovaný priemer 6 až 
7 metrov a centrálna časť magnetickej anomálie sa hodno-
tovo pohybuje až na +15 nT. Jej okolie dosahuje záporné 
hodnoty -1 až -5  nT, čím je táto anomália podobná ano-
málnemu prejavu ostatných mohýl. Označujeme ju ako 
mohylu 67. 

Na skúmanej ploche poľa sa tiež podarilo zachytiť do-
teraz neznáme archeologické objekty pravdepodobne 
sídliskového charakteru, pričom pri niektorých z  nich sa 

19. A – Mapa anomálneho magnetického poľa (± 10 nT), B – Mapa anomálneho magnetického 
poľa (± 5 nT), C – Mapa anomálneho magnetického poľa (± 3 nT) s vyznačením plôch mohýl 52, 66 
a 67, D – Detail anomálneho magnetického poľa mohyly 52 s prierezom (± 3 nT),  
E – Detail anomálneho magnetického poľa mohyly 66 s prierezom (± 3 nT), F – Detail anomálneho 
magnetického poľa pravdepodobnej mohyly 67 s prierezom (± 3 nT). Zdroj LLS dát: NLC Zvolen, 
úpravy: Michal Felcan, 2019.
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nedá vylúčiť, že môže ísť aj o hroby (obr. 20). Väčšinou ide 
o  oválne až kruhové objekty, ktorých anomálne prejavy 
dosahujú priemer 2 až 5 metrov a hodnoty +2 až +10 nT. 
Ich bližšiu špecifikáciu nemožno na základe archeogeo-
fyzikálnych meraní stanoviť. V rámci sídliskových štruktúr 
sa tiež podarilo identifikovať anomáliu žľabu, tiahnucu sa 
v severnej stredovej časti meranej plochy poľa. Zazname-
naná dĺžka žľabu je 33 metrov s hodnotami +1 až +4 nT, 
pričom jeho pokračovanie možno predpokladať severozá-
padným smerom mimo meranú plochu v priestoroch poľ-
nej cesty. Približne 10 metrov východne od magnetickej 
anomálie žľabu sa podarilo identifikovať menšie kruhové 
zoradené anomálie, ktoré môžu predstavovať pozostatky 
po drevenej stavbe stĺpovej konštrukcie. Rozmery stavby 
možno odhadnúť na 14  x  5 metrov a  hodnoty namera-
ných magnetických anomálií sa pohybujú medzi +2 až 
+5 nT. Množstvo zistených slabších a rozmerovo menších 
anomálnych prejavov na ploche poľa naznačuje prítom-
nosť sídliskových objektov rôzneho charakteru a funkcie, 
ktoré nemusia súvisieť so samotným mohylníkom. Ďalšie 
archeologické objekty možno predpokladať aj mimo me-
raných plôch poľa, a to najmä smerom na východ a juho-
východ. V tomto priestore nie je vylúčená ani prítomnosť 
ďalších včasnostredovekých mohýl, čo by bolo potrebné 
v budúcnosti ešte overiť.

Záver

Nedeštruktívny výskum mohylníka v  Skalici v  polohe 
Kopečnica bol zrealizovaný vo viacerých fázach na jeseň 
2018 až na jeseň 2019. Pozostával zo spracovania a vyhod-

notenia LLS dát, z porovnania digitálneho modelu reliéfu 
a  výškopisného modelu s  využitím viacerých vizualizač-
ných filtrov s údajmi známymi zo starších výskumov a s ak-
tuálnou situáciou zistenou terénnou prospekciou, ako aj 
z geofyzikálneho prieskumu magnetometrom. Z údajov zo 
starších výskumov bol využiteľný predovšetkým plán mo-
hylníka podľa V. Budinského-Kričku. Priestorové zameranie 
tohto plánu po georeferencovaní ukazuje vysokú zhodu 
so stavom zachyteným na LLS a so zisteniami počas pries-
kumov v  teréne (obr. 5). Väčšinu mohýl zaznamenaných 
V. Budinským-Kričkom je možné stotožniť s  konkrétnymi 
v súčasnosti identifikovanými násypmi (Tab. 1). Jedna mo-
hyla preskúmaná Budinským-Kričkom však zostala na plá-
ne neočíslovaná a jedna neoznačená šrafovaním (skúmané 
mohyly).

V  priestore mohylníka v  lese bolo zistených 66 mohy-
lových násypov. Na poli neďaleko týchto mohýl boli na zá-
klade magnetometrického merania zachytené dve ďalšie 
mohyly, respektíve pozostatky ich priekop/žľabov. Terénne 
príznaky v  priestore mohylníka naznačujú existenciu ďal-
ších siedmich malých mohýl rozptýlených v  jeho areáli. 
Môže však ísť aj o haldy sekundárne premiestnenej zeminy 
z mohylových násypov po starších výskumoch (najmä I. L. 
Červinku). V  jednom prípade bolo identifikované miesto 
mohyly, ktorej násyp bol v minulosti takmer celý odstráne-
ný. Mohyly zistené pomocou DEM a overené v teréne, ako 
aj mohyly identifikované magnetometriou, boli nanovo 
očíslované (č. 1-49, 50A, 50B, 51-67). Hoci situácia v oblas-
ti mohýl 50A – 50B – 51 bola interpretovaná na základe 
výsledkov magnetometrického merania ako jedna mohy-
la (obr. 20), viacero vizualizačných filtrov aplikovaných na 

20. Výsledná interpretácia 
magnetogramu 
včasnostredovekého mohylníka 
na Kopečnici na podklade 
dát z LLS v referenčnom 
súradnicovom systéme 
UTM zone 33N, EPSG:32633, 
s vyznačenými interpretáciami, 
ktoré predstavujú zaniknuté 
archeologické objekty.  
Zdroj LLS dát: NLC Zvolen, 
úpravy: Michal Felcan, 2019.
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výškopisný model naznačuje v tomto priestore existenciu 
troch mohýl, ktoré korešpondujú s mohylami vyznačenými 
na pláne V. Budinského-Kričku ako mohyly 1, 4 a  mohyla 
bez čísla. 

Mohyly sú v  rámci mohylníka rozmiestnené v  troch 
hlavných koncentráciách. Najsevernejšia je skupina troch 
novozistených mohýl, usporiadaných v  rade vedľa seba 
približne v  smere východ – západ. Asi 100  m južne je si-
tuovaná najväčšia koncentrácia, v  rámci ktorej sú viditeľ-
né viaceré skupiny mohýl. Západný a východný okraj tejto 
najväčšej koncentrácie viac-menej rešpektuje líniu v smere 
severozápad – juhovýchod. Jej južný okraj ohraničujú re-
likty historickej cesty s  viacnásobnými úvozmi a  súčasná 
poľná cesta. Najmenej jasná je situácia ohľadom priestoro-
vého usporiadania mohýl na poli južne od cesty, na ktorom 
boli magnetometriou zistené pozostatky dvoch mohýl. 
Vzhľadom na to, že v súčasnosti už nie je možné zistiť, kde 
presne boli ďalšie už zaniknuté mohyly, uvádzané v  star-
ších prameňoch v priestore poľa, je otázne, či tieto mohyly 
priestorovo súviseli s mohylami v lese alebo tvorili samos-
tatnú skupinu.

Dáta z LLS a magnetometrie v prípade niektorých mo-
hýl (52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61,  63, 66 a 67?) naznačujú 
a vzájomne potvrdzujú výskyt koncentrických konkávnych 
terénnych depresií obopínajúcich vonkajší obvod mohylo-
vých násypov. Je pravdepodobné, že obdobné štruktúry 
sa nachádzali aj pri ostatných mohylách. Pravdepodobne 
ide o relikty priekop alebo žľabov, ktoré boli pôvodne sú-
časťou konštrukcie jednotlivých mohýl. Zemina získaná pri 
hĺbení priekop mohla byť následne použitá na navŕšenie 
mohylového násypu, o čom uvažoval už V. BUDINSKÝ-KRIČ-
KA (1959, 10). Stopy po ťažbe zeminy môže predstavovať aj 
výraznejšia priehlbina s rozmermi cca 2 x 3 m, viditeľná pri 
západnom okraji mohyly 59. 

Skalický mohylník bol v  minulosti skúmaný viacerý-
mi bádateľmi, no zároveň bol v  rôznych obdobiach niče-
ný hľadačmi pokladov. Veľká časť mohýl je preto čiastoč-
ne alebo výrazne narušená. I. L. Červinka zistil v  lese a na 
poli celkovo 100 mohýl (z toho 92 v lese), pričom 30 z nich 
preskúmal. V. Budinský-Krička zaznamenal o dvadsať rokov 
neskôr v lese už len 63 mohylových násypov (obr. 5). Táto 
situácia naznačuje, že počas Červinkovho výskumu mohlo 
dôjsť k odstráneniu celých násypov, čo znemožnilo ich ne-
skoršiu identifikáciu. Stopy po aktivitách I. L. Červinku a/
alebo jeho súčasníkov však môžu niesť aj mohyly, ktoré Bu-
dinský-Krička skúmal už ako narušené (pozri Tab. 1), a tiež 
mohyly, ktoré vôbec neskúmal. Z porovnania plánu Budin-
ského-Kričku a prezentovaných výsledkov nedeštruktívne-
ho výskumu (Tab. 1, obr. 5) totiž jasne vyplýva, že aj tieto 
mohyly, ako aj mohyly nachádzajúce sa mimo jeho plánu, 
nesú známky po starších zásahoch. 

Napriek tomu, že mohyly skalického mohylníka sú tak-
mer všetky do určitej miery narušené, mohylník je stále 
pomerne dobre zachovaný. Kombinácia informácií zo 
starších prameňov s  výsledkami aktuálneho nedeštruk-
tívneho výskumu totiž naznačuje, že niektoré časti mo-
hýl zostali intaktné. U odborne skúmaných mohýl (najmä 
V. Budinským-Kričkom) zostali pôvodné prinajmenšom 
okraje násypu okolo centrálnej časti (porov. obr. 6). V prí-
pade mohýl narušených nelegálnymi výkopmi (šachty 

uprostred alebo výkopy z  boku mohyly) alebo ťažkými 
lesnými mechanizmami sú zachované nenarušené čas-
ti násypov. Do budúcnosti by bolo vhodné pokračovať 
v  geofyzikálnom prieskume na plochách medzi zacho-
vanými mohylami a na susedných doteraz neskúmaných 
častiach poľa, kde možno očakávať výskyt reliktov už zni-
čených mohýl. Zachované časti násypov a  pôvodného 
terénu zase poskytujú vhodné východisko napríklad pre 
paleoenvironmentálne výskumy. Aj keď v  súčasnosti nie 
je možné identifikovať všetky štruktúry na lokalite tak, 
ako ich zaznamenali prví bádatelia, nálezisko disponuje 
pamiatkovými hodnotami, ktoré je potrebné chrániť. Vý-
sledky aktuálneho multidisciplinárneho výskumu budú 
preto použité ako podklad pre jeho vyhlásenie za národ-
nú kultúrnu pamiatku. ■
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nové číslovanie číslovanie Budinský-Krička 1959 zásahy do mohylového násypu

1 16 Budinský-Krička (1943 – 1944)

2 15 Budinský-Krička (1943 – 1944)

3 36 Budinský-Krička (1943 – 1944)

4 14 Budinský-Krička (1943 – 1944)

5 38 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

6 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy a súčasné nelegálne výkopy

7 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

8 22 Budinský-Krička (1943 – 1944)

9 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy, súčasné nelegálne výkopy a nory

10 7 Budinský-Krička (1943 – 1944)

11 32 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

12 17 Budinský-Krička (1943 – 1944)

13 bez označenia (nekopaná)

14 12 Budinský-Krička (1943 – 1944)

15 6 Budinský-Krička (1943 – 1944)

16 bez označenia (nekopaná) súčasná lesná cesta

17 5 Budinský-Krička (1943 – 1944)

18 bez označenia (nekopaná)

19 bez označenia (nekopaná)

20 27 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

21 29 Budinský-Krička (1943 – 1944)

22 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

Tab. 1. Synchronizácia označenia mohýl aktuálneho nedeštruktívneho výskumu s označeným mohýl podľa V. Budinského-Kričku a zistené zásahy do plášťa 
mohýl. Staršie výkopy = výkopy spred výskumu V. Budinského-Kričku (1943 – 1944); súčasné nelegálne výkopy = jamky po hľadačoch s detektorom kovov 
a veľké šachtovité výkopy.
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nové číslovanie číslovanie Budinský-Krička 1959 zásahy do mohylového násypu

23 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy a ťažké lesné mechanizmy

24 9 Budinský-Krička (1943 – 1944)

25 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

26 bez označenia (nekopaná)

27 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

28 11 Budinský-Krička (1943 – 1944)

29 bez označenia (nekopaná) súčasné nelegálne výkopy

30 bez označenia (nekopaná)

31 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy a ťažké lesné mechanizmy

32 bez označenia (kopaná) – 23 alebo 24 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie zásahy

33 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

34 bez označenia (nekopaná) ťažké lesné mechanizmy

35 21 Budinský-Krička (1943 – 1944)

36 19 Budinský-Krička (1943 – 1944)

37 bez označenia (nekopaná) súčasné nelegálne výkopy

38 20 Budinský-Krička (1943 – 1944)

39 bez označenia (nekopaná) ťažké lesné mechanizmy

40 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

41 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

42 bez označenia (nekopaná)

43 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

44 35 Budinský-Krička (1943 – 1944), staršie výkopy a ťažké 
lesné mechanizmy

45 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

46 bez označenia (nekopaná) staršie výkopy

47 30 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

48 31 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

49 8 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

50A 1 Budinský-Krička (1943 – 1944)

50B 4 Budinský-Krička (1943 – 1944)

51 bez označenia (nekopaná)

52 18 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

53 33 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

54 3 Budinský-Krička (1943 – 1944)

55 28 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

56 2 Budinský-Krička (1943 – 1944)

57 37 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

58 10 Budinský-Krička (1943 – 1944), staršie výkopy a vývraty

59 13 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

60 26 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

61 – staršie výkopy a súčasné nelegálne výkopy

62 – staršie výkopy a ťažké lesné mechanizmy

63 – staršie výkopy

64 – staršie výkopy

65 25 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

66 – zničená orbou

67 – zničená orbou

– 34 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy

násyp 
nezachovaný

34 Budinský-Krička (1943 – 1944) a staršie výkopy
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Spolupráca Univerzity Konštan-
tína Filozofa v  Nitre (J. Tirpák) 

a  Krajského pamiatkového úradu 
Nitra (P. Paterka) s  cieľom skúmania 
zaniknutých stredovekých sakrálnych 
objektov pomocou georadaru sa za-
čala už v roku 2012. Prvé výsledky boli 
prezentované posterom na 46. me-
dzinárodnej konferencii archeológie 
stredoveku v septembri 2014 v Prešo-
ve, z čoho vznikol článok publikovaný 
v roku 2016 (PATERKA – TIRPÁK, 2016). 
J. Tirpák o geofyzikálnych výskumoch 
vyhotovil odborné posudky. V  rámci 
svojej inštitucionalizovanej odbornej 
práce vykonal aj ďalšie geofyzikálne 
výskumy zaniknutých stredovekých 
sakrálnych stavieb na území celého 
Slovenska. Svoje odborné posudky 
a  zistenia zhrnul do štyroch mono-
grafií vydaných formou CD-ROM (TIR-
PÁK, 2012; 2016; 2018; 2019c). 

Od začiatku roka 2018 sa rozšírila možnosť geofyzikálne-
ho výskumu sakrálnych objektov pre celú komunitu pamiat-
karov z  Pamiatkového úradu SR. V  rámci tejto spolupráce 
uvádzame výsledky časti prieskumov z  roku 2019 zrealizo-
vaných na území Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Cieľom 
nedeštruktívnych geofyzikálnych meraní bolo preskúmať 
dostupný interiér a terén v bezprostrednom okolí vytipova-
ných stredovekých kostolov. Plochy boli skúmané prostred-
níctvom georadaru s hustotou skenov 0,05 m po profiloch 
od 0,3 do 0,5  m. Výskum priniesol nové skutočnosti o  sta-
vebných úpravách stojacich kostolov, potvrdil prítomnosť 
zvyškov zaniknutých stavieb kostolov, ohradových múrov 
prikostolných cintorínov a doteraz výskumom neoverených 
podzemných priestorov. Geofyzikálnym výskumom sme do-
plnili poznatky o stredovekej (románskej a gotickej) sakrál-
nej architektúre v povodí riek Bebrava, Hron – Keťský potok 
(zázemie premonštrátskeho kláštora v Bíni), Ipeľ – Krupinica 
a Litava.

I. Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji bolo v roku 2019 preskúmaných 12 
lokalít stredovekých kostolov. V tomto príspevku sú zhrnuté 

výsledky vybraných lokalít z okresu Bánovce nad Bebravou, 
ktoré boli prezentované formou posteru v  rámci medziná-
rodnej konferencie archeológie stredoveku Archaeologia 
historica na hrade Křivoklát (ČR) v roku 2019. Okrem lokality 
doteraz neskúmaného zaniknutého kostola v  Malých Hos-
tiach išlo o preverenie prítomnosti zvyškov starších staveb-
ných úprav stojacich kostolov. Vybrané lokality s výsledkami 
prieskumu sú uvedené nižšie, ich situovanie v rámci okresu 
je na mape označené číslom, ktoré je v  texte uvedené pri 
každom z  objektov (obr. 1). Realizácia prieskumu sa vždy 
stretla s pozitívnym prístupom správcov kostolov aj vlastní-
kov pozemkov.

Bánovce nad Bebravou (okr. Bánovce nad Bebravou) – 
Kostol sv. Mikuláša  ①

Ide o pôvodne gotický jednoloďový kostol s pravouhlým 
presbytériom a  predstavanou vežou. Kostol bol skúmaný 
doteraz len čiastočne v  roku 1967 zisťovacím sondážnym 
umeleckohistorickým prieskumom. Podľa výsledkov tohto 
výskumu je najstaršou časťou objektu gotická hmota veže, 
loď možno považovať za renesančnú. Presbytérium výskum 
nedatoval, len uviedol zistené skutočnosti, že murivo lode 
pri víťaznom oblúku nie je s murivom presbytéria previaza-

Výsledky geofyzikálnych prieskumov 
stredovekých sakrálnych objektov

DANIELA NIPČOVÁ
PAVEL PATERKA
JÁN TIRPÁK

1. Mapa skúmaných lokalít, okres Bánovce nad Bebravou (1 – Bánovce nad Bebravou, 2 – Kšinná, 3 – 
Uhrovec, 4 – Malé Hoste, 5 – Otrhánky, 6 – Timoradza, 7 – Šišov). Zdroj: Satelitná mapa: Bánovce nad 
Bebravou a okolie, úpravy: Daniela Nipčová, 2019.
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né, to je v  nárožiach armované sekundárne 
použitými kameňmi, pastofórium je zložené 
z  kamenných článkov slúžiacich pôvodne 
inému účelu (LEIXNER, 1967). Najstarším hod-
noverným písomným prameňom je zmien-
ka v  súpise pápežských desiatkov (SEDLÁK, 
2008, 57). Dostupný interiér kostola a terén 
v  jeho bezprostrednom okolí bol georada-
rom preskúmaný na plochách s  celkovou 
rozlohou cca 318 m² (obr. 2). Okrem rozšíre-
ných základov kostola bola v  priestore veže 
a  západnej časti lode zistená aj prítomnosť 
dutého priestoru (krypty?), vo východnej čas-
ti lode základ pre podestu oltára, východne 
od svätyne základy po zaniknutej novodobej 
prístavbe márnice, ktorá ešte v roku 1967 stá-
la (LEIXNER, 1967) a južne od kostola podkla-
dový materiál pod chodníkom s  anomáliou 
neznámeho pôvodu. Horizontálne anomálie 
v  interiéri celého kostola indikujú v hĺbkach 
od 40 do 60 cm a od 120 do 160 cm podkla-
dový materiál pre staršie podlahy.

Kšinná (okr. Bánovce nad Bebravou) –  
Kostol sv. Kozmu a Damiána  ②

Najstaršia stavebná etapa stredovekého 
Kostola sv. Kozmu a Damiána v Kšinnej je da-
tovaná do prvej polovice 13. storočia (SABA-
DOŠOVÁ – HAVLÍK, 2011). Kostol má takmer 
štvorcovú loď, na východnej strane polkru-
hovú, na východ pretiahnutú apsidu a  na 
severnej strane neskoršie pristavanú gotic-
kú sakristiu (obr. 3). Preskúmaný bol interiér 
kostola a terén v jeho okolí (obr. 4) s celkovou 
rozlohou cca 1  256  m². V  interiéri boli na-
merané horizontálne anomálne zóny, ktoré 
pravdepodobne indikujú vrstvy v hĺbkach od 
30 – 40 cm do 140 – 150 cm, súvisiace s pod-
kladom pre podlahy, ale aj s plytkým geolo-
gickým podložím. Južne, juhovýchodne a zá-
padne od kostola boli namerané anomálne 
zóny, ktoré indikujú základy zaniknutého 
ohradového múru prikostolného cintorí-
na a  pravdepodobne aj náhrobné kamene. 
Kšinná patrí k evidovaným lokalitám hrobov 
s náhrobnými kameňmi, ktoré sa typologicky 
vyskytovali rámcovo v 11. až 14. storočí (KRU-
PICA, 1973, 87; HANULIAK, 1977, 67). 

Uhrovec (okr. Bánovce nad Bebravou) – 
Kostol Svätého ducha  ③

Pôvodný stredoveký Kostol Svätého du-
cha v Uhrovci sa nezachoval, zanikol začiat-
kom 19. storočia. Fara v Uhrovci je písomne 
doložená súpisom pápežských desiatkov 
z rokov 1332 – 1337 (SEDLÁK, 2008, 57). V ká-
nonických vizitáciách z  rokov 1729 a 1767 
je zmienka o  kostole postavenom na návrší 
nad obcou v románskom slohu z tesaného ka-
meňa, bez veže. Kostol mal mať dva vstupy 
s  portálmi a nepravidelne umiestnených šesť 
okien s  románskymi oblúkmi. Apsida opísa-

2. Bánovce nad Bebravou, Kostol sv. Mikuláša. Horizontálne georadarové rezy pre hĺbky 
od 80 do 120 cm. Autor: Ján Tirpák, 2019.

4. Kšinná, Kostol sv. Kozmu a Damiána. Horizontálne georadarové rezy pre hĺbky od 100 do 
120 cm. Autor: Ján Tirpák, 2019.

3. Kšinná, Kostol sv. Kozmu a Damiána. Foto: Daniela Nipčová, 2019.
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ná nebola, no celý kostol sa vraj podobal 
dodnes stojacemu stredovekému kostolu 
v  Kšinnej. Kostol sa nachádzal uprostred 
múrom ohradeného cintorína a zvonica 
stála oddelene v  juhovýchodnom kúte 
ohradeného priestoru (ZEMENE, 2007, 83). 
V  kánonických vizitáciách z  rokov 1714, 
1729, 1767 a 1806 sa konštatuje zhoršujúci 
sa stavebný stav kostola. V  roku 1816 bol 
na mieste stredovekého Kostola Svätého 
ducha, ktorý mal byť podľa dostupných 
informácií zbúraný, postavený nový kostol 
v klasicistickom slohu a s rovnakým zasvä-
tením (ZEMENE, 2007, 84). Geofyzikálny 
výskum objektu a  jeho okolia bol prvou 
výskumnou činnosťou realizovanou po 
citovanom archívno-historickom výsku-
me. Geofyzikálne bol preskúmaný interiér 
kostola a terén v  jeho okolí s  celkovou 
rozlohou cca 637  m² (obr. 5). Okrem ano-
málnych zón v interiéri kostola, ktoré indi-
kujú podzemné prvky stojacej stavby, boli 
v sakristii namerané anomálne zóny, ktoré 
by mohli indikovať základy staršieho ob-
jektu. Západne a severne od kostola vidieť 
pravdepodobný priebeh základov staršej 
zaniknutej stavby a severnejšie od nich 
základy po zaniknutom ohradovom múre. 
Výsledky georadarového prieskumu po-
tvrdili, že dnes stojacemu kostolu na jeho 
mieste predchádzala staršia architektúra, 
ktorej orientácia bola trochu odlišná od 
súčasnej stavby v smere cca severovýchod 
– juhozápad.

Malé Hoste (okr. Bánovce nad Bebravou) –  
Kostol sv. Martina, zaniknutý  ④

Základy zaniknutého kostola sa nachá-
dzajú na miernej vyvýšenine nad potokom 
Livina, vzdušnou čiarou cca 500 m západ-
ným smerom od súčasného barokového 
Kostola sv. Martina biskupa z  roku 1780 
(GREŽĎOVÁ, 2006, 99). Podľa Jána Lukač-
ku boli Malé Hoste sídlom stredovekej 
fary a farského kostola zasväteného sv. Martinovi. Pôvodný 
stredoveký kostol zanikol, avšak stredoveké patrocínium 
v obci zostalo. Údaje o existencii fary sú až z obdobia včas-
ného novoveku (LUKAČKA, 2006, 21, 25). V  historickom 
schematizme kňazov a  fár ostrihomskej arcidiecézy Ľu-
dovíta Némethyho je k  Malým Hostiam zmienka: Antiqua 
Parochia. Matricae ab 1686. Ecclesia ad Stum Martinum Epp. 
Lapis principialis ecclesiae 1780. Positus (NÉMETHY, 1894, 
134). V Súpise pamiatok na Slovensku sa uvádza informá-
cia, že na malom slovanskom hradisku sa odkryli základy 
románskeho kostolíka (Súpis pamiatok na Slovensku, 1968, 
280). Podľa ústnych informácií tu mal výskum realizovať Jo-
zef Porubský v období, keď skúmal slovanský mohylník vo 
Veľkých Hostiach. Avšak nálezová správa, resp. publikova-
ná informácia k tomuto výskumu zatiaľ nebola zistená. Na 
výseku z mapy prvého vojenského mapovania je žltou šíp-
kou vyznačená poloha zaniknutého kostola s  ohradovým 
múrom (obr. 6).

Na horizontálnych georadarových rezoch pre hĺbky od 80 
do 120 cm (obr. 7) vidíme anomálne zóny s maximálnou ampli-
túdou signálu, ktoré pravdepodobne indikujú prítomnosť zá-
kladov po zaniknutom stredovekom kostole a ďalších objek-
tov. Dispozícia pôdorysu sakrálnej stavby sa pravdepodobne 
skladala z lode obdĺžnikového pôdorysu (9,5 x 6,5 m), východ-
nej polkruhovej svätyne (5,5 x 3,5 m), predstavanej západnej 
veže (3 x 4 m) a severovýchodnej sakristie (4 x 4 m). Výrazné 
anomálie v západnej časti interiéru lode kostola sú pravdepo-
dobne základy emporových pilierov. Hrúbka základového mu-
riva sa pohybuje okolo 100 cm. Okolo cintorína bol ohradový 
múr, ktorého základy boli zachytené v severnej a južnej časti 
skúmanej plochy. Georadarové anomálie nachádzajúce sa juž-
ne od kostola pravdepodobne indikujú zrútené časti muriva 
pochádzajúce zo zaniknutej sakrálnej stavby, pod ktorými by 
sa mohla nachádzať predsieň alebo kaplnka. Uvedený načrt-
nutý popis pravdepodobnej dispozície zaniknutého kostola 
však môže preveriť len deštruktívny archeologický výskum.

5. Uhrovec, Kostol Svätého ducha. Horizontálne georadarové rezy pre hĺbky od 100 do 120 
cm. Interpretácia výsledkov georadarového merania. Autor: Ján Tirpák, 2019.

6. Malé Hoste, Kostol sv. Martina. Výsek mapy z 1. vojenského mapovania. Zdroj: 1. vojenské 
mapovanie, úpravy: Ján Tirpák, 2019.
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Otrhánky (okr. Bánovce nad Bebravou) –  
Kostol Narodenia Panny Márie  ⑤

Vznik kostola v Otrhánkach sa predpokladá v 12. storočí. 
Ide o jednolodie s polkruhovou apsidou, ktorá má z vnútor-
nej strany podkovovitý tvar. Kostol bol výraznejšie prestava-
ný v gotickom slohu v 15. storočí a následne upravený v 18. 
storočí (PAULUSOVÁ – GOJDIČ, 1984, 80-86). Georadarom 
bola preskúmaná plocha interiéru kostola a jeho okolia s cel-
kovou rozlohou cca 600 m² (obr. 8). Boli namerané anomál-

ne zóny, ktoré indikujú rozšírené základy 
muriva kostola a základy stavby neznáme-
ho pôvodu cca 1  m od južnej steny lode, 
ktoré pravdepodobne súvisia so staršou 
fázou výstavby kostola. Južne a severne od 
západného muriva kostola boli namerané 
anomálne zóny, ktoré indikujú základy po 
odbúraných oporných pilieroch, zdoku-
mentovaných výskumom v roku 1979 (PAU-
LUSOVÁ – GOJDIČ, 1984, 88). Na skúmanej 
ploche boli zistené časti základov po ohra-
dovom múre prikostolného cintorína, prav-
depodobne niekoľko náhrobných kame-
ňov a južne od kostola zvyšky po kamennej 
konštrukcii predpokladaného pokračova-
nia valu, zdokumentovaného zatiaľ len Vác-
lavom Menclom (PAULUSOVÁ – GOJDIČ, 
1984, 87, 93). 

Timoradza (okr. Bánovce nad Bebravou) 
– Kostol sv. Ondreja  ⑥

Kostol sv. Ondreja v  Timoradzi vznikol 
v  celom rozsahu svojho dnešného pôdo-
rysu v druhej polovici 13. storočia. Mladšie 
stredoveké a  novoveké úpravy pozmenili 
zväčša len výzdobu fasád a  vzhľad ostení. 
S  výnimkou zaklenutia interiéru ostal kos-
tol v  podstate nezmenený (BÓNA – KOL-
LÁROVÁ – PAULUSOVÁ, 1998, 375-376). 
Georadarový výskum realizovaný na roz-
lohe cca 727  m2 potvrdil doterajšie po-
znatky o  kostole. Anomálne zóny indikujú 
v  interiéri rozšírené základy, ale aj objekty 
po staršej stavebnej aktivite vo vnútri lode 
a najmenej dve podkladové vrstvy podláh 
patriace niekoľkým stavebným fázam pri 
prestavbách kostola. V  exteriéri indikujú 
južne a juhovýchodne od kostola základy, 
resp. stopy po stavebnej aktivite (pôvodný 
ohradový múr alebo neznáma stavba), se-
verozápadne od kostola objekty po staveb-
nej aktivite (obr. 9). 

Šišov (okr. Bánovce nad Bebravou) – 
Kostol Povýšenia Svätého kríža  ⑦

Pôvodný stredoveký kostol v  Šišove sa 
nezachoval, súčasný je klasicistický z  roku 
1781 (HORVÁTH, 1998, 30; Súpis pamiatok 
na Slovensku, 1969, 248). K  pôvodnému 
kostolu sa viaže aj zmienka z  konca 17. 
storočia o pripojení šišovskej farnosti k far-
nosti v  Malých Hostiach, s  tým, že spust-
nutý šišovský kostol sa podarilo obnoviť až 
o ďalších 100 rokov (GREŽĎOVÁ, 2006, 100). 

Prvá písomná zmienka o  farnosti v  Šišove pochádza zo sú-
pisu pápežských desiatkov z rokov 1332 – 1337 a v zmienke 
je uvedené aj pôvodné zasvätenie stredovekého kostola sv. 
Margaréte: Nicolaus sacerdos ecclesie Sancte Margarethe de Sis 
(SEDLÁK, 2008, 42). V  zmienke v  historickom schematizme 
kňazov a fár ostrihomskej arcidiecézy je už uvedené súčasné 
zasvätenie kostola: Antiqua Parochia. Interdiu filia ad Kis-Ven-
dég. Restituta 1780. Ecclesia ad Exalt. S. Crucis. Stavba kostola 

7. Malé Hoste, Kostol sv. Martina. Horizontálne georadarové rezy pre hĺbky od 80 do 120 cm. 
Autor: Ján Tirpák, 2019.

8. Otrhánky, Kostol Narodenia Panny Márie. Horizontálne georadarové rezy pre hĺbky od 60 
do 120 cm. Autor: Ján Tirpák, 2019.
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bola pripisovaná templárom: Parochia Siis ... 
Dicitur ecclesiam a  templariis fuisse erectam 
(NÉMETHY, 1894, 243). Terénny prieskum 
Františka Fackenberga v roku 1958 zistil, že 
kostol sa nachádza pravdepodobne na ma-
lom hradisku, videl tu stopy po valoch i pô-
vodnom vstupe. V severnej časti plošiny evi-
doval malú vyvýšeninu, kde predpokladal 
situovanie zvyškov zaniknutého stredove-
kého kostola (RUTTKAY, 1989, 359). Výsled-
ky získané georadarovou metódou v  roku 
2019 v  interiéri a exteriéri kostola ukazujú 
anomálne zóny, ktoré pravdepodobne in-
dikujú základy staršej fázy sakrálnej stavby 
s  východným presbytériom a sakristiou na 
severovýchodnej strane, ako aj existenciu 
dutého priestoru (krypty) v strede súčasnej 
lode kostola (obr. 10).

II. Nitriansky kraj

V  Nitrianskom kraji sa od marca do 
októbra 2019 uskutočnili štyri výskumné 
expedície. Počas týchto výjazdov sa reali-
zovala prospekcia na ôsmich lokalitách, ku 
georadarovému meraniu došlo na šiestich 
polohách. V  štyroch prípadoch môžeme 
predpokladať v  podzemí zaniknuté archi-
tektúry, resp. staršie zvyšky sakrálnych sta-
vieb (obr. 11). 

Farná (okr. Levice) –  
Kostol sv. Mikuláša/Nanebovzatia Panny 
Márie, zaniknutý  ⑧

V  dedine je z  písomných prameňov 
z  roku 1295 známy kostol zasvätený sv. 
Mikulášovi. V  kánonickej vizitácii z  roku 
1701 sa píše o  ruinách Kostola Blahosla-
venej Panny Márie v  strede dediny, ktorý 
bol postavený z  kameňa a jeho svätyňa 
z  kamenných kvádrov. Zároveň sa píše, 
že na tom mieste hľadači pokladov vyko-
pali mnoho jám (NÉMETHY, 1896, 24). Na 
mape tretieho vojenského mapovania je 
v  severovýchodnej časti obce znak kríža 
označujúci polohu zaniknutého kostola 
a  vyznačený areál plniaci úlohu cintorína 
(3. vojenské mapovanie, 1882 – 1883, 13 
zone, col. XIX). K  prieskumu sa pristúpilo 
na podnet regionálneho historika Gábora 
Juhásza z Hronoviec a kultúrnej referentky 
obce Moniky Búriovej. Nami skúmaný priestor je situovaný 
na južnom svahu miernej vyvýšeniny severne od Keťského 
potoka. V súčasnosti sa tam nachádza orné pole. Tesne pred 
geofyzikálnym meraním sme spolu s miestnymi nadšenca-
mi uskutočnili terénnu prospekciu, počas ktorej sa v polo-
he zistilo množstvo rozoraných ľudských kostí, fragmentov 
stavebných kameňov, tehál a menšie množstvo stredovekej 
a novovekej keramiky. Podľa výsledku povrchového zberu 
sa vytýčila plocha na geofyzikálne meranie, ktorá sa sústre-
dila na najvyššie miesto svahu. Georadarovým výskumom sa 
podarilo zachytiť anomálie indikujúce v hĺbke 50 – 200 cm 

základy stredovekej sakrálnej stavby (loď kostola, svätyňa, 
základy emporových stĺpov, triumfálny oblúk, oporné pilie-
re, obr. 12). Kostolná loď mohla mať rozmery okolo 11 x 7 m, 
na východe s polkruhovou (?) apsidou (5 x 6,5 m) a pravde-
podobne aj sakristiou (5 x 3 m). Kostol mal emporu a na zá-
padných rohoch oporné piliere (TIRPÁK, 2019a).

Keť (okr. Levice) – Kostol sv. Margity, zaniknutý  ⑨
O kostole zasvätenom sv. Margite sa píše v kánonických 

vizitáciách z  roku 1701. Kostol sa nachádzal mimo obce 
a  bol postavený z  kamenných kvádrov. Z  dôvodu osman-

9. Timoradza, Kostol sv. Ondreja. Horizontálne georadarové rezy pre hĺbky od 60 do 100 cm. 
Autor: Ján Tirpák, 2019.

10. Šišov, Kostol Povýšenia Svätého kríža. Interpretácia výsledkov georadarového merania.  
Autor: Ján Tirpák, 2019.
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ských nájazdov v rokoch 1543, 1560 
a 1599 bol v tom čase už v  ruinách 
(NÉMETHY, 1896, 25). Na základe vy-
značenia starého kostola na prvom 
vojenskom mapovaní (1. vojenské 
mapovanie, 1782 – 1784, Coll XII, 
Sectio XV) sa dala predpokladať prí-
tomnosť zaniknutej sakrálnej stavby 
juhozápadne od obce Keť. 

Prvotnú prospekciu uskutočnili 
pred naším príchodom Gábor Ju-
hász z  Hronoviec a  Timea Molná-
rová, učiteľka miestnej základnej 
školy. K  realizácii prieskumu pris-
pel svojím nadšením a  súhlasom 
aj majiteľ pozemku Štefan Peszeki. 
Terénnou prospekciou sa zistili na 
povrchu ornice črepy a  stavebný 
materiál. Na základe hustoty nále-
zov a topografických pozorovaní sa 
vytýčila plocha, ktorá sa georada-
rom premerala (lokalita č. 1). Na tej-
to ploche sa našli dve silné kruhové anomálne plochy s prie-
merom asi 3 – 4 m a línie uzatvárajúce priestor cca 20 x 10 m 
s  orientáciou na severoseverovýchod (stodola?, obr. 13). 
Počas skenovania prvej plochy ostatní členovia expedície 
prospekciou zistili cca 350 m východnejšie ešte lepšiu polo-

hu vhodnú na zistenie prítomnosti zaniknutého sakrálneho 
objektu (lokalita č. 2). Našlo sa tam oveľa viac keramického 
materiálu, a zároveň fragmenty ľudských kostí naznačujúce 
prítomnosť orbou poškodzovaného prikostolného cinto-
rína. Zlomky črepov pochádzajú z  13. až 15. storočia (obr. 
16). Zvyšky zaniknutého kostola sa podarilo objaviť na tejto 
druhej ploche. Skenovaný bol priestor s veľkosťou 2 250 m2. 
Kostol bol vybudovaný na miernej vyvýšenine, okolo ktorej 
bola podľa družicovej snímky vodná priekopa (obr. 14). Lí-
niové anomálie indikujú pôdorys kostola s loďou s rozmer-
mi 13 x 8,5 m, s polkruhovou apsidou na východe a vežou 
na západe (obr. 15). Kostol mal emporu a z vonkajšej strany 
oporné piliere. Juhovýchodne od stavby sa javia pravdepo-
dobne rozorané zvyšky budovy fary a iných hospodárskych 
budov (TIRPÁK, 2019b). 

Horné Turovce (okr. Levice) – Kostol sv. Jakuba  ⑩
Georadarový prieskum Kostola sv. Jakuba a  jeho oko-

lia v Horných Turovciach sa uskutočnil po archeologickom 
zistení gotickej fázy Kostola sv. Martina v susedných Stred-
ných Turovciach. Nakoľko Stredné Turovce boli filiálkou 
Horných Turoviec (BUDAY, 2019, 28), predpokladala sa tu 
významnejšia sakrálna architektúra. Dnes stojaci kostol je 
pravdepodobne novostavbou vybudovanou na základe 
plánov ostrihomského architekta Gustáva Feiglera v  roku 
1865 na mieste starého renesančného kostola z roku 1693, 
zničeného počas požiaru v  roku 1858 (CSÁKY, 2003, 150). 
Okolo kostola sa nachádza areál s  hrobmi a  náhrobníkmi 
významných činiteľov bývalej Hontianskej župy, kryptou 
rodu Pongráczovcov z  18. – 19. storočia. Pri jednom ta-
komto náhrobníku bol počas našej prospekcie nájdený 
pravdepodobne románsky architektonický článok hlavice 
stĺpu (obr. 17). Z  južnej a  východnej strany areál lemuje 
akýsi val, ktorý obsahuje kamenný materiál. Georadarovým 
skenovaním sa zistili líniové georadarové anomálie čiastoč-
ne naznačujúce staršie fázy dnes stojaceho kostola, a  zá-
roveň južne od neho zvyšky staršej sakrálnej stavby (obr. 
18). Vzhľadom k  tomu, že sa v  tom mieste našiel aj archi-
tektonický článok, predpokladajú sa tu základy románskej 
stavby. 

12. Farná, Kostol sv. Mikuláša/Nanebovzatia Panny Márie. Horizontálny 
georadarový rez pre hĺbky od 80 do 100 cm. Autor: Ján Tirpák, 2019.

11. Mapa skúmaných lokalít, Nitriansky kraj (8 – Farná, 9 – Keť, 10 – Horné Turovce, 11 – Plášťovce, 12 – 
Močenok, 13 – Diakovce). Zdroj: Google Earth, úpravy: Pavel Paterka, 2020.
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Plášťovce (okr. Levice) –  
Kostol sv. Juraja  ⑪

Dnes stojaci kostol je zrejme v poradí už 
tretí na tom istom mieste. O prvom kostole 
sa zmieňujú písomné pramene už koncom 
13. storočia (1281). Bol vybudovaný z  ka-
meňa, mal patrocínium sv. Juraja a sväty-
ňou bol obrátený na západ (CSÁKY, 2002, 
5). Jestvoval do slávnej bitky pri Plášťov-
ciach v roku 1552, keď ho mali zničiť Osma-
ni. Krátko potom kostol miestni obyvatelia 
obnovili. Podľa niektorých písomných správ 
bola svätyňa postavená v románskom a loď 
v gotickom štýle (CSÁKY, 2002, 1-4). Na zá-
klade podrobných metrických údajov uve-
dených v  kánonických vizitáciách vytvorili 
miestni obyvatelia hypotetickú rekonštruk-
ciu (obr. 19, PALÁSTHY, 2009, 6-8). Nový, 
dnes stojaci kostol bol vybudovaný z tehál 
v  secesnom štýle z  iniciatívy a  s podpo-
rou ostrihomského arcibiskupa Pavla Pa-
lásthyho. Kostol bol vysvätený v roku 1898 
(CSÁKY, 2002, 6). Geofyzikálne meranie 
v  Plášťovciach sa uskutočnilo na podnet 
miestneho historika Jozefa Pétera a študen-
ta archeológie Mihálya Róma. Realizovalo 
sa v prístupnom interiéri a v severnej a vý-
chodnej časti kostolného areálu (obr. 20). 
Zistené anomálne zóny v  interiéri kostola 
pravdepodobne indikujú zvyšky základov 
po  najstaršej fáze sakrálnej stavby (2 a 3), 
severné (1) a južné základy (7) lode kostola 
postaveného po roku 1552, dutý priestor 
– kryptu (6), základový pás medzi loďou 
a vežou (4), nehomogenitu vo veži (5). V ex-
teriéri to mohli byť anomálie po základoch 
ohradného múru cintorína (9). Ďalšie neho-
mogenity mohli súvisieť s  odvodňovacím 
systémom a súčasným chodníkom (10-13) 
(TIRPÁK, 2020).

Močenok (okr. Šaľa) –  
Kostol Svätého kríža  ⑫

Kostol Svätého kríža je v Močenku nate-
raz najstaršou sakrálnou stavbou. Vybudo-
vaný bol v roku 1729 za biskupa Ladislava 
V. Adama Erdődiho (1706 – 1736). V  roku 
1747 dal farár Juraj Lackovič kostol rozšíriť 
a obnoviť (Kostol Svätého kríža). Nachádza 
sa na kopci v  blízkosti obecného cintorí-
na v  severnej časti intravilánu obce. Na-
koľko má svätyňu orientovanú na západ, 
predpokladala sa staršia predloha kostola 
s opačnou orientáciou, so svätyňou na vý-
chod. Pod celou loďou kostola sa však na-
chádza z tehál vybudovaná krypta. V kryp-
te je umiestnený ihlanový kamenný pomník s  kamennou 
nádobou v  tvare kalicha s  poklopom na oboch stranách. 
Latinské nápisy svedčia o  tom, že v  nádobách (obr. 21) sú 
uložené srdce a  vnútornosti nitrianskeho biskupa Jozefa 
Klucha (1748 – 1826). V exteriéri kostola boli počas priesku-
mu zistené líniové georadarové anomálie, ktoré indikovali 

tvar pôdorysu zaniknutej románskej sakrálnej stavby (obr. 
22). V rámci výskumného projektu hľadania zvyškov Kostola 
sv. Klimenta v Močenku (na Kalvárii), krátko po prieskume, 
Pamiatkový úrad SR uskutočnil v júli 2019 krátkodobý overo-
vací výskum aj pri Kostole Svätého kríža (vedúci PhDr. Karel 
Prášek, spoluriešiteľ Mgr. Pavel Paterka). Žiaľ, treba konštato-

13. Keť, lokalita č. 1, horizontálne georadarové rezy s interpretáciou výsledkov (stodola?) 
s viditeľným ničivým smerovaním orby. Autor: Ján Tirpák, 2019.

15. Keť, horizontálne georadarové rezy na lokalite č. 2, pre hĺbky od 80 do 100 cm, 
s anomáliami naznačujúcimi základy Kostola sv. Margity a slabo viditeľnou líniou vodnej 
priekopy. Autor: Ján Tirpák, 2019.
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16. Výber keramických nálezov z 13. – 15. storočia (vyhnuté okraje, dná nádob) z lokality č. 2 v Keti. Kresba: Adam Fónod, 2019.
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vať, že georadarom zistené anomálie neod-
rážali prítomnosť zaniknutých stavebných 
štruktúr, ale súčasti novodobého odvodňo-
vacieho systému (podzemné rúry a najmä 
horizontálne položenú vyspádovanú no-
povú fóliu). Naopak, absencia archeologic-
kých fragmentov zo stredoveku a novove-
ku (okrem zlomkov tehál a odpadu zrejme 
z 18. – 20. storočia) i ľudských hrobov úplne 
vylúčila prítomnosť archeologického ná-
leziska, s  výnimkou samostatne stojaceho 
kostola zo začiatku 18. storočia. Na uvede-
nom príklade dokážeme konštatovať nut-
nosť overenia georadarových prieskumov 
deštruktívnym archeologickým výskumom.

Výsledky výskumu georadarom sú jed-
ným z podkladov pre zabezpečenie pamiat-
kovej ochrany a spracovanie dokumentácie 
obnovy a  prezentácie pamiatok sakrálnej 
architektúry a  ich okolia. Cieľom výskumu 
je dôkladnejšie poznanie ich pamiatko-
vých hodnôt a  lokalizácia už zaniknutých 
objektov sakrálnych stredovekých areálov. 
Výsledky výskumu zároveň môžu poslúžiť 
ako východisko pre verifikovanie údajov 
o  sakrálnej stavbe a  o  jej chronologickom 
zaradení vykonaním architektonicko-histo-
rického a archeologického výskumu. S  vý-
nimkou Močenku zatiaľ skúmané lokality 
neboli overené pamiatkovými výskumami.
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17. Horné Turovce, nález hlavice románskeho stĺpu. Foto: Pavel Paterka, 
2019.

18. Horné Turovce, Kostol sv. Jakuba, horizontálne georadarové rezy. Autor: Ján Tirpák, 2019.

19. Hypotetická rekonštrukcia druhého Kostola sv. Juraja v Plášťovciach vyhotovená podľa 
údajov uvedených v kánonickej vizitácii. Zdroj: PALÁSTHY, 2009, s. 6.

14. Keť, pohľad na lokalitu č. 2, tmavý fľak naznačuje zaniknutú vodnú 
priekopu. Výsek z mapy 1. vojenského mapovania so znakom starého 
kostola. Zdroj: 1. vojenské mapovanie. Foto: Pavel Paterka, 2019.
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Hlina patrí medzi najstaršie stavebné 
materiály. Využitie hliny v stavebníc-

tve poznáme prakticky zo  všetkých obdo-
bí dejín. V  stredoeurópskych klimatických 
podmienkach napriek širokému využitiu 
v  historickom staviteľstve nepatrí medzi 
najtrvanlivejšie konštrukčné materiály. Je 
to dané najmä jej vysokou citlivosťou na 
vodu, ktorej pôsobením hlinená konštruk-
cia dokáže relatívne rýchlo degradovať na 
amorfnú hlinenú hmotu. Cieľom nasledov-
ných riadkov je pokus o zodpovedanie in-
terpretačno-metodickej otázky, či je možné 
analýzou takejto deštrukcie zachytenej pri 
archeologickom výskume zistiť typ hline-
nej konštrukcie, z ktorej deštrukcia pochá-
dza. Ako vzorka pre analýzu boli vybraté 
nálezové situácie známe z  autopsie, čiže 
primárneho prameňa. Interpretácia se-
kundárneho zdroja, napríklad výskumnej 
dokumentácie či publikácie, hoci kvalitnej, 
má svoje limity, preto neboli medzi vzor-
ky zahrnuté. Vybrané vzorky pochádzajú 
z  viacerých lokalít stredného Slovenska 
a  sú tu zastúpené viaceré geologické, ge-
omorfologické a etnografické celky (obr. 1). 
Metóda analýzy pozostávala z  vizuálneho 
porovnávania štruktúry reliktov archeolo-
gizovaných konštrukcií so zachovanými 
konštrukciami, respektíve reliktami kon-
štrukcií stabilizovanými v  pôvodnej forme vypálením (tzv. 
mazanicou). Pre možnosť interpretácie konštrukčného typu 
zaniknutej stavby je v  prvom rade potrebné zadefinovať 
typológiu známych konštrukčných typov zistených arche-
ologickým, architektonicko-historickým a  etnografickým 
výskumom (napr. HANULIAK, 1989; RUTTKAY, 1998; BOTÍK, 
1988, 307; MRUŠKOVIČ, 1975, 22-39, 65). Typologicky môže-
me rozdeliť hlinené konštrukcie na dve kategórie. Ide o kon-
štrukcie v kombinácii s inými materiálmi, ale aj o konštrukcie 
založené na hline samotnej. 

Prvá kategória predstavuje kombinované konštrukcie. 
Ide o kombináciu s drevom, napríklad vypletané steny, kde 

drevo tvorí nosnú funkciu a hlina výplňovo-izolačnú. Kon-
štruované sú na princípe prúteného pletiva tvoriaceho nos-
nú kostru steny omazaného hlineným cestom, sú však zná-
me aj prípady obloženia hlinenými váľkami (MRUŠKOVIČ, 
1975, 28). Druhou možnosťou sú drevené, napríklad zrubové 
či doštené steny kožované (omietané) hlinou. V tomto prípa-
de sa využíva najmä izolačná funkcia hliny (HANULIAK, 1989, 
163; RUTTKAY, 1998, 58-59). V kombinácii s kameňmi môže 
ísť o  sypané konštrukcie, napríklad valy či bastióny, kde 
hlina tvorí hmotu objektu a má funkciu tlmenia kinetickej 
energie obliehacích zbraní. Hlina v kombinácii s kameňom 
je však využiteľná aj v murovaných konštrukciách ako spája-
cia malta. Zároveň môže byť ešte použitá na omietanie stien 

Niekoľko poznámok o možnosti 
rekonštrukcie nespálených hlinených 
archeologizovaných stavebných 
konštrukcií

MARTIN MIŇO

1. Prehľadná mapa lokalít s prezentovanými nálezmi. Zdroj: GKÚ Bratislava, úprava autor.

2. Rozsiahly komunitný hliník vo svahu hradného kopca v obci Gemer. Foto: Martin Miňo.
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akejkoľvek konštrukcie. V  druhej kategórii čisto 
hlinených konštrukcií ide najmä o  konštrukcie 
z nepálených tehál alebo hliny nabíjanej do deb-
nenia, ktoré je po vytvrdnutí hmoty odstránené.

Využitie hliny v  historickom a  ľudovom sta-
vebníctve je dostatočne známe (BOTÍK, 1988, 
298, 307; MRUŠKOVIČ, 1975, 22-39, 65), no arche-
ologizované rezíduá takejto architektúry je po-
merne ťažko interpretovať, najmä pokiaľ nie sú 
zachované vo forme fragmentu steny, ale len ako 
amorfná deštrukcia. Dôvodom je najmä to, že sa 
prevažne používala miestna hlina ťažená priamo 
v  okolí stavby alebo na okraji sídelnej jednotky, 
ktorej je stavba súčasťou. Prakticky ide o materiál 
z  tzv. archeologického podložia, ktorý je aj v prí-
pade hliníka na okraji sídliska väčšinou rovnaký 
ako podložie pod stavbou. Individuálnu miestnu 
ťažbu dokladá napríklad vrcholnostredoveký dom 
s ťažobnou jamou priamo na parcele z Chľaby (HA-
NULIAK, 1989, 162). Kolektívnu lokálnu ťažbu na 
periférii sídla dokladá plošne aj hĺbkou rozsiahly 
hliník, spoločný pre celú komunitu umiestnený na 
úpätí hradného kopca v obci Gemer (obr. 2). Pokiaľ 
stavebná konštrukcia nezanikla požiarom, môže 
byť relikt archeologizovanej hlinenej konštrukcie 
v  nálezovej situácii len veľmi ťažko rozoznateľný, 
či už od podložia samotného, od jeho fluviálnych 
eróznych sedimentov alebo od rôznych terénnych 
úprav, tzv. planírok a navážok. 

V  prípade zániku objektu, respektíve jeho 
parciálnej konštrukcie požiarom je vyššia šanca 
rozpoznania jej reliktu a určenia jej pôvodnej 
formy. Požiarom dôjde k čiastočnému vypáleniu 
hliny, a  tým k  stabilizácii formy a zloženia časti 
konštrukcie. Keďže výpal je nerovnomerný a zho-
renisko je väčšinou ponechané atmosférickým 
a  antropogénnym procesom, zachová sa väčši-
nou len fragment konštrukcie. Pri plošne preskú-
maných spálených stavbách je v  takom prípade 
možné rekonštruovať prakticky veľkú časť zanik-
nutých drevených stavebných konštrukcií z  ich 
negatívov odtlačených v hline (ĎURIŠ, 2018; NE-
TOLICKÝ, 2010; VAŘEKA, 2012; VAŘEKA, 2013; ZŮBEK, 2019 
a iní). Najčastejšie ide o vypletané konštrukcie. Prejavujú sa 
zreteľnými odtlačkami dreveného výpletu. Menšia hustota 
výpletu alebo menšia frakcia zachovaných reliktov môžu 
spôsobiť, že odtlačky drevených častí nemusia byť zreteľné 
na všetkých zistených kusoch. Preto je pri určovaní techni-
ky stavby vhodné získať viaceré vzorky a analyzovať vždy 
všetky dostupné vzorky. Neprítomnosť odtlačku na jed-
nej vzorke nemusí automaticky vylučovať použitie danej 
techniky, ako je to v prípade vzoriek z hradu Gemer (obr. 
3). Naopak, zistenie odtlačku aj na jednej vzorke indikuje 
použitie techniky, ako v prípade vzorky z kaštieľa Radvan-
ských v Banskej Bystrici (obr. 4). Je však dôležité, aby boli 
v jednej vzorke zistené odtlačky viacerých prútov, aby tak 
mohla byť vylúčená možnosť odtlačenia kúska neintenci-
onálne primiešaného dreva do hlineného cesta. Zistenie 
konštrukcie vypletaného typu v objektoch, ktoré nezanikli 
požiarom, je zodpovedne možné len v prípade zachovania 
samotnej organickej časti konštrukcie, inak ju nie je možné 
v archeologickej situácii rozpoznať. Dôležitou charakteris-

tikou hlineného cesta zo zvyškov vypletaných stien je ich 
značná jemnozrnnosť.

Mementom pred unáhlenou interpretáciou reliktu hli-
nenej konštrukcie môže byť nálezová situácia z  baníckeho 
domu na Staromestskej ulici 13 v Banskej Štiavnici. Ide o ob-
jekt v procese archeologizácie, ktorého časť už zanikla. Nie-
ktoré konštrukčné detaily sú však v rozličnom štádiu zacho-
vané, čo umožňuje nedeštruktívny náhľad do jeho detailov. 
Ide o stavbu prevažne zrubovej konštrukcie, ale značnú úlo-
hu v jej stavebnom riešení majú hlinené prvky. Zrubová kon-
štrukcia domu bola omietnutá hrubou hlinenou omietkou. 
Vzhľadom na stav objektu je možné priamo sledovať nielen 
zahladenú lícnu časť omietky, ale aj jej štruktúru, ktorá je 
zaujímavá materiálom použitým ako plnivo. Nachádza sa tu 
naozaj rôznorodý materiál od kameniva, tvoreného lomo-
vým štrkom z banskej haldy značne veľkej frakcie, cez kusy 
omietky, po hobliny z dreva (obr. 5). Zaujímavý je aj spôsob 
fixácie omietky na zrubovú stenu, ktorý je riešený pomocou 
drevených klinov, nabitých do prasklín vzniknutých sušením 
trámov zrubu (obr. 6). V archeologickej situácii by sa takéto 

3. Nálezy fragmentov vypálenej steny košatinovej konštrukcie z hradu Gemer, 
z ktorých je zreteľné, že odtlačok konštrukčného detailu nemusí byť zreteľný 
na každom kuse fragmentu. Foto: Martin Miňo.

4. Fragment vypálenej hlinenej steny košatinovej konštrukcie z najstaršej známej fázy 
kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici-Radvani. Foto: Martin Miňo.
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stavebné riešenie zrejme v  ideálnom prípade prejavilo ako 
nález zistený v Banskej Bystrici na Huštáku (obr. 7). Tu bola 
vo výraznej hĺbke oproti dnešnému terénu nájdená staveb-
ná konštrukcia stavby zo 16. storočia, konzervovaná pod-
zemnou vodou (KVIETKOVÁ – KVIETOK – MOLOTA, 2017, 26, 
obr. 14). Nálezová situácia predstavovala relikt dreveného 
trámu, ktorý z oboch strán lemovali podlhovasté ílové štruk-

túry. Deštrukcia zrubovej konštrukcie omietnutej hrubou 
vrstvou hlinenej omietky sa v menej ideálnom prípade, keď 
sa stavebné drevo nezachová, pravdepodobne prejaví len 
ako vrstva ílovej hliny s vizuálne výraznou prímesou plniva 
alebo dokonca bez plniva v tom najmenej ideálnom prípa-
de. Pri poslednej možnosti bude len veľmi ťažko odlíšiteľná 
od vrstvy vzniknutej napríklad terénnymi úpravami (napr. 
navážka) či prírodnými procesmi (napr. zosuv pôdy či po-
vodeň). Situácia z  Banskej Bystrice-Huštáku by však mohla 
výrazne pripomínať deštrukciu iného hlineného stavebného 
prvku vo vyššie spomínanom objekte z  Banskej Štiavnice. 
Okrem zrubovej „kožovanej“ konštrukcie tu bola zistená časť 
steny vyplnenej nabíjanou hlinou (obr. 8). Za zmienku stojí, 
že štruktúra steny z nabíjanej hliny bola veľmi príbuzná so 
štruktúrou hrubej hlinenej omietky na susednej zrubovej 
stene. Rozdiel medzi deštrukciami z oboch typov konštruk-
cie pod stenou nebolo možné určiť. Snáď jediným rozdie-
lom bola ojedinelá prítomnosť podstatne väčšej frakcie ka-
meniva v nabíjanej stene. Z tejto situácie vyplýva, že pokiaľ 
nedošlo k zániku konštrukcie požiarom alebo k zachovaniu 
zvyškov drevených konštrukcií v archeologizovanej situácii, 
nie je možné tieto dve konštrukcie odlíšiť. V prípade intakt-
ne zachovanej situácie, kde nedošlo k  žiadnemu ďalšiemu 
neskoršiemu zásahu (sekundárne využitie materiálu, eró-
zia, neskoršie výkopy a pod.) by kvantita hlinenej masy síce 
mohla mať určitú limitovanú výpovednú hodnotu, aj to len 
v  prípadoch, kde by bolo možné kvantitu porovnávať me-
dzi minimálne dvomi rovnocenne zachovanými nálezovými 
situáciami. Zároveň z toho vyplýva, že hlinenú vrstvu s ob-
sahom kameniva, maltoviny, prípadne zvyškov zotletého 
dreva nemusíme automaticky pokladať za doklad po terén-
nych úpravách, ale môže ísť o  relikt stavebnej konštrukcie 
z dreva a hliny. Takáto situácia, aj keď čiastočne prepálená, 
bola zistená neďaleko od spomínanej stavby v Banskej Štiav-
nici, v areáli zaniknutého dominikánskeho kláštora (obr. 9), 
kde môže byť odpoveďou na čiastočnú diskrepanciu medzi 
archeologicky zistenými pôdorysmi a  pôdorysmi na baro-
kových plánoch areálu (HRAŠKOVÁ – HANUŠ – MIŇO, 2007, 
obr. 28, 30).

Veľmi podobným spôsobom pôsobí archeologizované 
murivo z nepálených tehál – váľkov. Situácia postupnej ar-
cheologizácie muriva oplotenia dvora meštianskeho domu 
v  Jelšave na Námestí republiky smerom do Tomášikovej 
ulice, súpisné číslo 532, je jednoznačná (obr. 10). Hneď ako 
murivo stratilo strechu a  bolo vystavené zrážkovým vo-
dám, stratilo omietku. Následne sa jednotlivé váľky začali 
vzájomne lepšie preväzovať, čo znamená, že už netvorili 
murovanú štruktúru z jednotlivých kusov, ale postupne sa 
spájali do jednej masy, ktorá si však navonok opticky držala 
tvar muriva. Postupne sa tvar muriva vytrácal a  jeho pô-
vodnú štruktúru už pripomínala len mriežka hlinenej mal-
ty, ktorá pôvodne spájala jednotlivé váľky. V tomto štádiu 
už tvorí pôvodne hlinená malta len optickú mriežku, vzhľa-
dom na mierne inú technológiu spracovania a z  toho vy-
plývajúcu mierne odlišnú farebnosť. Postupne sa už aj táto 
štruktúra vytráca a z konštrukcie steny postupne opadáva-
jú vrchné časti. Samotná stena je teraz vizuálne nerozoz-
nateľná od nabíjanej konštrukcie. Dôležitým pozorovaním 
pre využitie tohto prípadu pri porovnaní archeologizova-
ných hlinených konštrukcií je obsah pomerne hrubozrnné-
ho kameniva v hlinenom ceste váľkov (obr. 11). Archeolo-
gizovaná deštrukcia takejto steny bola zistená v  prejazde 

5. Hlinené kožovanie zrubového objektu v priebehu archeologizácie. 
Banská Štiavnica, Staromestská 13. Foto: Martin Miňo.

6. Detail uchytenia hrubej hlinenej omietky na zrubovú konštrukciu. 
Banská Štiavnica, Staromestská 13. Foto: Martin Miňo.
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severovýchodnej brány blízkeho kaštieľa. (MAL-
ČEK, 2016, sonda 1/2016). Relikt sa prejavoval 
ako súvislá vrstva hliny farebne a typovo zhodnej 
s  podložím, od ktorého sa vizuálne sa neodlišo-
vala. Rozlíšiť ju bolo možné až pri jej exkavácii, 
keď sa zistil obsah kameniva rovnakej frakcie ako 
vo vyššie popisovanej situácii a menšia hutnosť 
vrstvy. Identifikovaná bola najmä vďaka faktu, že 
prekrývala iné archeologické štruktúry, a teda ne-
mohlo ísť o podložie.

Nálezová situácia v kaštieli Radvanských v Ban-
skej Bystrici poukazuje na ďalší interpretačný prob-
lém spojený s hlinou ako stavebným materiálom. 
Zatiaľ najstaršie zistené neskorostredoveké jadro 
panského sídla tvorí dvojpriestorový jednotrakto-
vý podpivničený jednopodlažný objekt. Pri jeho 
južnej fasáde bola zistená stratigrafická sekven-
cia, kde sa nachádzala ílová vrstva (obr. 12), ktorá 
charakteristikou pripomína vrstvy maltových ja-
zykov tvorených pri omietaní objektov vápennou 
maltou. Otázka pre interpretáciu je, či ide o doklad 
exteriérovej úpravy jemnou hlinenou omietkou, 
aké poznáme z  rôznych etnografických paralel aj 
z  nedávnej minulosti. Ako príklad môže poslúžiť 
stojaci objekt vyhne zo Senného-Príboja, omiet-
nutý pomerne tenkovrstvou omietkou s výraznými 
prímesami obilných pliev a aj pomerne veľkých ku-
sov slamy (obr. 13). Druhou možnosťou je, že ide 
o doklad zaniknutého druhého podlažia postave-
ného z  dreveno-hlinených konštrukcií. V  prípade 
najstaršieho jadra kaštieľa Radvanských poskytol 
indíciu nález vypálenej časti hlinenej konštrukcie 
so stopami po vypletanej konštrukcii z požiarové-
ho horizontu (obr. 4). Horizont je datovaný do pre-
lomu 15. a 16. storočia. Tento požiar dal podnet na 
prvú známu prestavbu jadra panského sídla, keď 
bolo postavené druhé nadzemné podlažie z kame-
ňa. Nález fragmentu mazanice však poukazuje na 
to, že hlinená vrstva z obdobia výstavby pravdepo-
dobne naozaj indikuje existenciu druhého podla-
žia s  použitím dreveno-hlinených konštrukčných 
prvkov v prvej stavebnej fáze kaštieľa (BREZŇANO-
VÁ – FRATRIČOVÁ – MIŇO – RUSKO, 2016, 62).

Ako bolo už ilustrované vyššie, dreveno-hline-
né archeologizované konštrukcie sú veľmi nároč-
né na interpretáciu. Ďalší príklad poukáže na prob-
lematiku interpretácie, prípadne rozpoznateľnosti 
kamenného muriva v  archeologickom kontexte, 
kde je hlina použitá ako malta. Pri plošných for-
mách výskumu najmä v otvorenej krajine extravi-
lánu, kde zvrstvenia spravidla nie sú také kompli-
kované ako v mestskom prostredí, nepovažujeme 
identifikáciu tzv. kamenného muriva na hlinu za 
zásadný problém, pokiaľ nedošlo k jeho roznose-
niu orbou. Väčší problém s  identifikáciou takého 
muriva nastáva v  mestskom prostredí, najmä v  lokalitách, 
kde sa vyskytuje spoločne s  tzv. murivami na maltu. Ako 
ukázal archeologický výskum dvora meštianskeho domu na 
Kubínyiho námestí 7 v Lučenci, rizikom je metodika strojnej 
prípravy plochy výskumu (stiahnutie recentných vrstiev), 
často používaná najmä v mestskom prostredí, a to hlavne pri 
maloplošnom zásahu, napríklad pri sonde na zistenie arche-

ologického potenciálu a  hĺbky archeologicky relevantných 
vrstiev. Počas uvedeného výskumu sa ukázalo, že nebolo 
možné rozoznať hlinou spájané murivo na veľmi plytkom zá-
klade od sutinového závalu z jeho deštrukcie. Jeho priebeh 
bol v konečnom dôsledku rozoznaný až ex post pri interpre-
tácii profilov (obr. 14) zisťovacej sondy (MIŇO – FRATRIČOVÁ 
– RUSKO – BREZŇANOVÁ, 2019).

8. Nabíjaná konštrukcia steny v počiatočnej fáze archeologizácie (A – celkový pohľad, 
B – detail). Banská Štiavnica, Staromestská 13. Foto: Martin Miňo.

9. Pravdepodobne deštrukcia hlinenej steny z najstaršej fázy dominikánskeho 
kláštora v Banskej Štiavnici. Foto: Martin Miňo.

7. Kožovaná zrubová konštrukcia v archeologickom kontexte so zachovanými 
drevenými prvkami (červenou a zelenou ohraničená vonkajšia a vnútorná omietka, 
žltou ohraničená drevená konštrukcia). Banská Bystrica-Hušták. Foto: Martin Kvietok.
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Posledným príspevkom k téme hlinených konštrukcií je 
dovezený materiál. Historické pramene, viažuce sa na výs-
tavbu hrádzí tajchov v okolí Banskej Štiavnice poukazujú na 
zaujímavú skutočnosť, že vhodná hlina na ich konštrukciu 
bola dovážaná na vtedajšie pomery z  veľkej vzdialenosti, 
a  to niekedy až z oblasti Nových Zámkov, pravdepodobne 
z  dôvodu kvalitatívne vhodnejšieho materiálu (KOLEDA – 
FATUROVÁ, 2017). Objav niekoľkých menších zaniknutých 
tajchov, počas v súčasnosti prebiehajúcej terénnej prospek-
cie realizovanej Krajským pamiatkovým úradom Banská Bys-
trica, by mohol byť vhodnou príležitosťou na archeologicko-
geologické overenie týchto informácií. Pramene naznačujú, 
že pokiaľ by bola v archeologickej situácii rozoznaná hlinená 
vrstva z  geologicky a geograficky cudzorodého materiálu 
pochádzajúceho z  väčších vzdialeností, mohlo by ísť o  re-
likt hlinenej konštrukcie, ktorá si žiadala špecifický materiál, 
napríklad špecializované pyrotechnologické zariadenie.

Záver

Aj keď sú hlinené stavebné konštrukcie po roz-
pade a následnej archeologizácii relatívne nároč-
ne rozoznateľné, pozorovania z uvedených lokalít 
poukazujú na to, že je možné ich v  archeologic-
kom zázname rozoznať aj v  prípade, že nezanik-
nú požiarom a  ich forma nebude stabilizovaná 
výpalom. Aj napriek tomu, že východiskom je len 
niekoľko málo pozorovaní, ukazuje sa, že je možné 
na základe zloženia hlineného cesta vytvoriť dve 
skupiny reliktov hlinených stavebných konštruk-
cií. Základným deskriptorom sa zatiaľ ukazuje byť 
frakcia kamenného plniva. Vzhľadom na relatív-
ne malú vzorku by bolo zatiaľ predčasné určovať 
rozptyl frakcií typických pre obe skupiny. Zistené 
situácie môžeme rozdeliť na depozity obsahujúce 
hrubozrnné kamenivo a  depozity s  výrazne jem-
nozrnným cestom. Hlinená deštrukcia obsahu-
júca hrubozrnné kamenivo môže byť s  vysokou 
pravdepodobnosťou reliktom po nabíjanej stene, 
váľkovej stene alebo pozostatkom hrubých omie-
tok z  kožovanej drevenice. Jemnozrnnejšie cesto 
bude najpravdepodobnejšie reliktom vypletanej 
konštrukcie, hlinenej malty v tzv. kamennom mu-
rive na hlinu alebo tenkostennej plevovej omietky. 
Pre potvrdenie, prípadne precizovanie tohto javu 
by bolo vhodné vytvoriť širšiu databázu charakte-
ristík zo všetkých druhov hlinených konštrukcií zo 
širšieho geografického prostredia. V  kombinácii 
s ďalšími pozorovaniami, ako sú napríklad negatí-
vy po drevených konštrukčných častiach (HANU-
LIAK, 1989, 162), bude snáď možné už na základe 
makroskopického pozorovania zmenšiť okruh 
možných foriem konštrukcie pri interpretácii kon-
krétneho nálezu v archeologickom kontexte. ■
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Archeologické dedičstvo tvorí významnú a neoddeli-
teľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. V súčasnosti 

sme v  európskom kontexte svedkami posilňovania kom-
plexného a integrovaného prístupu k  oblasti kultúrneho 
dedičstva.1 Zároveň je potrebné vnímať, že archeologické 
dedičstvo je v  mnohých ohľadoch špecifickou kategóriou, 
hoci práve jeho umelé vyčleňovanie alebo až „separovanie“ 
od iných súčastí pamiatkového fondu vyznieva v konečnom 
dôsledku v  jeho neprospech. V  tomto článku predstavíme, 
čo tvorí archeologické dedičstvo na území Slovenska, pokú-
sime sa analyzovať stav jeho ochrany, konfrontovať ho s me-
dzinárodnými dohovormi, regulujúcimi túto oblasť, formu-
lovať kľúčové otázky a načrtnúť možné riešenia. Zameriame 
sa pritom na nehnuteľné archeologické dedičstvo (arche-
ologické náleziská), pretože hnuteľná časť (archeologické 
nálezy) by si vyžadovala rozsiahlu samostatnú analýzu. Pre 
lepšie pochopenie dnešného stavu považujeme za potreb-
né v úvode stručne načrtnúť niektoré historické východiská 
a  problémy, s  ktorými je slovenská archeológia konfronto-
vaná. 

Spoločné korene záujmu

Pri spätnom pohľade k počiatkom pamiatkovej ochrany 
na našom území je možné všeobecne konštatovať, že ar-
cheologické dedičstvo bolo vnímané ako prirodzená súčasť 
predmetu záujmu ochrancov pamiatok. Dokonca viacerí 
priekopníci pamiatkovej ochrany boli zároveň priekopníkmi 
v oblasti archeológie a múzejníctva, napr. Florián F. Rómer, 
Agost Sőtér, Arnold Ipolyi Stummer.2 Špecifickosť tejto ob-
lasti viedla na jednej strane k tomu, že archeológia sa etab-
lovala ako samostatná vedná disciplína (od roku 1929 vďaka 
Janovi Eisnerovi aj ako archeologický seminár na pôde Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave), na dru-
hej strane, v porovnaní s rozvíjajúcou sa vedeckou a múzej-
nou archeológiou viditeľne zaostávalo pamiatkové hľadisko 
v zmysle ochrany archeologických nálezísk a nálezov in situ, 
pretože odborný archeologický diskurz sa u  nás pod vply-
vom nemeckej školy zameriaval predovšetkým na výskum-
né metódy, otázky datovania a typológie. Odlišná situácia 
nastávala v celoeurópskom kontexte medzi autormi formu-
júcich sa teórií ochrany pamiatok, kde sa už v druhej polo-
vici 19., resp. na začiatku 20. storočia, dostávali do popredia 
otázky predmetu ochrany, pamiatkových hodnôt, vhodných 

metód konzervácie, obnovy, prezentácie originálu, spolu 
s historicko-kritickou metódou výskumu (John Ruskin, Alois 
Riegl, Georg Dehio, Max Dvořák). Títo autori v  mnohom 
predbehli svoju dobu a vytvorili princípy, z  ktorých čerpa-
jú alebo na ktorých sú postavené aj mnohé z dnešných zá-
sad pamiatkovej ochrany, sformulované v medzinárodných 
chartách a dohovoroch, no oblasť ochrany archeologických 
nálezísk, resp. archeologických nálezov a kultúrnych vrstiev, 
tvoriacich súčasť väčšiny pamiatok, vnímali len okrajovo. 

V  priebehu 20. storočia vedecká archeológia zažila tur-
bulentné metodologické zápasy medzi prívržencami rôz-
nych, často navzájom konkurenčných alebo výrazne protire-
čivých teórií a paradigiem. V niektorých štátoch a obdobiach 
bola nútená čeliť aj politickým programom a  ideológiám, 
ako bol nacizmus a  iné druhy nacionalizmu, či marxizmus-
leninizmus a  historický/dialektický materializmus, pričom 
ozveny podobných tendencií sa ozývajú dodnes.3 Nielen 
v našom prostredí, ale aj v prevažnej časti Európy, sa v dru-
hej polovici 20. storočia postupne presadila tzv. nová alebo 
procesuálna archeológia. Zameranie predovšetkým na ma-
teriálnu a technologickú stránku prinieslo spolu s využitím 
expertíz špecialistov na prírodné vedy a techniku do arche-
ológie nové možnosti, na druhej strane ju tiež do značnej 
miery „dehumanizovalo“ a vzdialilo od kedysi najbližších 
spoločenskovedných disciplín, ako sú dejiny umenia, dejiny 
architektúry, etnológia, história a pomocné historické vedy. 
Trend zdôrazňovania technicko-materiálnej stránky arche-
ológie v súčasnosti prežíva svoju renesanciu a naberá ešte 
väčšiu intenzitu pod vplyvom prudkého rozvoja informač-
ných technológií. Hoci archeológia vznikla ako veda o  mi-
nulosti človeka, zo súčasnej archeológie sa človek postupne 
vytráca, stáva sa z nej „dátová veda“, pričom kritická interpre-
tácia týchto dát a  ich prepojenie s  historickým kontextom 
často zaostáva, alebo úplne absentuje. Príčiny tohto javu 
môžeme hľadať popri rozšírení samotnej „technománie“ aj 
v globálnych spoločenských tlakoch vytvárajúcich dopyt po 
takomto type „exaktnosti technických vied“, a s tým súvisiaci 
problém hodnotenia kvality a prideľovania financií pre jed-
notlivé vedné odbory. E. Krekovič tento fenomén výstižne 
nazýva scientometriou a  konštatuje, že nekritické preferova-
nie publikácií v  karentovaných, či v  indexovaných časopisoch 
v rôznych databázach ... nevedie v prípade spoločenských vied 
k získaniu skutočného obrazu o kvalite výskumu.4 Zameranosť 
na geograficky ohraničené územie, vyplývajúca z predmetu 
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bádania archeológie, sa stáva hendi-
kepom v  konkurencii univerzálnej-
ších vied s  neporovnateľne širším 
impakt faktorom. Polarizácia vo ve-
deckej obci dospela tak ďaleko, že 
podstatná časť – možno až väčšina 
– prírodovedcov nepovažuje spolo-
čenské a humanitné vedy za skutoč-
né vedy,5 čo je alarmujúce. Zo spolo-
čenského a kultúrneho hľadiska je to 
možné označiť až za prejav extrémiz-
mu. O  naliehavosti tohto problému 
svedčí nedávne Memorandum spolo-
čenských vedcov.6

Osobitným problémom je, že cie-
le „pamiatkovej archeológie“ sa nie 
vždy stotožňujú s cieľmi „vedeckej ar-
cheológie“. To ďalej rozdeľuje arche-
ologickú obec, ktorá je z  viacerých 
dôvodov na Slovensku aj tak výrazne 
rozdelená, poddimenzovaná a  živo-
riaca.7 Diskusie na tieto témy sa už 
stali neodmysliteľnou súčasťou zjaz-
dov Slovenskej archeologickej spo-
ločnosti pri SAV a viacerých kolokvií 
pod názvom Quo vadis slovenská ar-
cheológia? Nemožno opomenúť ani 
závislosť na „prikrmovaní“ v  podobe 
komerčnej (záchrannej) archeológie 
v  súvislosti so stavebnými investí-
ciami. Týmto nechceme v  žiadnom 
prípade spochybniť opodstatnenosť 
záchrannej archeológie, skôr pouká-
zať na to, že predstavuje akýsi núdzo-
vý aplikovaný výskum, ktorý nemôže 
plnohodnotne nahradiť základný vý-
skum, realizovaný systematicky a bez 
vynútených výrazných časových 
a priestorových limitácií bežných pri 
komerčnej archeológii. Na ten sa pri 
celkovom katastrofálnom podfinan-
covaní vedeckého bádania na Slo-
vensku dostáva iba veľmi zriedkavo. 
V našom prostredí sa, žiaľ, veľmi čas-
to stretávame s  tým, že aj archeolo-
gický výskum v súvislosti s obnovou 
významných národných kultúrnych 
pamiatok sa realizuje v  núdzových 
a nepriaznivých podmienkach.

Špecifickosť archeologického dedičstva

Špecifickosť archeologického dedičstva spočíva predo-
všetkým v  tom, že je hmotným prameňom a  neobnoviteľ-
ným zdrojom informácií o minulosti ľudstva.8 Potreba oso-
bitnej ochrany archeologického dedičstva bola intenzívne 
vnímaná už pred polstoročím, čo sa prejavilo v  roku 1969 
prijatím európskeho dohovoru o ochrane archeologického 
dedičstva v  Londýne (tzv. Londýnsky dohovor).9 O  neustá-
lom vývoji pohľadu európskej spoločnosti na archeológiu 

svedčí aj to, že v roku 1992 bol vo Vallette prijatý revidova-
ný európsky dohovor o ochrane archeologického dedičstva 
(tzv. Maltská konvencia).10 Slovensko tento dohovor ratifi-
kovalo v  roku 2000 (nadobudol platnosť 1. 5. 2001) a  jeho 
obsah významným spôsobom ovplyvnil podobu zákona 
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový 
zákon). Možno aj následkom chýbajúceho prípravného kro-
ku, ktorým bolo pre viaceré európske krajiny prijatie pred-
chádzajúceho Londýnskeho dohovoru, Maltská konvencia 
dodnes nie je na území Slovenskej republiky uplatňovaná 
spôsobom, s ktorým by sme mohli byť spokojní a podobný 

1. Pamiatkový fond a ochranné pásma – vzťahový diagram (NKP – národná kultúrna pamiatka; PZ – 
pamiatková zóna; PR – pamiatková rezervácia; OP – ochranné pásmo). Autor: Filip Jaššo.

2. Archeologické náleziská a pamiatkový fond – vzťahový diagram (NKP – národná kultúrna pamiatka, 
CEANS – Centrálna evidencia archeologických nálezísk Slovenskej republiky). Autor: Filip Jaššo.
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stav môžeme, žiaľ, sledovať aj pri väčšine ostatných postko-
munistických krajín. Kým Londýnsky dohovor sa zameriaval 
predovšetkým na to, aby zamedzil ničeniu archeologických 
nálezísk neodbornými vykopávkami, a aby zabezpečil vy-
konávanie archeologického výskumu iba prostredníctvom 
odborne spôsobilých osôb, jednou z ambícií Maltskej kon-
vencie je fyzická ochrana archeologického dedičstva v jeho 
neporušenosti s cieľom odovzdať ho ďalším generáciám v čo 
najlepšom stave pri zachovaní jeho integrity a autenticity. 
Z tohto hľadiska potenciálne riziko pre zachovanie archeolo-
gického dedičstva predstavujú nielen neodborné výskumy 
či archeologické výskumy nízkej kvality, ale aj archeologické 
výskumy realizované nevhodnými metódami (najmä nad-
merné používanie deštruktívnych metód), časovo, finančne 
a personálne poddimenzované výskumy a v neposlednom 
rade aj necitlivý spôsob obnovy alebo prezentácie archeolo-
gickej pamiatky či náleziska.11 

Archeologické dedičstvo a pamiatkový fond

Dnes celoeurópsky používaný pojem archeologické de-
dičstvo nemá na Slovensku dlhú tradíciu, na rozdiel od poj-
mov kultúrne dedičstvo a svetové kultúrne dedičstvo, ktoré sú 
v slovenčine udomácnené. Pokus zaviesť termín archeologic-
ké kultúrne dedičstvo sa zatiaľ nestretol s širším ohlasom, hoci 
má svoje logické opodstatnenie.12 Archeologické dedičstvo 
definuje Maltská konvencia ako všetky pozostatky, objekty 
a všetky ostatné stopy ľudskej existencie z minulých vývojových 
období, ktorých zachovanie a štúdium pomôžu získať poznat-
ky o histórii ľudstva a jeho vzťahu k prírodnému prostrediu, pre 
ktoré sú vykopávky a iné metódy výskumu ľudstva a jeho pro-
stredia hlavným zdrojom informácií.13 Hoci pamiatkový zákon 
čerpá z  Maltskej konvencie, pojem archeologické dedičstvo 

sa v  ňom nevyskytuje. Nahrádza ho termínmi archeologic-
ký nález a archeologické nálezisko. Pamiatkový fond definuje 
ako súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených 
podľa tohto zákona za národné kultúrne pamiatky, pamiat-
kové rezervácie a pamiatkové zóny. Za pamiatkový fond sa 
považujú aj veci, o ktorých sa začalo konanie o vyhlásenie za 
kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a pamiatkové zóny 
(pamiatkový zákon, § 2, ods. 1; obr. 1). Z  toho vyplýva, že 
súčasťou pamiatkového fondu je iba časť archeologického 
dedičstva, menovite archeologické náleziská, ktoré sú vyhlá-
sené za národné kultúrne pamiatky, a to samostatne ako pa-
miatky s primárnym druhovým určením archeológia, alebo 
tvoriace súčasť pamiatok s iným druhovým určením, arche-
ologické náleziská, ktoré sú súčasťou pamiatkových území 
(pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón) a  archeolo-
gické nálezy, ktoré sa na týchto archeologických náleziskách 
nachádzajú (obr. 2). Do pamiatkového fondu nie sú zahrnu-
té identifikované archeologické náleziská, ktoré nie sú vy-
hlásené za národné kultúrne pamiatky, ani nie sú súčasťou 
pamiatkových území a všetky dosiaľ neidentifikované nále-
ziská. Mimo pamiatkového fondu zostávajú aj všetky vyzdvi-
hnuté hnuteľné archeologické nálezy a múzejné zbierkové 
predmety. Kategória hnuteľných národných kultúrnych pa-
miatok sa pre archeologické nálezy nepoužíva. Súčasťou pa-
miatkového fondu nie sú ani archeologické náleziská a nále-
zy nachádzajúce sa na území ochranných pásiem národných 
kultúrnych pamiatok a pamiatkových území. Napriek tomu, 
aj na evidované archeologické náleziská nezahrnuté do 
pamiatkového fondu sa vzťahuje ochrana vyplývajúca zo 
zákona o  ochrane pamiatkového fondu, ktorý by sa preto 
správnejšie mohol nazývať zákon o  ochrane pamiatkového 
fondu, archeologických nálezov a  archeologických nálezísk. 
Všetky archeologické náleziská eviduje Archeologický ústav 

3. Národné kultúrne pamiatky primárneho druhového určenia archeológia – počet podľa jednotlivých krajov.
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SAV v Centrálnej evidencii archeologických nálezísk Sloven-
skej republiky (CEANS, § 41 pamiatkového zákona). Problém 
podoby CEANS a poskytovania údajov z tejto evidencie bol 
dlhší čas predmetom polemík.14 V súčasnosti je v skúšobnej 
prevádzke sprístupnenie prostredníctvom internetového 
rozhrania ako vrstva geoportálu (CEANS), niektoré problémy 
však naďalej pretrvávajú (nepresnosť a neúplnosť údajov, 
chýbajúce možnosti filtrácie údajov a odlíšiteľnosti nálezísk 
od aktivít s negatívnym výsledkom).15

Otázkou je, ako hodnotiť skutočnosť, že pomerne veľ-
ká časť archeologického dedičstva nie je súčasťou pamiat-
kového fondu. Vyskytli sa aj návrhy na základe novelizácie 
legislatívy paušálnym spôsobom zahrnúť všetky archeolo-
gické náleziská do pamiatkového fondu. Nazdávame sa, že 
takéto opatrenie by bolo nesystémové a kontraproduktívne, 
pretože by bolo v rozpore s existujúcim systémom vedenia 
ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF), ktorý je 
založený na evidovaní jednotlivých pamiatok na základe 
krycích listov, zaradených v registri nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok. Pre zabezpečenie možnosti účinnej 
ochrany každej pamiatky, a zároveň preukázanie pamiatko-
vých hodnôt je potrebné disponovať jej podrobným opisom 
a dokumentáciou. V prípade, ak by sme chceli ako podklad 
pre register archeologických nálezísk použiť CEANS, vyža-
dovalo by to značné úsilie doplniť aktuálnu dokumentáciu 
nálezísk a dopracovať evidenčné listy jednotlivých nálezísk 
tak, aby ich obsah zodpovedal štandardom krycích listov ná-
rodných kultúrnych pamiatok. 

V súčasnosti (október 2019) je do pamiatkového fondu 
zahrnutých 2  455 archeologických nálezísk evidovaných 
v  ÚZPF v  registri nehnuteľných národných kultúrnych pa-
miatok. Z tohto počtu 303 tvoria národné kultúrne pamiatky 
s primárnym druhovým určením archeológia. Ďalších 2 152 
archeologických nálezísk je súčasťou národných kultúrnych 
pamiatok s iným primárnym druhovým určením (najčastej-
šie architektúra), čo však neznižuje význam archeologických 
pamiatkových hodnôt.16 Napriek sekundárnosti druhové-
ho určenia často ide o  náleziská mimoriadneho významu 
(napr. Bratislavský hrad, Hrad Devín, Nitriansky hrad a pod.). 
Rozšírenie tohto počtu o ďalšie archeologické náleziská by 
bolo nesporne prínosom pre ich ochranu, keďže krajské pa-
miatkové úrady majú širšie zákonné kompetencie pri evi-
dovaných archeologických náleziskách, ktoré sú súčasťou 
pamiatkového fondu. Z dlhodobej praxe v našom prostredí 
vieme, že veciam s pamiatkovými hodnotami ani najlepšia 
legislatívna ochrana samotná nedokáže zaručiť skutočné za-
chovanie ich pamiatkových hodnôt. Rovnako dôležitá – ak 
nie ešte dôležitejšia – je starostlivosť o pamiatku zo strany 
vlastníka, správcu, orgánov samosprávy a štátnych orgánov. 
Pamiatkový zákon predpokladá, že vec, ktorá má pamiatko-
vú hodnotu, Pamiatkový úrad SR vyhlási za národnú kultúr-
nu pamiatku. Kým do roku 2018 podnet na vyhlásenie veci 
za národnú kultúrnu pamiatku mohla podať aj právnická 
osoba alebo fyzická osoba (§  15, ods. 2 pamiatkového zá-
kona), zákonom č. 160/2018 Z. z. boli príslušné ustanovenia 
pamiatkového zákona upravujúce vyhlasovanie vecí za ná-
rodnú kultúrnu pamiatku zmenené a  Pamiatkový úrad SR 
vyhlasuje veci za národnú kultúrnu pamiatku už iba z vlast-
ného podnetu.17 Cieľom tejto úpravy malo byť odbremene-
nie Pamiatkového úradu SR od nadmernej administratívnej 

unifikovaný názov počet
indiferentné lokality

archeologické nálezisko 5

fortifikácie 130

burgus 1

kastel 2

hrad 8

hradisko 43

hradisko a pohrebisko 1

hradisko výšinné 31

hrádok 40

opevnenie 1

opevnenie mestské predsunuté 1

val spečený 1

pevnosť 1

sídliskové lokality 77

stanica vojenská 2

dom s hypocaustom 1

kaštieľ 1

dedina zaniknutá 4

osada zaniknutá 1

pivnica domu 1

sídlisko 46

sídlisko jaskynné 10

sídlisko opevnené 4

sídlisko praveké 1

sídlisko výšinné 5

pohrebisko a sídlisko 1

sakrálne a sepulchrálne lokality 89

pohrebisko  5

mohyla 12

mohyla a pohrebisko 1

mohylník 39

cintorín príkstolný 1

kostol a cintorín príkostolný 1

kostol  3

kostol základy 2

kostol zaniknutý 12

kostol zaniknutý s areálom 8

kaplnka zaniknutá 1

kláštor benediktínov 1

kláštor základy 1

kláštor zaniknutý 1

kláštor zaniknutý so špitálom 1

zdroj: AISOP, stav k 10. 7. 2019

Tab. 1. Národné kultúrne pamiatky primárneho druhového ur-
čenia archeológia v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
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záťaže, na druhej strane sa odbornej i laickej verejnosti odo-
brala možnosť aktívne prispieť k ochrane pamiatkového fon-
du. Za kontraproduktívne môžeme považovať tiež zrušenie 
pamiatkovej ochrany pri niektorých národných kultúrnych 
pamiatkach, ktoré boli v minulosti vyradené z ÚZPF. V kate-
górii pamiatok s primárnym druhovým určením archeológia 
ide o 54 nálezísk. S výnimkou prípadov, keď boli dôvodom 
zrušenia pamiatkovej ochrany úplný fyzický zánik pamiatky 
alebo duplicitný výskyt v ÚZPF či iná technická chyba v evi-
dencii, pri viacerých náleziskách išlo najmä o  prehodnote-
nie významu ich pamiatkových hodnôt. To sa v budúcnosti 
môže ukázať ako prinajmenšom neprezieravé, o to viac, keď 
vezmeme do úvahy aktuálny počet 303 pamiatok tohto dru-
hu na celé územie Slovenska. 

Pri podrobnejšom pohľade na štruktúru národných kul-
túrnych pamiatok s primárnym druhovým určením archeo-
lógia a ich polohu podľa krajov (Tab. 1 a obr. 3) zisťujeme 
prekvapivé rozdiely medzi jednotlivými krajmi. Časť z  nich 
vyplýva prirodzene z  miestnych špecifík a  charakteristík 
archeologického dedičstva konkrétneho kraja. Ďalším fak-
torom je stav výskumu, vyplývajúci z veľkých rozdielov v in-
tenzite archeologického výskumu v rôznych častiach krajiny. 
Avšak rozhodujúcim faktorom tejto diverzity je odlišnosť 
v  metodickom prístupe k  vyhlasovaniu archeologických 
nálezísk za národné kultúrne pamiatky medzi jednotlivými 
krajskými pamiatkovými úradmi a dôležitosť, aká sa tomu-
to procesu v danom kraji pripisuje. Nie bezvýznamnú úlohu 

zohrávajú aj odborné kapacity pracovísk, špecializácia ar-
cheológov, a pri personálnej poddimenzovanosti v pomere 
k objemu riešenej agendy, aj schopnosť venovať sa príprave 
odborných podkladov pre vyhlasovanie národných kultúr-
nych pamiatok. Úlohu metodicky zjednocovať a  koordino-
vať prípravu podkladov pre vyhlasovanie tohto druhu pa-
miatok má odbor archeológie Pamiatkového úradu SR, treba 
však priznať, že tejto téme v minulosti nebola venovaná do-
statočná pozornosť. V blízkej budúcnosti sa črtá príležitosť 
viaceré zo spomenutých nedostatkov účinne riešiť v  rámci 
nedávno rozbehnutého projektu Pamiatkového informač-
ného systému. 

Na záver tohto zhodnotenia vyjadrujeme nádej, že pou-
kázaním na niektoré problémy a  pokusom o  ich čiastkovú 
kritickú analýzu napomôžeme do budúcna zlepšeniu sú-
časného stavu ochrany archeologického dedičstva. Mnohé 
otázky by vyžadovali podrobnejšie rozpracovanie, pričom 
kľúčovým problémom zostáva spôsob, akým chránime ar-
cheologické dedičstvo, ktoré je súčasťou pamiatkového fon-
du. Mottom nech nám je biblický citát, v histórii s obľubou 
umiestňovaný na nápisové tabule nad bránami do mest-
ských opevnení: 

NISI DOMINUS CUSTODIERIT CIVITATEM, FRUSTRA VIGILAT, 
QUI CUSTODIT EAM
Ak Pán nechráni mesto, márne bdie ten, kto ho stráži.  
(Žalm 127, 1-5)
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Pod archeologickou protiprávnou činnosťou chápeme 
všetky úmyselné a nedbanlivostné činy, ktoré poško-

dzujú alebo znehodnocujú archeologické dedičstvo (arche-
ologické nálezy a  archeologické náleziská). Ťažšie (závaž-
nejšie a  najzávažnejšie) úmyselné činy sú na úrovni trest-
ného činu a ľahšie na úrovni priestupkov a iných správnych 
deliktov.1 Predmetom tohto článku je prvá skupina činov, 
ktorú nazývame archeologická kriminalita, archeologická 
trestná činnosť alebo trestná činnosť v oblasti archeologic-
kého dedičstva. Táto kriminalita spadá pod kriminalitu v ob-
lasti kultúrneho dedičstva a tá pod majetkovú kriminalitu.

Archeologická kriminalita viac či menej zasiahla okrem 
Antarktídy všetky svetadiely. Vytvára ju najmä dopyt zbe-
rateľov. Výrazne vzrástla najprv s dostupnosťou detektorov 
kovov a potom s  nástupom internetu. Vhodné prostredie 
na jej páchanie vytvárajú ozbrojené konflikty. Archeologic-
ká trestná činnosť pozostáva z nepovoleného vyhľadávania 
nálezov (u nás prevažne z detektoringu), z tvorby ilegálnych 
zbierok, z ilegálneho obchodovania s nálezmi, z pašovania 
nálezov, z krádeží nálezov z legálnych zbierok, z výroby fal-
zifikátov a z úmyselného (vedomého) ničenia nálezov alebo 
nálezísk počas stavebnej alebo inej činnosti. Na Slovensku 
sa preukázateľne páchajú všetky tieto formy.

Svet

Rozsah archeologickej kriminality dokazujú veľké prípa-
dy a operácie riešené trestnými orgánmi v spojitosti s vyso-
kou latentnosťou tohto druhu kriminality, t. j. s nízkym poč-
tom odhalených (vyšetrovaných) prípadov. V roku 1999 bola 
v Nemecku vo Frankfurte nad Mohanom na letisku zachyte-
ná zásielka so 60 kg (19 860 kusov) mincí archeologickej po-
vahy, prepašovaných z Bulharska (ELKINS, 2002, 99; ELKINS, 
2008). Z  právnych dôvodov sa zásielka bohužiaľ musela 
prepustiť a skončila v Spojených štátoch amerických, kde sa 
mince rozpredali. Do obchodovania s týmito mincami bola 
zapojená aj osoba podozrivá z krádeže mincí v múzeu v Bul-
harsku. Počas vyšetrovania sa zistilo, že táto zásielka bola 
jedna z viacerých, pričom v ostatných bola jedna tona prav-
depodobne mincí archeologickej povahy (približne 340 000 
kusov). Pre porovnanie, v numizmatickom fonde Slovenské-
ho národného múzea-Historického múzea sa v  súčasnosti 
nachádza približne 130 000 kusov zbierkových predmetov 
(Marek Budaj, 2019, osobná informácia) a 41 zväzkov Nále-
zov mincí z doby rímskej v Nemecku k roku 2010 zazname-
nalo približne 300 až 350 000 mincí (ELKINS, 2014, 5528). Pri 
tomto prípade sa asi každý archeológ zamyslí, koľko mincí 
doposiaľ našiel alebo zdokumentoval...

V roku 2002 polícia pri rozkladaní nadnárodnej zločinec-
kej siete vykrádajúcej náleziská a  obchodujúcej s  nálezmi 
našla vo švajčiarskom Bazileji v skladoch 6 315 archeologic-
kých predmetov (5,361 looted artefacts, 2015). V roku 2015 
bolo 5 361 z nich v hodnote približne 50 mil. € vrátených 
do južného Talianska, odkiaľ boli ukradnuté. V  roku 2012 
sa vo Švajčiarsku, Nemecku a Rakúsku zaistilo vyše 14 000 
mincí archeologickej povahy a vyše 800 iných archeologic-
kých predmetov, pričom niektoré boli falzifikáty (Tausende 
antike Münzen, 2012). V  prípade boli obvinené tri osoby, 
ktoré predmety, pochádzajúce z  trestnej činnosti najmä 
vo  východnej Európe, nadobudli prevažne prostredníc-
tvom osôb z Balkánu a predávali na internete. V roku 2016 
bol v Spojených štátoch amerických odsúdený páchateľ za 
archeologickú kriminalitu, ktorý za vyše 20 rokov vyzbieral 
bez detektoru kovov okolo 20 000 archeologických artefak-
tov (Mammoth Lakes Doctor, 2016). V roku 2017 sa v Talian-
sku v Salerne počas prehliadky diplomatického kontajnera 
v prístave zachytilo okolo 23 000 predmetov archeologickej 
povahy a 195 iných archeologických predmetov,2 ktoré boli 
ilegálne vykopané na juhu Egypta (Italy Returns, 2018; Pa-
šoval 21 855 uměleckých předmětů, 2019). Artefakty sa vrá-
tili Egyptu. Hlavným obvineným je bývalý honorárny konzul 
Talianska s  českými koreňmi. V  Egypte sa u  neho a v  jeho 
bankovom trezore našli ďalšie archeologické predmety. 
V  tom istom roku turecká polícia počas protipašeráckej 
operácie Zeus zaistila 26  456 predmetov, takmer výlučne 
archeologických, a zadržala 19 podozrivých (SANTOS FER-

Archeologická kriminalita

MATÚŠ SLÁDOK

Novodobý falzifikát rímskej mince z 3. storočia, prepašovaný na Slovensko 
z Jordánska. Foto: Matúš Sládok 2017, zdroj: Archív KPÚ Trnava.
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NÁNDEZ, 2017). V roku 2018 v Taliansku, Nemecku, Španiel-
sku a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie rozložili policaj-
né orgány po štyroch rokoch vyšetrovania v rámci operácie 
Demetra zločineckú sieť, z ktorej zatkli 23 členov (BRODIE 
– YATES, 2019, 120, 121). Sieť pozostávajúca z viacerých sku-
pín vykrádala náleziská na Sicílii, vyrábala falzifikáty arche-
ologických nálezov a takto získané predmety v počte vyše 
25 000 v trhovej hodnote vyše 40 mil. € predávala v Talian-
sku a pašovala do Nemecka, kde sa s  uvedenou falošnou 
provenienciou predávali v aukčných domoch. V ďalšej ope-
rácii z rovnakého roku Sardica zatkla španielska a bulharská 
polícia 13 členov zločineckej skupiny a zaistila vyše 30 000 
archeologických predmetov a ich falzifikátov (BRODIE – 
YATES, 2019, 76, 77). Skupina vyrábala falzifikáty, vykrádala 
náleziská v Bulharsku, pašovala odtiaľ artefakty do Španiel-
ska a obe skupiny predmetov predávala cez falošné profily 
na internete.

Okrem vyššie uvedených prípadov a operácií zamera-
ných na jednotlivcov alebo jednu zločineckú sieť sa v  po-
slednom období rozhodli potláčať trestnú činnosť v oblasti 
archeologického dedičstva, kultúrneho dedičstva a umenia 
rozsiahlymi spoločnými operáciami nadnárodné organi-
zácie Europol (Európsky policajný úrad), Interpol (Medzi-
národná organizácia kriminálnej polície) a WCO (Svetová 
colná organizácia). Prvé dve takéto operácie sa uskutočnili 
v roku 2014. Operácia Aureus3 sa vykonala v 14 európskych 
štátoch (European police, 2015). Zatklo sa počas nej 35 
osôb a zaistilo 2 289 predmetov kultúrnej hodnoty. Operá-
cia Odysseus4 zaznamenala 43 záchytov 44 235 predmetov 
kultúrnej hodnoty, z čoho bolo približne 42 000 mincí za-
chytených bulharskými colníkmi v  jednom prípade (Illicit 
Trade Report, 2015, 139, 140). V  roku 2016 sa zrealizovala 
prvá operácia Pandora, do ktorej sa zapojilo 18 štátov s vý-
sledkom 75 zatknutých osôb a  3  561 zaistených predme-
tov kultúrnej hodnoty (3 561 artefacts, 2017). V roku 2017 
súčasne prebiehali európska operácia Pandora II a globálna 

operácia Athena v  81 štátoch, počas kto-
rých bolo zatknutých 101 osôb a  zaiste-
ných 41 148 predmetov kultúrnej hodnoty 
(Illicit Trade Report, 2017; Over 41 000 ar-
tefacts, 2018). V roku 2018 sa uskutočnila 
v  29 štátoch európska operácia Pandora 
III s  výsledkom 59 zatknutých a 18  000 
zaistených predmetov kultúrnej hodnoty 
(Over 18 000 items, 2019). Približne 10 000 
predmetov z  tohto počtu predstavovali 
archeologické nálezy zaistené v  jednom 
vyšetrovaní v  Španielsku. Počas všetkých 
týchto operácií dominovali medzi zaiste-
nými predmetmi kultúrnej hodnoty pred-
mety archeologickej povahy. Zvyšok tvorili 
napr. umelecké predmety, paleontologické 
predmety a historické zbrane.

Smerodajné sú aj výsledky špeciálneho 
talianskeho policajného útvaru na ochranu 
kultúrneho dedičstva (Comando Carabi-
nieri per la Tutela del Patrimonio Cultura-
le), ktorý je najstarším na svete. Od svojho 
vzniku v  roku 1969 do konca roku 2016 
zaistil 1  158  068 archeologických pred-

metov a 271 550 falzifikátov, z veľkej časti archeologických 
predmetov (Carabinieri Tutela, 2017).

Slovensko

Už v  roku 1782 bol vydaný prvý predpis nariaďujúci 
odovzdať nálezy starých mincí z nášho územia dvorskej ko-
more, t. j. štátu (NESVADBÍKOVÁ, 1983, 45, 52).5 Krátko nato 
iný predpis upravil, aby sa odovzdávali iba také mince, aké 
ešte nie sú v Kabinete mincí. Z dnešného pohľadu môže-
me v  týchto prvých predpisoch hľadať počiatok ochra- 
ny mincových archeologických nálezov, ale spočiatku bol 
dôvodom ich prijatia aj finančný záujem štátu. V  každom 
prípade dôsledkom týchto predpisov bolo zachovanie as-
poň časti odovzdaných predmetov alebo aspoň ich doku-
mentácia, ale mnohé skončili roztavené (NESVADBÍKOVÁ, 
1983, 48-49). Tavili sa aj vtedy ešte predpismi nechránené 
nemincové nálezy, o ktoré neprejavili záujem kabinety sta-
rožitností alebo zberatelia, ako napr. časť nálezov z germán-
skeho kniežacieho hrobu v Ostrovanoch, nájdených v roku 
1790 (KOLNÍK, 2008, 67). V roku 1812 sa povinnosť odovzdať 
nález na našom území rozšírila aj na iné starožitnosti a pa-
miatky ako mince (NESVADBÍKOVÁ, 1983, 60, 61). Predpisy 
postupne nálezom prisudzovali čoraz viac historickú, resp. 
spoločenskú a vedeckú hodnotu (NESVADBÍKOVÁ, 1983, 
101, 105, 106, 113, 117). Minimálne od roku 1853 môžeme 
hovoriť o reálnej právnej ochrane archeologických nálezov 
v Rakúskom cisárstve, ktorého súčasťou bolo aj Slovensko, 
a od týchto čias v súvislosti s porušovaním predpisov o ar-
cheologických nálezoch aj o  archeologickej protiprávnej 
činnosti.

Už z tohto obdobia sú prvé zmienky o takejto činnosti 
(zatajovanie, rozkrádanie a rozpredávanie archeologických 
nálezov), i keď do úvahy musíme brať aj predpoklad, že 
mnohí nálezcovia vzhľadom na neznalosť predpisov prav-
depodobne ani netušili, že konajú protiprávne. Napríklad 

Spona z mladšej železnej doby nájdená v Plešivci, zaistená u predavača archeologických 
nálezov. Foto: Matúš Sládok, 2017.
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v  roku 1859 spomína František Kubínyi chodbičky vyko-
pané hľadačmi pokladov vo veži Dolného hradu Pustého 
hradu vo Zvolene (BELJAK – ŠIMKOVIC, 2012, 231) a Božena 
Němcová predávanie archeologických nálezov na Gemeri 
(NĚMCOVÁ, 1859, 23, 24). V  roku 1871 Vojtech Majláth za-
znamenal predanie časti bronzového pokladu, ktorý sa na-
šiel v  Jalovci na Liptove v  rokoch 1855 a  1856, mediarovi 
na pretavenie (FURMAN, 2016, 20, 105-108). V  roku 1898 
spomína Mikuláš Kubínyi rozkradnutie bronzového depotu, 
nájdeného pri výstavbe železničnej trate na Hrádku v Isteb-
nom a Samuel Zoch rozpredanie depotu strieborných mincí 
uložených v hrnci, nájdených pri kopaní studne v Drieňove 
(POLLA, 1996, 144, 190).

S  prvými archeologickými protiprávnymi činmi rieše-
nými policajnými orgánmi sa na našom území stretávame 
najneskôr počas prvej Československej republiky. Pozo-
ruhodný je prípad z  20. rokov 20. storočia (BREZŇANO-
VÁ – FURMAN, 2012). V Domaši, miestnej časti Hronoviec, 
na Železničnej ulici ťažili miestni občania hlinu na stavbu 
svojich domov a  narazili na birituálne laténske pohre-
bisko. V  roku 1925 sa o  tom dozvedela grófka Ernestína 
Coudenhove, majiteľka želiezovského kaštieľa a panstva, 
ktorá bola v  regióne známa ako zberateľka archeologic-
kých predmetov. Časť vykopaných nálezov odkúpila a ďal-
šie našla kopaním, pričom niekoľko hrobov zničila. Ďalšie 
nálezy odovzdali nálezcovia Okresnému úradu v Želiezov-
ciach, ktorý spolu s  četníckou stanicou v  Želiezovciach 
potom zhabal grófkou získané nálezy z  kovu, keramiky 
a  sapropelitu. Náčelník stanice začal nálezisko chrániť 
a zachránil z neho jednu nádobu. Záchranný výskum usku-
točnil Jan Eisner, ktorý preskúmal štyri hroby. Zničených 
bolo minimálne sedem hrobov. Grófka bola za nesplnenie 
ohlasovacej povinnosti trestne stíhaná a prípad sa dostal 
až na súd, ale jej stíhanie pre nízku hodnotu nálezov (me-
nej ako 300 korún) štátne zastupiteľstvo zastavilo. Grófku 
to posmelilo a začala pod hrozbou žaloby žiadať zabavené 
nálezy. Okresný úrad jej preto časť nálezov vydal, ale časť 
poslal do vtedajšieho Mestského múzea v Banskej Štiavni-
ci. Grófka chcela držanú časť nálezov odpredať múzeu, ale 
nakoniec od toho upustila. O vrátenie celej grófkinej časti 
nálezov do múzea sa neúspešne snažili Štátny referát na 
ochranu pamiatok na Slovensku (Štátny referát) i Jan Eis-
ner. Ernestína Coudenhove cez vojnu utiekla zo Slovenska 
a po vojne sa jej zbierka vrátane nálezov z Domaše dostala 
do Slovenského národného múzea. Ani tu však strastiplný 
príbeh nálezov neskončil. V  oboch uvedených múzeách 
došlo k roztrateniu častí nálezov... 

V roku 1930 v Leviciach pri ulici Andreja Kmeťa robotníci 
pri kopaní základov na nové domy našli ťažšiu nádobu, kto-
rú vyhodili (PLEVA, 2019). Všimol si ju občan, ktorý zbieral 
vyhodené predmety a našiel v  nej 154 strieborných a  päť 
zlatých mincí z laténskej doby, ktoré začal rozpredávať, ale 
dozvedeli sa o tom četníci a nález zabavili. Nálezca bol za 
zatajenie aj súdený, ale súd ho z nezistených dôvodov oslo-
bodil, a preto musel dostať ako nálezné tretinu nálezu, kto-
rú však za 100 korún predal mestu, pričom celý nález mal 
odhadovanú hodnotu 35 000 korún. Mesto tak získalo sko-
ro bezplatne 2/3 nálezu a i keď zvyšok patril štátu, ostal celý 
depot uložený na mestskom úrade. Tam však na neho opäť 
siahla kradmá ruka počas druhej svetovej vojny (asi v roku 

1945), a tak sa napokon do Tekovského múzea v Leviciach 
dostalo len 72 strieborných a dve zlaté mince.

V roku 1934 vo východnej časti Pácu, miestnej časti Cí-
fera, stavebník pri kopaní základov domu narazil postupne 
na dve keramické nádoby (FURMAN, 2017). V  jednej boli 
strieborné a v druhej strieborné a zlaté mince, dokopy mi-
nimálne 3  401 kusov z  13. – 14. storočia. Časť z  depotov 
odovzdal, časť schoval a časť rozpredával rôznym osobám 
v  obci. Zatajené časti zhabali četníci najmä vďaka podne-
tom bližšie nešpecifikovaných „obchodníkov“ a nadšenca 
Arthura Fahna, ktorí predstierali záujem o kúpu. O záchranu 
sa tiež zaslúžil Štátny referát, ktorý opakovane žiadal četníc-
ku stanicu v Cíferi, aby po minciach pátrala. Stanica potom 
ešte v priebehu roka trikrát poslala ďalšie zhabané mince. 
Štátny referát tiež stanicu informoval, že nakoľko nálezca 
porušil zákon, tretina nálezu ocenená na 605 korún, na kto-
rú by mal nárok, prepadla štátu, ale i tak nálezcovi vyplatil 
okresný náčelník 50 korún. Poklady sú uložené v  Sloven-
skom národnom múzeu.

Nasledujúci rok v  Košiciach na Hlavnej ulici našli ro-
botníci pri prestavbe budovy finančného riaditeľstva zlatý 
poklad pozostávajúci minimálne z  2  920 mincí a štyroch 
ďalších predmetov z  rokov 1402/1404 až 1679 uložených 
v medenej schránke (BUDAJ, 2007, 13, 15, 20, 39). Nálezco-
via časť nálezu odovzdali a časť zatajili a pokúsili sa ju pre-

Predmety z neskorej bronzovej doby zaistené v aktuálnom 
medializovanom prípade. Zdroj: PZ SR Banská Bystrica, 2019.
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dať. Najprv v zlatníctve, ale zlatník ich nahlásil polícii, a po-
tom v parku, kde ich už sledovala polícia, ktorá ich zadržala 
a našla u nich 126 mincí. Kvôli tomuto činu im bolo zrušené 
nálezné vo výške 1/3 hodnoty nálezu, ktorý bol ohodnote-
ný podľa ceny zlata na trhu na 294 581,90 korún. Ako veľmi 
banovali robotníci si môžeme predstaviť pri ich vtedajšej 
priemernej mzde, ktorá bola 850 korún. Depot je vystave-
ný vo Východoslovenskom múzeu v  Košiciach. Chamtivé 
ruky na neho siahli ešte raz. Medzi rokmi 1970 až 1974 bola 
z neho ukradnutá jedna minca. Páchateľa a ani mincu sa ne-
podarilo vypátrať.

V roku 1937 našli v Pečeňanoch robotníci strieborný po-
klad obsahujúci 352 mincí zo 16. storočia, ktorý neoznámili, 
a  preto ho zaistili četníci (KRASKOVSKÁ, 1950). Tretina, na 
ktorú by mali nárok nálezcovia, prepadla štátu, tretiny sa 
zriekol majiteľ pozemku, a tak sa celý poklad uložil v Sloven-
skom národnom múzeu v Martine. 

Neúspešní boli četníci pri snahe získať zatajené čas-
ti predmetov z  kniežacích hrobov I  a  II z  mladšej rímskej 
doby, objavených v Krakovanoch-Strážach v tehelni pri ťaž-
be hliny v rokoch 1933 a 1939 (KRUPA – DAŇOVÁ, 2016, 15, 
16; KLČO – KRUPA, 2003, 9). V prípade prvého hrobu bol vy-
šetrovaný miestny tehliar, v dobovom dokumente opísaný 
ako zatvrdilý zločinec, ktorého potomkovia zatajený zlatý 
prsteň predali v roku 2015 Balneologickému múzeu v Pieš-
ťanoch za 15  000  €6 a krátko nato ho pre nedostatočné 
zabezpečenie doposiaľ neznámi páchatelia ukradli spolu 
s tromi sponami z drahých kovov, z ktorých jedna bola kó-
pia. Krádežou predmetov vznikla múzeu škoda 150 000 € 

(Vyšetrenie krádeže, 2019). V prípade dru-
hého hrobu četníci nezískali žiadne zata-
jené nálezy ani po použití násilia (KLČO – 
KRUPA, 2003, 5-8). Vtedajší záchranca časti 
inventára hrobu, správca piešťanského 
múzea Ernest Opluštil, nenašiel počas vy-
šetrovania rozkradnutia podporu u  vede-
nia Štátneho archeologického ústavu. Po 
vojne sa angažovali v záchrane zatajených 
nálezov Vojtech Budinský-Krička a Anton 
Točík, ktorý po dlhom čase prehodnotil 
nezapojenie Zboru národnej bezpečnosti 
do vyšetrovania, nakoľko podľa ich metód 
práce by získali viac informácií a pravde-
podobne i viac nálezov.

Od prípadu Krakovany-Stráže až do 80. 
rokov 20. storočia neviem o  žiadnom vy-
šetrovanom prípade. Pred rokom 1985 sa 
v obci Lúka na hrade Tematín našlo 10 zla-
tých neurčených mincí v  truhličke (Nálezy 
mincí, 241). Nálezcovia požiadali predajňu 
Klenoty o ohodnotenie dvoch mincí, ktorá 
ich ohlásila Zboru národnej bezpečnosti 
a  ten im nález zhabal. Kde skončil nález, 
nie je známe. V  roku 1987 našli v Bratisla-
ve na východnom svahu hradného kopca 
(DAŇOVÁ – ČAMBAL – TURČAN, 2000; Ra-
doslav Čambal, 2019, osobná informácia) 
pri zemných prácach dvaja nálezcovia ko-
lekciu predmetov pozostávajúcu z 11 strie-
borných mincí z  neskorej laténskej doby 

a 20 predmetov z mladšej bronzovej doby, z rímskej doby, 
z  rímskej doby alebo obdobia sťahovania národov a z no-
voveku. Jedna časť predmetov sa dostala do Slovenského 
národného múzea krátko po nájdení a druhá časť, zatajená, 
až v roku 2007. Vo veci boli za zatajenie trestne stíhané dve 
osoby a za podielnictvo ďalšie dve osoby. Nepodarilo sa mi 
zistiť s akým výsledkom.

Malý počet vyšetrovaných prípadov v období socializmu 
oproti obdobiu prvej Československej republiky sa môže ja-
viť paradoxne, nakoľko toto obdobie trvalo dvakrát dlhšie 
a štát mal veľký dohľad nad spoločnosťou. Domnievam sa, 
že ide o súhrn dvoch faktorov. V duchu hesla kto nekradne, 
okráda svoju rodinu sa postoj spoločnosti prejavoval aj voči 
archeologickým nálezom, ktoré boli aj vtedy súčasťou štát-
neho majetku. K tomu archeologická a pamiatkarska obec 
vyvíjala len minimálnu snahu o postihovanie protiprávnych 
archeologických činov a šírenie osvety v tomto smere. Bo-
hužiaľ, takýto postoj pretrvával všeobecne až donedávna 
a v spoločnosti vybudoval vysokú toleranciu, vďaka čomu 
páchatelia získali obrovský priestor na svoju realizáciu. Tým 
došlo k  rozsiahlym škodám na archeologickom dedičstve, 
ktorým sa dalo aspoň sčasti zabrániť aj v časoch slabšie vy-
máhateľných právnych predpisov.

Ako vyplýva z vyššie uvedených prípadov, všetky sa tý-
kali len zatajenia náhodných nálezov, čiže nie páchateľov, 
ktorí by páchali protiprávnu archeologickú činnosť dlhšie 
alebo opakovane. Prvá reálna snaha o potláčanie archeolo-
gickej kriminality sa objavila až na prelome tisícročí. Roz-
ruch vtedy spôsobilo občianske združenie Asociácia hľada-

Predaj archeologických nálezov na internete. Foto: Matúš Sládok, 2017.
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čov pokladov, ktorého predseda bol prvým 
odsúdeným páchateľom archeologickej 
trestnej činnosti v  Slovenskej republike 
(VÁROŠ, 2007, 212). Múzeu mincí a medailí 
v  Kremnici predal prostredníctvom staro-
žitníka 14 keltských mincí za 178  000 Sk, 
pričom tvrdil, že ich kúpil na burze. Zistilo 
sa však, že pochádzajú z  hradiska v  Hra-
bušiciach,7 ktoré, aj s  inými fortifikácia-
mi, vykrádal s  pomocou detektora kovov. 
S  uvedeným združením pravdepodobne 
súvisí aj kolekcia železných a bronzových 
predmetov z obce Kamenica z rovnomen-
ného hradu, rámcovo datovaná do 14. – 15. 
storočia, ktorú zaistila polícia a v roku 2000 
odovzdala Krajskému múzeu v  Prešove 
(TOMÁŠOVÁ, 2002, 207, 352, obr. 144).

V roku 2001 novelou Trestného zákona 
vstúpil do platnosti prvý špeciálny trest-
ný čin týkajúci archeologického dedičstva 
(Zákon 140/1961). Žiaľ, skutková podstata 
tohto činu nebola vhodná na efektívne 
potláčanie archeologickej kriminality a ani 
nebola väčšia vôľa ho vymáhať. V  roku 
2002 nadobudol účinnosť moderný pa-
miatkový zákon, ktorý zakázal a umožnil 
pokutovať aj nepovolené vyhľadávanie 
a zber archeologických nálezov, a to aj ex-
plicitne pomocou detekčných zariadení 
(Zákon 49/2002). Avšak ani tento zákon sa 
nepoužíval na postihovanie tejto činnosti. 
V  roku 2006 bola v  rámci novoprijatého 
Trestného zákona upravená skutková pod-
stata zmieneného špeciálneho trestného 
činu (Zákon 300/2005) a začal narastať 
počet vyšetrovaných prípadov (Štatistika 
kriminality, 2019). V roku 2008 v Česku re-
zonoval prípad z Prahy, kde sa v roku 2006 
udusil pri požiari v byte muž, ktorý pravde-
podobne hľadal a predával archeologické 
nálezy (Hledač pokladů, 2008; NYKLOVÁ, 
2008; Vyhořelý byt, 2008). Našlo sa u neho 
asi 1  900 bronzových, 1  400 železných 
predmetov a ďalšie z medi a keramiky vrá-
tane falzifikátov. Časť kolekcie s  veľkou pravdepodobnos-
ťou pochádza z  hradiska Slepý vrch v  Dolných a  Horných 
Orešanoch (PIETA, 2014, 719). 

V roku 2011 nadobudla účinnosť novela Trestného zá-
kona upravujúca novú skutkovú podstatu trestného činu 
v § 249 poškodzovanie a znehodnocovanie archeologické-
ho dedičstva, ktorý je už účinnou zbraňou proti archeolo-
gickej kriminalite (Zákon 300/2005). Jeho prvý odsek znie: 
Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z  miesta nálezu 
vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, 
alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologic-
ké dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Za 
detektoring ako najrozšírenejšiu formu archeologickej kri-
minality hrozí podľa základnej sadzby trest odňatia slobo-
dy na jeden až päť rokov a za najzávažnejšie činy, napr. na 
pamiatkových územiach a  národných kultúrnych pamiat-

kach, päť až  desať rokov. Pre mnohých neznalých pôsobí 
tento trestný čin desivo, ale prax na Slovenku je taká, že 
len takto prísne formulovaný trestný čin je vymáhateľný. 
Taktiež sa mnohí obávali, že po jeho zavedení sa budú 
prenasledovať a šikanovať občania, ktorí napr. zdvihnú na 
poli črep alebo po zákonom určenom termíne odovzdajú 
náhodný nález, ale opak je pravdou, aj vzhľadom na níz-
ky stupeň spoločenskej nebezpečnosti takýchto konaní. 
Ako ukazuje aplikačná prax, stíhanie za tento trestný čin 
sa aplikuje veľmi cielene a  rozumne a pred súd sa dostá-
vajú len páchatelia za závažnejšie činy, ako sú vykrádanie 
archeologických nálezísk a obchodovanie s nálezmi, alebo 
ak súčasne spáchali aj iný trestný čin alebo už boli trestaní. 
Je tiež potrebné zdôrazniť, že nebol postihnutý nikto, kto 
dobrovoľne ukončil protiprávnu činnosť a odovzdal nálezy. 
S kombináciou zvyšujúcej sa osvety a vymáhania zákonov 

Stopy vykrádania na nálezisku Hradište v Dechticiach. Foto: Matúš Sládok, 2014.

Stopy vykrádania včasnostredovekej mohyly v Skalici. Foto: Peter Bisták, 2019.
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dokonca rastie počet odovzdaných ilegálnych zbierok, čím 
padá jeden z mýtov, ktorý hovoril, že čím sú prísnejšie zá-
kony, tým sa odovzdá menej nálezov, lebo nálezcovia sa 
boja postihu za nedodržanie lehoty alebo za nelegálny 
spôsob získania nálezov.

Pozitívom sprísnenia legislatívy bolo aj jasné oddelenie 
nadšencov ochotných dodržiavať zákonné a etické pra-
vidlá od pseudonadšencov. Seriózni nadšenci, naozajstní 
amatérski archeológovia, sa v súčasnosti zúčastňujú arche-
ologických výskumov, strážia náleziská, ohlasujú výkopy, 
nálezy a  nelegálne aktivity, robia osvetu, budujú náučné 
chodníky a pod., na rozdiel od hľadačov, ktorí pod arche-
ologickým záujmom chápali/chápu len hľadanie a  vybe-
ranie kovových artefaktov zo zeme. Po novele §  249 bol 
zlomový prípad hľadača-recidivistu z  Bolerázu, u  ktorého 
sa v  roku 2014 realizovala prvá medializovaná domová 
prehliadka primárne z  dôvodu podozrenia z  archeologic-
kej trestnej činnosti (BARÁT, 2014). Páchateľ okrem iného 
fyzicky napadol a zranil archeológa, ktorý ho len upozornil 
na protiprávnu činnosť. Po tomto prípade sa vďaka osvete 
a rastúcemu počtu angažovaných odborníkov i laikov opäť 
zvýšil počet políciou vyšetrovaných prípadov, pričom ma-
ximum dosiahol V roku 2018 (Štatistika kriminality, 2019). 
Krátko pred odovzdaním tohto článku redakcii polícia za-
znamenala doposiaľ najväčší úspech v boji proti archeolo-
gickej kriminalite, keď v  Banskobystrickom kraji odhalila 
štvorčlennú skupinu podozrivú aj z  vykrádania archeolo-
gických národných kultúrnych pamiatok (Polícia preveruje, 
2019). K odhaľovaniu a potláčaniu archeologickej krimina-
lity výrazne prispelo aj úspešné zapojenie Slovenska do 
operácií Pandora II a  III v  rokoch 2017 a 2018. Vzhľadom 
na dlho prebiehajúce konania však zatiaľ boli právoplatne 
potrestaní len štyria páchatelia, z toho dvaja za predaj ar-
cheologických nálezov (Právoplatné uznesenia, 2019).

V krátkom čase sa má do Národnej rady Slovenskej re-
publiky predložiť novela Trestného zákona, ktorej súčasťou 

bude aj rozšírenie základnej skutkovej podstaty trestného 
činu poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického 
dedičstva (LP/2019/635 Zákon, 2019). Ak sa novela prijme 
v navrhovanom znení, zlepší sa možnosť postihovania ob-
chodovania s  archeologickými nálezmi. Ďalšie sprísnenie 
právnych predpisov možno očakávať, ak Slovensko podpíše 
a ratifikuje Dohovor Rady Európy o trestných činoch týkajú-
cich sa predmetov kultúrnej hodnoty z roku 2017 (Chart of 
signatures, 2019). Dohovor nadobudne účinnosť, ak ho ra-
tifikuje päť štátov vrátane aspoň troch štátov Rady Európy. 
Zatiaľ ho podpísalo 10 štátov a ratifikovali ho jeden členský 
a jeden nečlenský štát Rady Európy.

Na Slovensku páchajú archeologickú trestnú činnosť 
tisíce ľudí, vrátane cudzincov cestujúcich na Slovensko za 
účelom páchania tejto činnosti. Samostatným fenomé-
nom sú českí hľadači. Len v Žilinskom kraji boli prichytené 
pri čine už tri skupiny Čechov (Dvaja Česi, 2009; FURMAN, 
2016, 145; KOSCELNÍK, 2019).8 V súčasnosti je už dostatok 
právoplatných súdnych rozhodnutí na ich základné štatis-
tické vyhodnotenie. V období od roku 2014, keď bolo zve-
rejnené prvé rozhodnutie ohľadom archeologickej trestnej 
činnosti, až do odovzdania tohto článku do redakcie, vydali 
súdy 16 trestných rozkazov, rozsudkov a  uznesení týkajú-
cich sa archeologickej trestnej činnosti (Rozhodnutia súdov, 
2019). Súdených bolo 21 osôb, z toho 19 odsúdených. Z od-
súdených bolo minimálne 13 trestaných v minulosti alebo 
súbežne popri archeologickej kriminalite odsúdených aj 
za iný trestný čin alebo iné trestné činy (68 %).9 V prípade 
páchateľov odsúdených za detektoring bolo z 11 odsúde-
ných minimálne osem trestaných v minulosti alebo súbež-
ne popri archeologickej kriminalite odsúdených aj za iný 
trestný čin alebo iné trestné činy (73 %). Dokonca aj z dvoch 
oslobodených bol jeden trestaný v minulosti. Táto štatisti-
ka tak búra ďalší mýtus o neškodnosti hľadačov, či dokonca 
o ich prínose pre spoločnosť. Okrem trestov udelených súd-
mi za uvedené obdobie, prokuratúry ďalším trom osobám 

Zaistená výbava hľadačov na archeologickom nálezisku na Záhorí. Foto: Matúš Sládok, 2018.
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podmienečne zastavili trestné stíhanie (Právoplatné uzne-
senia, 2019) a krajské pamiatkové úrady ďalším štyrom oso-
bám udelili pokuty. Všeobecne najnebezpečnejšia trestná 
činnosť hľadačov súvisí najmä s manipuláciou s muníciou, 
keď dochádza aj k ich úmrtiam (napr. SABO, 2013; TIMKOVÁ, 
2008) a ťažkým zraneniam (napr. Výbuch, 2008). Asi nikto 
z čitateľov by nechcel mať za suseda hľadača, ktorý doma 
rozoberá muníciu...

Z  hľadiska počtu archeologických nálezov sú s  veľ-
kým odstupom od ostatných prípadov najväčšie dva z Tr-
navského kraja. U  odsúdeného hľadača z  Bolerázu sa ich 
v roku 2013 našlo 1 390 ohodnotených na 6 758 € (Rozsu-
dok Okresného súdu Trnava, 2016) a v roku 2019 u  iného 
hľadača v zatiaľ prebiehajúcom prípade 1 404 kusov, avšak 
len nízkej hodnoty. Ešte väčší počet sa týka falšovateľskej 
dielne v  Ivanovciach, kde polícia v  roku 2010 zaistila naj-
menej 2 304 falzifikátov keltských mincí a falzifikáty iných 
archeologických predmetov (Unikátny prípad, 2010; Roz-
sudok Okresného súdu Trenčín, 2015). Ak by sa falzifikáty 
mincí predali ako pravé, ich hodnota by podľa znaleckého 
posudku dosiahla minimálne 2 615 400 €. Hodnotou arche-
ologických nálezov je najväčší prípad starožitníka z Prešov-
ského kraja, ktorý predával 136 artefaktov ohodnotených 
na 33 252 € (Uznesenie Krajského súdu Prešov, 2019). Me-
dzi predávanými predmetmi bol aj na Slovensku doposiaľ 
unikátny nález – dutá hlavička bradatého muža z mladšej 
železnej doby. Páchateľ bol právoplatne odsúdený a nálezy 
mu boli zhabané.

Záver

Mohli by sme sa potešiť, že vďaka vyšetrovaniu proti-
právnej archeologickej činnosti sa zachránilo od páchateľov 
a  uchránilo pred krádežami nespočetne veľa archeologic-
kých predmetov, ale u väčšiny zaistených predmetov nie sú 
(a ani nebudú) bohužiaľ známe žiadne alebo len minimál-
ne nálezové informácie, príp. tieto informácie nie sú verifi-
kovateľné, a teda pre vedu majú malú a niekedy aj žiadnu 
informačnú hodnotu. Škoda na našom poznaní pre odbor-
nú i laickú verejnosť je o to väčšia, že predmetom činnosti 
zberateľov, obchodníkov a hľadačov sú najmä atraktívne, 
výtvarne a remeselne pôsobivé predmety, z  ktorých sú 
mnohé chronologicky citlivé a/alebo výstavné. Ďalšia škoda 
vzniká vykopávaním nálezov na kultúrnych vrstvách, arche-
ologických objektoch či architektúrach. Bohužiaľ, predmety 
napokon nie sú pred kradmými rukami v úplnom bezpečí 
ani múzeách či iných inštitúciách určených na uchovávanie 
archeologických predmetov.

Represívne nástroje potláčania archeologickej kriminali-
ty umožňujú zastaviť alebo sťažiť činnosť páchateľov, ktorí 
by inak spôsobili násobne vyššie škody a  odradiť ďalších 
potenciálnych páchateľov. Bolo by však naivné si myslieť, že 
archeologickú kriminalitu sa podarí niekedy úplne odstrá-
niť. Vhodne aplikovanou represiou spolu so vzdelávaním, 
osvetou a spoluprácou všetkých, ktorí chcú alebo z  titulu 
zákona či profesionálnej etiky majú chrániť a zachraňovať 
archeologické dedičstvo, sa ale táto kriminalita môže znač-
ne potlačiť. Od rozsahu archeologickej kriminality závisí, 
v akom stave naša spoločnosť odovzdá archeologické de-
dičstvo ďalším generáciám.  ■
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skej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.

1 I keď z pohľadu slovenských orgánov činných v trestnom konaní je posu-
dzovanie aj obsahovo veľmi podobných skutkov často odlišné.
2 Citované pramene uvádzajú mierne odlišné počty predmetov.
3 Bez účasti WCO.
4 Bez účasti Europolu.
5 Pre zaujímavosť v Dánsku bola povinnosť odovzdať zlato a striebro nájde-
né v mohyle alebo pri orbe uzákonená už v roku 1241 (MICHALÍK, 2009, 531) 
a pre územie Česka sa dvorským dekrétom nariadila povinnosť odovzdať 
staré mince už v roku 1776 (NESVADBÍKOVÁ, 1983, 35).
6 Múzeum tak v  podstate kúpilo archeologický nález jednoznačne nado-
budnutý v čase nájdenia trestnou činnosťou, čo je v úplnom rozpore s § 9 
ods. 7 múzejného zákona (Zákon č. 206/2009 Z. z.).
7 Asi zo Zelenej hory.
8 Známi sú však vykrádaním archeologického dedičstva aj iných štátov Eu-
rópy (napr. (BRODIE – YATES, 2019, 73, 74; CHANIA, 2017).
9 Nie je povinnosť súdu v rozhodnutí uvádzať, že bol páchateľ v minulosti 
trestaný, preto percentá môžu byť v skutočnosti ešte vyššie.
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Žatva je veľká, ale robotníkov málo.
Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu. 
(Mt 9, 37-38)

Predložený text bol pôvodne prednesený na internom 
pracovnom zasadnutí sekcie archeológie v Levoči dňa 

9. mája 2019. Preto tu prezentované skutočnosti sú najmä 
o kolegoch archeológoch z Pamiatkového úradu SR (PÚ SR) 
a krajských pamiatkových úradov (KPÚ), ale veľa z toho pla-
tí aj o  našich ostatných kolegoch-pamiatkaroch. Príspevok 
poukazuje na závažný problém, s ktorým sa náš úrad už dl-
hodobo trápi. Jeho publikovanie môže vyvolať nielen toľko 
potrebnú diskusiu, ale mohol by všetkých zainteresovaných 
v rámci ich kompetencií inšpirovať k aktívnemu riešeniu tu 
predostretých problémov. 

Asi väčšina zamestnancov PÚ SR a KPÚ má skúsenosti 
s administratívnou záťažou, ktorá z roka na rok značne na-
rastá. Táto skutočnosť má rôzne príčiny, ale za tú najpod-
statnejšiu môžeme považovať to, že zákon č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu (pamiatkový zákon) sa stá-
le viac dostáva do povedomia občanov a celej spoločnosti. 
Pritom sa ešte stále administratívne nevyjadrujeme ku všet-
kému, k čomu by sme sa podľa pamiatkového zákona mali. 
Ak budem brať do úvahy len archeologickú agendu, tak ide 
najmä o § 30 ods. 4 pamiatkového zákona.1 Tento paragraf 
archeológom z KPÚ dáva široké kompetencie a výrazne po-
súva ochranu zvlášť archeologického dedičstva. Mnohé úra-
dy štátnej i verejnej správy po celom Slovensku však stále 
nedodržujú povinnosti voči KPÚ, ktoré im z tohto paragrafu 
vyplývajú. Tu však zároveň musím konštatovať, že v momen-
tálnej situácii by striktnejšie dodržiavanie tohto paragrafu 
viedlo ku kolapsu pravdepodobne všetkých KPÚ. 

Administratívu v  kompetencii KPÚ a PÚ SR môžeme 
rámcovo rozdeliť do dvoch kategórií – potrebnú a menej 
potrebnú, resp. nepotrebnú. V zásade sa na ňu musíme po-
zerať optikou primárneho poslania pamiatkovej starostli-
vosti, a tým je ochrana, záchrana a výskum archeologického 
kultúrneho dedičstva, resp. všetkých zložiek pamiatkového 
fondu. Otázka je, nakoľko tá-ktorá byrokratická zložka na-
šej práce koreluje s týmto poslaním. Na zoštíhlenie úradnej 
agendy by sme potrebovali zmenu viacerých zákonov, resp. 
aj zmenu v prístupe k správe vecí verejných, čo nás ako ob-
čanov má zaujímať. Na druhej strane som presvedčený, že sa 
toho dá dosť spraviť aj v rámci našich interných možností na 
PÚ SR a KPÚ. 

Dlhodobo sa v  médiách poukazuje na to, že Slovensko 
má veľa štátnych úradníkov. To je možno pravda. Podstat-
nejšie však je, ako efektívne štát funguje, ako je spravovaný 
a  nakoľko je jeho štátna a  verejná správa výkonná. To zá-
roveň súvisí s  tým, že počet zamestnancov by mal byť pri-
márne rozdelený podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej záťaže. 
Pamiatkarov, zvlášť archeológov, je kriticky málo. Členov ar-
cheologickej sekcie, ktorá je poradným orgánom PÚ SR, je 32, 
z čoho je 30 archeológov, z nich je 24 zamestnancov KPÚ. Na 
nich pritom spočíva takmer celá tiaž slovenskej archeológie. 
Do budúcna tento stav považujem za neudržateľný. Na dis-
kusnom fóre Quo vadis slovenská archeológia? prišiel Martin 
Furman so svojím ideálnym modelom jedného archeológa 
na dva okresy.2 Na ukážku reality, v akej pracujeme, uvediem 
orientačný prehľad počtu vybavených spisov za rok 2018.3 
Z  každého KPÚ som vybral viac-menej náhodne jedného 
z archeológov: KPÚ Banská Bystrica – 451, KPÚ Bratislava – 
440, KPÚ Košice – 208, KPÚ Nitra – 1 135, KPÚ Prešov – 573, 
KPÚ Trenčín – 951, KPÚ Trnava – 306, KPÚ Žilina – 680. Tieto 
„šialené” počty, ktoré miestami presahujú fyzické i psychic-
ké možnosti jednotlivca, ešte samozrejme nezobrazujú celú 
skutočnosť, keďže každý spis je iný. Zároveň z čísel vyplývajú 
veľké rozdiely. To však neznamená, že niekde by mali kole-
govia oveľa menej práce, ale z internej praxe na jednotlivých 
KPÚ, t. j. ako pristupujú k jednotlivým žiadostiam a úradným 
oznámeniam. Samozrejme, z uvedeného prehľadu nemôže-
me robiť žiadne konkrétnejšie závery, na to treba vypracovať 
komplexnú štatistiku. Tu len ako dôvetok uvediem, že spra-
viť celkovú štatistiku archeologickej agendy (celkový počet 
spisov, počet odchádzajúcich, prichádzajúcich a  interných 
záznamov) mienil vypracovať Martin Furman niekedy kon-
com roka 2016. Mala slúžiť ako podklad vedeniu PÚ SR, aby 
sa už vtedy horúci problém začal riešiť. Štatistiku sa vtedy, 
žiaľ, vyhotoviť nepodarilo. Tu uvedené čísla majú poslúžiť 
čitateľovi ako symbolické zhmotnenie problému. Výpoved-
ný je aj počet archeológov, ktorý pripadá na určitú rozlohu 
územia, o ktorom rozhodujú. Ako príklad uvediem len KPÚ 
Žilina (na ostatných KPÚ je to do veľkej miery podobné). 
Žilinský samosprávny kraj, ktorý má KPÚ Žilina vo svojej 
územnej kompetencii, má rozlohu okolo 6 800 km². Za ar-
cheologické kultúrne dedičstvo tohto regiónu zodpovedajú 
na KPÚ Žilina dvaja ľudia (sic!). Vybavovanie spisov nemôže 
náš zamestnávateľ do budúcna riešiť len navýšením počtu 
archeológov, pričom aj to je potrebné, ale z iných dobrých 
dôvodov.4 Predstavím možné riešenia, ktoré fungujú na KPÚ 
Žilina, a ktoré je tiež ešte možné vylepšovať. 

V prvom rade by mal mať každý úrad dobre fungujúcu 
podateľňu, ktorá odborných zamestnancov čo najviac od-

Administratívna záťaž archeológov- 
-pamiatkarov a jej možné riešenia

TOMÁŠ KOPTÁK
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bremení od prijímania zásielok a záznamov, ich evidencie, 
odosielania a  všetkého, čo s  tým súvisí. Zároveň by mal 
pracovník podateľne vyznačiť na každý nový záznam, kto-
rým začína nový spis, číslo staršieho súvisiaceho spisu, resp. 
spisov. 

Archeologická agenda predstavuje pre každé KPÚ naj-
väčšiu administratívnu záťaž, najmä záväzné stanoviská 
k stavbám patria medzi najviac formalizované úradné listi-
ny. Ako druhý návrh zefektívnenia práce sa preto javí mať 
na každom KPÚ k dispozícii zamestnanca vo verejnej službe 
na plný úväzok (nie brigádnika), ktorý by pripravoval všetky 
podklady pre úradné stanoviská a odborní zamestnanci by 
následne určili spôsob ich vybavenia. Úradná práca pamiat-
karov sa preplieta s odbornou, takže záleží od zaučenia a sú-
hry s daným zamestnancom, čo všetko môže a dokáže robiť. 
Niektoré veci sú skutočne formálne, takže sa netreba obávať 
prepustiť ich z vlastnej agendy, nakoniec, dobrá deľba a er-
gonómia práce sú nenahraditeľné. 

Ďalšou dobrou výpomocou sú brigádnici, ktorí môžu 
pomáhať pri spracovaní archeologických nálezov, nálezo-
vých správ, pri práci v  teréne, s  jednoduchou administra-
tívou, teda pri celej palete činností, ktoré vykonávajú pa-
miatkari. Zamestnávanie brigádnikov zároveň napomáha 
šíreniu osvety a zvyšovaniu povedomia občanov o ochrane 
pamiatkového fondu Slovenska.

Výrazné uľahčenie, sprehľadnenie a urýchlenie práce ar-
cheológov-pamiatkarov prináša archeologická mapa s  via-
cerými rôznymi vrstvami, ktorú vytvoril Martin Furman.5 Pr-
votná väčšia časová investícia sa spätne zreteľne vracia. Na 
KPÚ Žilina ju využívame od roku 2014 a skúsenosti s ňou sú 
len pozitívne. Jediné negatívum je v tom, že ďalšie možnosti 
rozvoja archeologickej mapy nie je možné realizovať pri pre-
vádzkovaní cez súkromné internetové konto jej autora. 

Za dôležité považujem aj to, aby sa v  rámci úradu cie-
ľavedome podporovalo a  rozvíjalo kvalitné odborné i  ad-
ministratívne vzdelávanie. Je nemožné, aby sa absolventi 
so špecializovaným vzdelaním v odbore archeológia, ale aj 
absolventi dejín umenia, architektúry, etnológie, histórie 
a iných vedných disciplín, zo dňa na deň bez predošlej praxe 
stali znalcami množstva právnych predpisov, s ktorými pri-
chádzajú v úradnej praxi do styku, a aby bez chýb a problé-
mov viedli správne konanie a  rozhodovali o právach a po-
vinnostiach fyzických a  právnických osôb. Len neustálym 
vzdelávaním je možné pracovať kvalitnejšie a efektívnejšie 
v odbornej aj úradnej rovine.

Je jasné, že všetky tieto návrhy a opatrenia sa dajú len 
ťažko realizovať bez podpory riaditeľov KPÚ, resp. celého 
vedenia PÚ SR. Od riadiacich zamestnancov závisí nielen na-
stavenie interného fungovania jednotlivých pracovísk, ale 
ich iniciatívy, môže ísť aj o drobnosti, môžu výrazne zlepšo-
vať pracovné prostredie, odbremeňovať zamestnancov od 
prebytočného zaťaženia, resp. nevytvárať nové.

Určité fakty o  fungovaní pamiatkových úradov som 
predstavil na minuloročnom diskusnom stretnutí Quo va-
dis slovenská archeológia? v Bratislave.6 Dlhodobo trvám na 
tom, že fundamentálne poslanie odborných zamestnancov 
má byť najmä odborné, vedecké, prípadne osvetové, až 
potom úradné. Nevraviac o tom, že terénne výjazdy by ne-
mali byť len o  stavbách a  štátnych dohľadoch, komisiách, 
ale aj navštevovaní archeologických nálezísk, vyhľadávaní 
nových, atď. Vedením spisov a  otročením správnemu po-
riadku toho popravde veľa nezachránime. Som si vedomý 

toho, že tu predstavené myšlienky automaticky vyvolajú aj 
odmietavé stanoviská – nie sú peniaze, ministerstvo nepo-
volí vytvárať nové miesta, atď. Áno, postaviť sa k  tomu dá 
aj takto. Ako som uviedol v spomínanom príspevku,7 mali 
by sme si ujasniť, kým sme, čím chceme byť a kam chceme 
dospieť. Ak máme ako úrad profesionálne dobre fungovať 
na úrovni výziev 21. storočia, nepohneme sa bez kvalitného 
posilnenia personálnej zložky a  zlepšovania materiálneho 
vybavenia. PÚ SR by mal zároveň dlhodobo robiť opatrenia 
na zefektívňovanie našej práce a posilňovanie jej odbornej 
zložky na úkor tej administratívnej. 

Predstavitelia nášho štátu neustále lamentujú nad tým, 
na čo všetko nie sú peniaze. Je to nanajvýš pokrytecké a ali-
bistické. Keďže sme úrad, sme platení z  daní a  naša práca 
je nielen záchrana nášho kultúrneho dedičstva, ale i služba 
občanom. Už dnes badať snahy degradovať odborných za-
mestnancov PÚ SR a  KPÚ na byrokratov v  tom najhoršom 
slova zmysle, t. j. na realizátorov bezduchej práce so spismi, 
ktorí sú pozbavení svojho primárneho poslania. Zaiste sa 
tak deje i preto, že administratíva narastá. Tu si však dovolím 
dôrazne upozorniť, že ani takýto postup v žiadnom prípade 
zvládanie agendy nevyrieši! Navyše už dnes čelíme kritike, 
že strácame odbornosť, a  tým trpí aj kvalita našej admini-
stratívnej práce, a teda aj služba občanovi. Ak by sa do bu-
dúcna celý náš úrad vydal cestou dôrazu na formalistickú 
a  administratívnu zložku, povedie to k  jeho profesionálnej 
degradácii a strate raison d‘être jeho, aj našej profesionálnej 
existencie, a čo nemá zmysel, odumiera.  ■

1 § 30 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu: Zá-
väzné stanovisko krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým 
rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, 
ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej 
správy a orgán územnej samosprávy, ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť 
dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť 
až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgá-
nu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.
2 Bratislava, Archeologické múzeum SNM, 28. 01. 2016, publikované: FUR-
MAN, Martin. Pohľad na aktuálny stav ochrany archeologického dedičstva 
na Slovensku a návrhy ako to zmeniť. In Informátor SAS, roč. 27, 2016, č. 1, 
s. 12-16.
3 Prehľad som mohol zostaviť vďaka pomoci kolegyne z  KPÚ Žilina Dany 
Liškovej, za čo jej aj touto cestou ďakujem.
4 Čitateľ ich nájde v citovanom článku Martina Furmana, ref. 2.
5 FURMAN, Martin. ARCHEODATA – projekt tvorby softvéru pre výkon štát-
nej správy na úseku ochrany archeologického dedičstva. In Monumentorum 
tutela – Ochrana pamiatok 27, Bratislava : PÚ SR, 2018, s. 29-34.
6 Bratislava, Katedra archeológie Filozofickej fakulty UK, 14. 2. 2018, Quo 
vadis slovenská archeológia? (Ešte ideme?), publikované: KOPTÁK, Tomáš. 
Niekoľko postrehov k práci pamiatkara-archeológa a pripravovanej novele 
zákona č. 49/2002 Z. z. In Informátor SAS, roč. 29, 2018, č. 1-2, s. 19-21.
7 KOPTÁK, ref. 6, s. 19.
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Vedec európskeho formátu, odda-
ný pedagóg, charakterný človek 

s  vysokým morálnym kreditom. Asi 
tak by som opísal osobu Jozefa Bujnu 
jednou vetou. Nikto z vedeckej komu-
nity archeológov nemôže pochybovať 
o  jeho odborných kvalitách. Má za se-
bou viacero monografií, množstvo 
štúdií a článkov, ktorých citácie vo ve-
deckých publikáciách naprieč Európou 
priam zľudoveli. Rád by som však pri 
príležitosti jeho jubilea opísal obdobie 
osobnej skúsenosti s  touto pre mňa 
najvýznamnejšou súčasnou osobnos-
ťou slovenskej archeológie.

Profesora Jozefa Bujnu som spoznal 
v  roku 1998 ako poslucháč 1. ročníka 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 
(UKF) na odbore archeológie v  rámci 
predmetu Metódy archeologického 
výskumu. Od prvej chvíle na celý roč-
ník pôsobil zodpovedne a poctivo, ne-
vynechal, na rozdiel od iných vyučujú-
cich, ani jednu prednášku a  na každú 
bol stopercentne pripravený. Budem 
mať vždy pred očami upraveného vy-
učujúceho za katedrou, kde malo svoje 
stále miesto pero, hodinky a poznámky 
k prednáške.

Vo vzťahu k  ďalšiemu odbornému 
zameraniu, a teda aj k Jozefovi Bujno-
vi ako školiteľovi, bol pre mňa prelo-
mový akademický rok 2000/2001, keď 
mal s nami archeologický seminár. Po-
čas dvoch semestrov nám bola zadaná 
ročníková práca na jednu z ponúknu-
tých tém. Ja som si vybral Ozdobné 
kruhy z  keltského pohrebiska v  Malých 
Kosihách. Každý zo spolužiakov dostal 
na začiatku semestra písomné zada-
nie obsahujúce základné informácie 
o  téme so stručným opisom cieľov 
práce a  s  uvedením kontrolných ter-
mínov a  termínu odovzdania. Počas 
celého roka sa každému osobitne ve-
noval a  vždy ochotne odpovedal na 
naše otázky týkajúce sa akýchkoľvek 
problémov vyvstávajúcich z kreovania 
našej prvej vedeckej práce. Na konci 
druhého semestra nás čakal verdikt 
v podobe podrobného posudku. Hoci 
išlo „len“ o  ročníkovú prácu, posudok 
školiteľa by mohol byť v  súčasnosti 
vzorom mnohým archeológom pri pí-
saní posudkov diplomových, ba aj di-

zertačných prác. Obsahoval podrobnú 
analýzu všetkých kapitol, ich pozitíva 
i  chyby a  nedostatky so záverečným 
hodnotením, rozdeleným na hodnote-
nie analýzy, výsledkov a záveru, doku-
mentačnej časti a úpravy. Vtedy som si 
uvedomil, že ide o človeka oddaného 
práci a  študentom. V  jeho osobe sa 
snúbi profesionalita, zodpovednosť, 
poctivosť, trpezlivosť a  individuálny 
prístup, vďaka ktorým sme mohli ako 
študenti odborne aj ľudsky rásť. 

Bol som rozhodnutý, že za školiteľa 
diplomovej práce chcem práve jeho. 
Pozitívny posudok na prácu v  rámci 
študentskej vedeckej odbornej čin-
nosti na tému Funkcia ozdobných kru-
hov na vybraných keltských pohrebis-
kách juhozápadného Slovenska, kde 
mi bol Jozef Bujna opäť školiteľom, 
ma v  rozhodnutí len utvrdil. Tak na-
stalo obdobie ôsmich rokov, keď sme 
sa stretávali intenzívnejšie hlavne na 
osobných konzultáciách, pretože Jo-
zef Bujna sa stal školiteľom mojej dip-
lomovej a následne aj dizertačnej prá-
ce. S  odstupom času to vnímam ako 
najlepší vklad do mojej profesionálnej 
dráhy, hoci pri písaní jednej či druhej 
práce som mal chvíle, keď mi nebolo 
do smiechu.

Nie raz sa mi stalo, že korektúry 
časti diplomovej práce pozostávali 
z  textu vyfarbeného tromi či štyrmi 

farbami, z  ktorých každá mala svoj 
význam – štylistika, gramatika, obsah/
logika. Nechýbali ani vtipné poznám-
ky ako napríklad: ...pri spracúvaní tejto 
problematiky... – poznámka školiteľa: 
problematiku nemožno spracovať, ale 
riešiť, alebo jedná sa o  nový typ ná-
ramkov – poznámka školiteľa: jedná 
sa len o kozu na trhu, ale ide o nový typ 
náramkov.

Ani raz za celé obdobie, čo mi bol 
Jozef Bujna školiteľom, sa nestalo, že 
by sa vyhováral na to, že na mňa nemá 
čas. Až teraz, zo svojej pracovnej pozí-
cie vidím, že ho naozaj nemal. Pri nástu-
pe na doktorandské štúdium sa mi stal 
školiteľom ešte v rámci svojho zamest-
nania na Archeologickom ústave SAV, 
kde som bol prijatý na externú formu. 
Po prvom roku môjho doktorandského 
štúdia pôsobil výlučne ako pedagóg 
na UKF. Tým stratil povinnosť byť mi 
školiteľom. Napriek tomu ma ochot-
ne a nezištne, bez nároku na odmenu 
viedol ďalšie štyri roky až do zdarného 
konca. Neúnavne a  trpezlivo čítal ver-
zie kapitol, podrobne pripomienkoval, 
poskytoval otcovské rady, ale i  karhal. 
Vždy však len pre dobro študenta.

Až pri písaní týchto spomienok som 
si uvedomil, že sa poznáme neuveriteľ-
ných 21 rokov. Po ukončení doktorand-
ského štúdia sme vzájomný kontakt 
neprerušili a  okrem stretávania sa na 
keltských konferenciách či počas kon-
zultácií pri písaní odborných článkov 
sa doteraz, ak to dovoľujú okolnosti, 
stretávame zväčša neformálne pri káve 
a  debatujeme o  rôznych témach, ale 
už nie ako školiteľ a  študent, ale ako 
priatelia.

Milý jubilant, ďakujem Ti za Tvoju 
múdrosť, vzdelanosť a  odovzdanosť. 
Ďakujem, že napriek viacerým krivdám, 
ktoré si počas profesionálneho života 
podstúpil, som nikdy u Teba nepocítil 
hnev či oprávnenú zatrpknutosť. Po-
važujem za mimoriadne vzácne nechať 
sa viesť a vychovávať európsky uznáva-
ným vedcom a osobou s charakterom, 
a  zároveň silným morálnym profilom. 
Mne si sa stal archeologickým otcom. 
Vzorom, ktorý aj po toľkých rokoch 
motivuje a povzbudzuje byť lepším ar-
cheológom i človekom.

Ad multos annos.

Martin Furman

Text bol zároveň publikovaný v časopise 
Informátor SAS, roč. 30, č. 1-2, s. 48-49.

Kto je pre mňa Jozef Bujna

prof. Jozef Bujna, CSc. Foto: archív autora.
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Šediny sú ozdobnou korunou,  
(no táto koruna)
sa nadobúda čestnou púťou (života).
(Prís. 16, 31)

Veľmi dlho som premýšľal, ako 
tento medailón k  významnému 

životnému jubileu napísať. Je to bio-
grafický text a tie, ako nás učil Michal 
Slivka už na univerzite, patria medzi 
najťažšie. Ako vtesnať to všetko krás-
ne, z  čoho by mohla byť kniha, do 
jedného medailónu? Roky si cibríme 
akademické písanie a objektivitu. Čas-
to aj dlhé zimné večery netrávime pri 
kvalitnej beletrii, ale pri odborných 
publikáciách. Tak niekedy aj medailóny 
jubilantom z  našich kruhov sú písané 
skôr odborne. Niekedy je to tak preto, 
že píšuci nepozná jubilujúceho bližšie 
osobne, ale skôr z „literatúry“. Sám som 
taký medailón kedysi písal. 

V  prípade Michala Slivku je to, na-
šťastie, inak a ja som rád, že môžem byť 
osobný. Sám mi mnohokrát zdôrazňo-
val, že človeka je dôležité poznať kom-
plexne. To sám aj vždy uskutočňoval. 
Keď som zvažoval, čo konkrétne napí-
sať, veľmi ťažko sa mi vyberalo. S Micha-
lom mám veľa zážitkov a mnoho zaují-
mavých, humorných i smutných príhod 
viem zas od neho. Michala Slivku som 
spoznal začiatkom roka 2001, keď začal 
náš prvý ročník na Trnavskej univerzite 
v Trnave vyučovať predmet Náčrt včas-
nostredovekého vývoja. Veľmi rýchlo 
sme zistili, že v  jeho prípade nejde len 
o chodiacu encyklopédiu s fenomenál-
nou pamäťou, ale aj o človeka s výraz-
nou osobnou charizmou. Zároveň sme 
si rýchlo uvedomili, že jeho prednášky 
sa odlišujú od ďalších, ktoré sme zažíva-
li v  prvom ročníku a  v  podstate počas 
celého štúdia. Prednášky sa totiž často 
menili na vzájomnú interakciu, keď sme 
od neho dostávali rôzne otázky, ktoré 
nás nútili premýšľať. A nešlo len o  ar-
cheológiu. Aj vedec je len človek, kto-
rý zažíva vrcholy i pády a rozhoduje sa 
medzi dobrom a zlom. Tak sme plynule 
prechádzali od veľkomoravského re-
mesla k morálnym problémom a k po-
znaniu, že archeológia je povolaním, 
ktorým máme odhaľovať pravdu a slú-
žiť dobru a  človeku. Mne samému raz 
položil otázku ohľadne marxistických 
názorov jedného slovenského historika: 
Musel? Stále nad ňou premýšľam. 

Netypická bola i skúška, keď sme si 
sami mohli vybrať, z čoho budeme pí-

somne odpovedať. Potom nám Michal 
dával otázky, zväčša na literatúru. Ne-
bolo ani tak dôležité, čo sme naučení, 
ale čo máme prečítané, ako rozmýšľame 
a neskôr, čo a ako vieme dať na papier. 
Nakoniec sme všetci, aj keď nie úplne 
zaslúžene, dostali jednotky. Až po ro-
koch som sa dozvedel, že prvákom mo-
tivačne dáva jednotky, dnes áčka. 

Asi väčšina mladých študentov je 
ešte pobláznených, mysliacich viac na 
zábavu a rôzne zážitky ako na štúdium. 
Vek, keď človek prestáva byť definitívne 
dieťaťom a  stáva sa dospelým. V  čase 
štúdia sme si veľmi neuvedomovali, 
akí giganti nás učia, na akých učiteľov 
máme šťastie. Uvedomovali sme si však 
niečo iné a nemenej podstatné – kto je 
aký človek, či sa o nás zaujíma... Za Mi-
chalom sa dalo prísť v  podstate s  čím-
koľvek. Vypočul, poradil, pomohol. Ve-
del, kto je z akej rodiny, komu napríklad 
treba podarovať stravné lístky na obed. 
Raz si kvôli nám urobil uzol na vreckov-
ke, aby nám po príchode domov neza-
budol nachystať materiály, o ktoré sme 
ho prosili. Keď sme so spolužiakom 
Romanom Kosom chceli chodiť k  Mi-
chalovi na prednášky z ranokresťanskej 
archeológie, boli sme len dvaja a museli 
sme byť šiesti. Žiaden problém: Vám 
dvom to odprednášam na katedre a  zo-
žeňte štyroch, ktorým to len tak zapíšem 
do indexu. Kde je vôľa, tam je cesta. Jed-
ny z najkrajších chvíľ na univerzite boli 
(už sme boli vo vyšších ročníkoch), keď 
si Michal po prednáške zapálil cigaretu 
a debatovali sme. Často sme ešte skon-
čili v priľahlom pohostinstve na káve.

Ďalšia veľká škola bola na výsku-
moch. Dostali sme peniaze na stravu 
a  starajte sa. Jedni sme boli starší, iní 
mladší. Snáď každý robil všetko alebo 
skoro všetko, aby sme sa naučili zod-
povednosti, a  zároveň o  čom všetkom 
výskum je – nakupovať potraviny, va-
riť, kopať, začisťovať, dokumentovať... 
sami študenti. Raz začas Michal prišiel, 
usmernil a často vynadal – tu máte ne-
poriadok, toto ako je spravené, takto 
výskum nemôže fungovať... Toto snáď 
bola z  celého štúdia tá najväčšia škola 
do života. Zároveň som na žiadnom vý-
skume nezažil takú starostlivosť. Každú 
chvíľu domáce koláče, med, syr, za cen-
nejší nález dievčatám čokoláda, chlap-
com šampanské..., veľakrát to platil len 
z vlastného vrecka. Často nás cez víken-
dy zobral na „dovolenku“ na Kláštorisko. 
Niečo sme pomohli, potom výlet a  ve-
čer opekanie a zábava pri táboráku.

Neskôr na študijnom pobyte v Poľ-
sku som zistil, že jeho meno mi bolo 
záštitou a  otváralo dvere k  osobnos-
tiam poľskej vedy. Rýchlo som spoz-
nal, že si ho vážia ako odborníka i ako 
človeka. Človečenstvo a  láska k člove-
ku boli pre mňa asi to najdôležitejšie 
z celej univerzity. Ovplyvnili ma viacerí 
vyučujúci, ale Michal Slivka najvýraz-
nejšie. V  90. rokoch založil na Trnav-
skej univerzite fakultu humanistiky 
s  cieľom človeka humanizovať, čo aj 
sám príkladne celý život robí. Keďže sa 
hovorí, že všetko podstatné je ukryté 
v  detailoch, nedá sa ani vymenovať, 
v  koľkých rôznych detailoch každého 
dňa sa to prejavovalo a prejavuje. 

O  tom by vedeli rozprávať tisícky 
ľudí, ktorí prešli Kláštoriskom. Tu sa pre 
mňa naplno odkrýval Michalov pevný 
charakter a osobnosť. Kde inde to spoz-
ná človek lepšie, ako vo „všednej“ každo-
dennosti, ktorá prináša rozmanité prob-
lémy? Od záchrany turistu, ktorého trafil 
blesk, až po pohostinnosť voči každému 
pocestnému. Anonymita, hodnota kaž-
dej poctivej práce, jednoduchosť. Tieto 
prosté pravidlá kartuziánskej spirituality 
spolu s  myšlienkou o  hľadaní samého 
seba, a tým aj niekoho, kto nás presa-
huje, vštepoval a vštepuje všetkým, čo 
na Kláštorisku strávili nejaký čas, úplne 
nenútene, ale zároveň príťažlivo. Často 
sa v turistických prospektoch dočítame, 
že Kláštorisko je srdcom Slovenského 
raja. K tomu však môžem smelo dodať, 
že Michal Slivka je srdcom Kláštoriska.

Ad multos annos, drahý priateľ. 

Tomáš Kopták

1 Text bol písaný do zborníka Pod stromom živo-
ta pre jubilanta, ktorý mala vydať Katedra arche-
ológie FiF UK v Bratislave. Keďže zborník nebol 
do dnešného dňa vydaný, rozhodol sa autor pub-
likovať medailón aj na tomto mieste.

Michalovi Slivkovi k sedemdesiatke1

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. Zdroj: fphil.uniba.sk.
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Nestor slovenských archeológov 
– pamiatkarov, právnik, historik 

a  etnograf, karpatský vlk, levočský re-
bel, intelektuál s  charizmatickým hla-
som, dobrý hostiteľ, svojský kolega, 
autentický človek a  úprimný priateľ. 
To všetko a ešte mnoho iného je JUDr. 
Mgr. Gabriel Lukáč, ktorý v marci 2020 
slávi pre mnohých neočakávané život-
né jubileum. Aj keď osobnosť Gabriela 
Lukáča netreba slovenskej vedeckej 
obci zvlášť predstavovať, pripomeňme 
si niekoľko jeho životných a  profesi-
onálnych medzníkov.

Gabriel Lukáč, rodák zo šarišského 
Zborova, sa narodil 27. marca 1960 
v rodine úradníka a krajčírky. V Zboro-
ve, ktorý pre chlapca i  jeho troch bra-
tov ponúkal množstvo príležitostí na 
typické pestvá, vychodil deväť tried zá-
kladnej školy. V  roku 1979 zmaturoval 
na gymnáziu v Bardejove. Už v mladom 
veku sa zrodila jeho láska k  rodnému 
kraju najmenších Karpát, kresťanské-
mu dedičstvu, dobrej literatúre a  po-
ézii, a  najmä k  histórii a  archeológii. 
Okolnosti mu však nedovolili študovať 
vysnívaný odbor, preto púť mládenca, 
nakloneného viac humanitným ako 
technickým predmetom, viedla do Ko-
šíc na Právnickú fakultu Univerzity P. 
J. Šafárika. Cestu k  histórii a  archeoló-
gii si napriek tomu našiel, vo voľných 
chvíľach vypomáhal vo Východoslo-
venskom múzeu a letné mesiace trávil 
na výskume významnej archeologickej 
lokality z doby bronzovej v Nižnej Myšli 
pod vedením Ladislava Olexu a  Dá-
riusa Gašaja. V  právnickej posluchárni 
inklinoval viac k  historicko-právnym 
otázkam a na záverečnú prácu si vybral 
tému zo štátno-právnych dejín K prob-
lematike predštátnych vzťahov na území 
Slovenska. Štúdium ukončil štátnou zá-
verečnou skúškou v roku 1983.

Brigádnická práca vo Východo-
slovenskom múzeu v  Košiciach sa po 
promóciách zmenila na prácu na plný 
úväzok a mladý právnik vo funkcii od-
borného asistenta dostal príležitosť 
budovať nové múzejné expozície na 
Spišskom hrade. Tu strávil ďalšie tri 
roky s  ročnou prestávkou počas zá-
kladnej vojenskej služby v  Terezíne. 
Výsledkom pôsobenia na ikonickom 

slovenskom hrade bolo spoluautor-
stvo publikácie priekopníkov pa-
miatkových výskumov Andreja Fialu 
a Adriana Vallašeka Spišský hrad (Mar-
tin, 1988), ako aj informačná brožú-
ra o  hrade (Spišská Nová Ves, 1994). 
K  typológii architektúr na Spišskom 
hrade a  na Spiši vôbec sa ešte vrátil 
v  štúdii Príspevok k  počiatkom a  ty-
pológii hradnej architektúry na Spiši 
(Z minulosti Spiša IX-X, Levoča, 2002). 
Lukáčovmu neutíchajúcemu záujmu 
o  archeológiu nemohla ujsť aktivita 
Archeologického ústavu SAV v Nitre – 
Výskumná expedícia Spiš, do ktorej sa 
iniciatívne zapojil. Zo Spišského hradu 
nebolo ďaleko na dnes už legendárnu 
archeologickú lokalitu – Kláštorisko 
pri Letanovciach. Výskum viedol Mi-
chal Slivka, ďalšia popredná osob-
nosť slovenskej archeológie, v ktorom 
Gabriel Lukáč ako asistent výskumu 
získal nielen kolegu a učiteľa, ale hlav-
ne dobrého priateľa. Počas mnohých 
výskumných sezón sa Skala útočis-
ka stala domovom stoviek mladých 
ľudí a  mnohým z  nich zásadne zme-
nila život. Stretávali sa tu spriaznené 
duše ochranárskeho a  kresťanského 
disentu, ktoré konvenovalo Lukáčov-
mu zmýšľaniu a  jeho svetonázoru. 
Krátke intermezzo právnickej praxe 
v  podniku bytového hospodárstva 
v Spišskej Novej Vsi mu vyplnilo zimné 
mesiace na prelome rokov 1986/1987. 
Jar a  leto roku 1987 opäť strávil ako 
asistent archeologických výskumov 
zaniknutého kláštora kartuziánov na 
Kláštorisku a  zaniknutého Kostola sv. 
Michala na Michalskom vrchu v  Kež-
marku. To už bol spolu s vlastnou rodi-
nou natrvalo usídlený na starobylom 
levočskom námestí, kde ho od 1. sep-
tembra 1987 na viac ako štyri roky pri-
chýlilo Spišské múzeum v  Levoči. Za-
stával post odborného pracovníka pre 
históriu a archeológiu, v ktorej už mal 
dostatočnú prax. V  prelomových re-
volučných rokoch 1989 – 1990 viedol 
záchranný predstihový archeologický 
výskum župného domu na Námestí 
Majstra Pavla 59 v  Levoči (publiko-
vaný AVANS 1990). Vnútorná potreba 
doplniť si adekvátne odborné vzdela-
nie ho priviedla na Filozofickú fakultu 
Univerzity Komenského v  Bratislave. 

V  roku 1993 ukončil externé štúdium 
odboru história – národopis závereč-
nou prácou na tému K počiatkom osíd-
lenia Spiša (do konca 12. storočia). Časť 
práce venovaná pamiatke Vojtecha 
Budinského-Kričku bola publikovaná 
v  zborníku Archaeologia historica 18 
(1993).

Ešte počas štúdia sa začala Luká-
čova kariéra pamiatkara, teda ak u pa-
miatkarov možno hovoriť o  nejakej 
„kariére“. Rozpadajúca sa socialistická 
pamiatková starostlivosť si po Než-
nej revolúcii namáhavo hľadala nové 
miesto v  meniacich sa pomeroch de-
mokratizujúcej sa spoločnosti, ťažko 
sa zbavujúcej totalitného bremena. 
Pre vtedajšieho riaditeľa Slovenského 
ústavu pamiatkovej starostlivosti Ivana 
Gojdiča bol levočský múzejník Gabriel 
Lukáč tou správnou osobou, ktorá sa 
mohla postaviť na čelo spišského pa-
miatkového orgánu. Vďaka existencii 
vhodných priestorov v  Levoči mohlo 
aj tu vzniknúť pracovisko, s  ktorým 
jubilant spojil svoj osud na ďalšie tak-
mer tri desaťročia. Od 1. januára 1992 
sa stal vedúcim levočského pracovis-
ka Slovenského ústavu pamiatkovej 
starostlivosti a  prežíval s  ním všetky 
peripetie organizačného chaosu post-
socialistických rokov. Menovacie a od-
volacie dekréty dostával spolu so zme-
nami názvu a štruktúry pamiatkových 
orgánov. Od 1. septembra 1996 do 1. 
mája 1999 bol riaditeľom regionálne-
ho strediska Slovenského pamiatkové-
ho ústavu v Levoči, ktorý bol súčasťou 
Národného pamiatkového a  krajinné-

Jubilujúci Gabriel Lukáč

Gabriel Lukáč vo Fričkovciach.  
Foto: archív autora.
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ho centra. Potom bol dočasne pove-
rený vedením Pamiatkového ústavu, 
pracoviska Levoča a po ďalšej orga-
nizačnej zmene bol od 1. novembra 
1999 poverený riadením toho istého 
pracoviska v  Levoči, ktoré sa v  novej 
štruktúre stalo súčasťou Pamiatko-
vého ústavu, regionálneho strediska 
v Prešove. Od 1. apríla 2002 dodnes je 
vedúcim levočského pracoviska Kraj-
ského pamiatkového úradu v Prešove. 
Odborne sa špecializuje na stredove-
kú a  novovekú archeológiu, výskum 
fortifikačnej architektúry, mestských 
historických jadier a stredovekého slo-
vensko-poľského a  slovensko-ukrajin-
ského pohraničia. 

Pod krídlami pamiatkového ústa-
vu dostal príležitosť samostatne viesť 
archeologické výskumy, spolupra-
covať s  renomovanými odborníkmi 
i  začínajúcimi archeológmi a  pamiat-
karmi, a  najmä metodicky usmerňo-
vať výskum a pamiatkovú obnovu 
fortifikačnej, sakrálnej a  meštianskej 
architektúry vo svojom územnom 
obvode. Z  činnosti v 90. rokoch 20. 
storočia sa v  jeho portfóliu objavujú 
najmä výskumy na rôznych častiach 
mestského opevnenia, Radničného 
námestia a  ulíc stredovekého Barde-
jova (spolu s Mariánom Uličným, Pet-
rom Harčarom a  Martinom Bónom; 
publikované napr. AVANS 2005, Archa-
eologia historica 32, 2007). Viedol tiež 
archeologické výskumy stredovekého 
kláštora minoritov v  Levoči (publiko-
vané AVANS 1996; Východoslovenský 
pravek V, 1998) a zaniknutej pustovne 
bardejovských augustiniánov v  obci 
Zlaté na polohe Kláštorisko (publiko-
vané Patentia et Tempus, Krakov, 1999, 
spolu s  Michalom Slivkom). Formou 
vyhľadávania zberu na povrchu zeme 
realizoval výskumy v  údolí rieky Pop-
rad (spolu s Petrom Rothom) a v údolí 
rieky Topľa (spolu s  Mariánom Ulič-
ným). Začiatok 21. storočia bol spo-
jený so záchrannými archeologický-
mi výskumami v  Červenom Kláštore 
(spolu s Mariánom Uličným) a na Zbo-
rovskom hrade (spolu s Petrom Harčá-
rom), zastrešoval tiež archeologický 
výskum Prešovskej univerzity v  Raž-
ňanoch na lokalite Farské-Kamence 
(spolu s Antonom Karabinošom a Ma-
riánom Vizdalom, publikované Anna-
les historici Presovienses 9, 2009). 

Vedúca funkcia spojená s každo-
dennou úradníckou rutinou nepraje 
vedecko-výskumnej práci a  kreatívna 

publikačná činnosť je pre Lukáča vzác-
nou aktivitou. Po roku 2002 sa v  sú-
vislosti s hlavnou revíznou úlohou Pa-
miatkového úradu SR začal intenzívny 
základný výskum národných kultúr-
nych pamiatok na celom území Slo-
venska. Možno to nie všetci kolegovia 
dokážu uznať a  oceniť, no faktom je, 
že Lukáčove pracovisko zavŕšilo roky 
výskumu levočskej pamiatkovej rezer-
vácie jedným z troch doteraz publiko-
vaných súpisov národných kultúrnych 
pamiatok na Slovensku (Národné kul-
túrne pamiatky na Slovensku – Levoča; 
Bratislava, 2016). Gabriel Lukáč svoje 
úsilie okrem skúmania pamiatkového 
fondu a  príležitostných archeologic-
kých výskumov rád venuje regionál-
nej historiografii. Ako hlavný redaktor 
a  spoluautor sa podieľal na tvorbe 
obecných monografií Zborova (Zborov, 
2014) a  Fričkoviec (Fričkovce, 2017). 
Aktívne sa zúčastňuje domácich a  za- 
hraničných vedeckých konferencií, se-
minárov a kolokvií, zároveň je aj schop-
ným organizátorom rôznych podujatí. 
Za slovenskú stranu už 23 rokov koordi-
nuje medzinárodnú vedeckú konferen-
ciu Archeologické výskumy realizované 
na území juhovýchodného Poľska, zá-
padnej Ukrajiny a  severného Slovenska. 
V roku 1992 bol hostiteľom účastníkov 
poslednej československej celoštátnej 
24. konferencie archeológov stredo-
veku, ktorej téma bola Etnický pohyb 
a zmeny v štruktúre stredovekého osídle-
nia (Levoča, 1992). Konferencia arche-
ológov stredoveku si udržala tradíciu aj 
po rozdelení republiky a Gabriel Lukáč 
mal možnosť zopakovať si úlohu or-
ganizátora v roku 2006 pri 38. ročníku 
konferencie na tému Archeológia stre-
dovekého mesta (Bardejov-Zlaté, 2006). 
Nezaobíde sa bez neho ani organizácia 
52. konferencie Archaeologica Historica 
(Zemplínska Šírava, 2020). 

Bohatá je aj Lukáčova publikač-
ná činnosť v  poľských periodikách 
a  zborníkoch, v  ktorých prezentuje 
vybrané súčasti pamiatkového fondu 
severovýchodného Slovenska, najmä 
hradnú, fortifikačnú a sakrálnu archi-
tektúru (Teki Krakowskie II, 1995; Teki 
Krakowskie III, 1995; Teki Krakowskie V, 
1997; Archaeologica Historica Polona 3, 
1996; Dzieje Podkarpacia V, 2001; Zamki 
i  przestrzeń spoleczna w  Europie środ-
kowej i wschodniej, 2002; Zamki w Kar-
patach, 2014). Spolupráca s  poľskými 
a ukrajinskými odborníkmi mu prinies-
la členstvo vo vedeckej rade Pápežskej 

univerzity v Krakove, v  redakčnej rade 
ukrajinského odborného časopisu 
ФОРТЕСЯ a vo vedeckej rade poľského 
odborného časopisu Pieniny – Przyroda 
i Człowiek. 

Nie je možné na tomto mieste spo-
menúť všetky Lukáčove publikačné 
výstupy v  AVANSe, Pamiatkach a  mú-
zeách, v  miestnych novinách a  časo-
pisoch či zborníkoch ako Bardkontakt, 
Z  minulosti Spiša, Východoslovenský 
pravek a pod. No nedá mi nespomenúť 
nie všetkým známu Lukáčovu účasť na 
tvorbe audiokníh, ktoré vydáva Slo-
venská knižnica pre nevidiacich Mate-
ja Hrebendu v  Levoči. Nezameniteľný 
hlboký a pokojný hlas Gabriela Lukáča 
zaznieva na nahrávkach cestopisov, 
biografií i  odborných kníh. Ak nášho 
jubilanta neuvidíte na pamiatkovom 
pracovisku v Levoči, na konferencii, na 
terénnom výskume alebo metodickej 
obhliadke, možno ho stretnete v  jeho 
milovanom karpatskom lese s  boha-
tým úlovkom húb. A  ak budete mať 
možnosť, určite ochutnajte Lukáčove 
kulinárske výtvory, započúvajte sa do 
jeho prednesu poézie alebo sa nechaj-
te opantávať jeho dobrodružnými prí-
behmi a filozofickými úvahami.

Možno to bude znieť ako neuveri-
teľné klišé, ale „pamiatkarčine“ ostanú 
verní len tí, ktorí ju robia naozaj srd-
com. Je mnoho povolaní, ktoré môžu 
ľudia chápať ako svoje životné posla-
nie, a je mnoho profesií, pri ktorých 
ľudia pracujú s kultúrnymi hodnotami, 
a Gabriel Lukáč si ich vyskúšal viacero. 
„Pamiatkarčina“ ich akoby zastrešuje, 
prestupuje, zaplavuje ako voda a z kaž-
dej disciplíny si vyberá to svoje, to, čo 
je potrebné pre poznanie a ochranu 
pamiatkového fondu. Pre človeka, 
ktorého život je naplnený prácou, je 
šťastím, keď môže vykonávať zmyslu-
plnú činnosť s  viditeľnými a krásnymi 
výsledkami, napríklad v  podobe ob-
novených kultúrnych pamiatok. Takéto 
profesionálne šťastie našiel pri ochrane 
spišských klenotov nášho kultúrneho 
dedičstva aj Gabriel Lukáč. Nech mu 
je toto šťastie dopriate ešte mnoho ro-
kov a nech ich prežíva v dobrej kondícii 
a životnom optimizme. 

Všetko najlepšie, milý Gabriel, 
k  Tvojmu životnému jubileu Ti želajú 
všetky spriaznené pamiatkarske duše!

Martina Orosová
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V  dňoch 28. februára – 2. marca 
2019 sa v  priestoroch Dublin-

ského hradu uskutočnilo medziná-
rodné stretnutie Európskej archeolo-
gickej rady (EAC). Témou jubilejného 
20. ročníka boli Archeologické lokality 
a pamiatky v správe štátu s dôrazom na 
vzájomné zdieľanie skúseností a pred-
stavenie fungujúcich, prípadne menej 
fungujúcich modelov v  rámci jednot-
livých krajín a  inštitúcií. Ide o  nanaj-
výš aktuálnu tému, ktorá si rozhodne 
vyžaduje metodickejší prístup a  kom-
plexnejšie riešenia nielen v rámci našej 

krajiny, ale aj na celoeurópskej úrovni. 
Snaha riešiť otázky starostlivosti, sprí-
stupňovania a prezentácie kultúrneho 
dedičstva bola jasne deklarovaná aj 
bohatou účasťou – sympózia sa zú-
častnili zástupcovia z 31 krajín, medzi 
ktorými boli zastúpení aj pracovníci 
Pamiatkového úradu SR.

Oficiálnu časť sympózia otvorila 
írska ministerka kultúry Josepha Ma-
digan, ktorá najskôr privítala účast-
níkov a  zdôraznila potrebu medziná-
rodnej odbornej spolupráce v  oblasti 
pamiatkovej starostlivosti. Príspevky, 

ktoré odzneli v  priebehu dvoch dní, 
sa primárne venovali otázke rovno-
váhy medzi striktným konzervovaním 
a  rekonštruovaním kultúrnych pamia-
tok, a  zároveň ich pútavým prezento-
vaním verejnosti, ale aj skúsenostiam 
s  kooperáciou jednotlivých vládnych 
inštitúcií s  odborníkmi z  príbuzných 
oblastí, s  občianskymi združeniami 
a  vlastníkmi pamiatok. Jednou z  ťa-
žiskových tém bola problematika po-
pularizácie významných archeologic-
kých lokalít v  rámci regiónu a  krajiny, 
a  predovšetkým, aké legislatívne me-

chanizmy sa v  rámci ochrany pamiat-
kového dedičstva uplatňujú v  jednot-
livých európskych krajinách a  s  akým 
výsledkom.

Prvý blok prednášok otvorili otázky 
prezentácie a  uchovávania pamiatko-
vých hodnôt v  Litve a  Dánsku. Pred-
nášajúci Sandra Zirne, Marianne Ras-
mussen Lindegaard a Thomas Roland 
predstavili modely pamiatkovej sta-
rostlivosti realizovanej v  ich krajinách 
na konkrétnych príkladoch. Viacerých 
účastníkov pozitívne prekvapila ak-
tívna snaha o  zachovanie archeolo-
gického dedičstva a  prírodnej krajiny 

v  Litve, ako aj prísne sledované pod-
mienky rekonštruovania historických 
nehnuteľností. Dánsky model, naopak, 
nastolil viaceré environmentálne otáz-
ky súvisiace s  prezentáciou a  popula-
rizáciou pamiatkového územia takým 
spôsobom, aby nepredstavovala ne-
primeranú záťaž pre ekosystém da-
nej oblasti. Rovnako zameraný bol aj 
príspevok Kristín Huld Sigurðardóttir 
o pamiatkovej praxi na Islande. V rám-
ci celého bloku rezonovala potreba 
prinavrátiť jednotlivé lokality do života 
a  sprístupniť ich odbornej aj širokej 
verejnosti tak, aby rešpektovali potre-
by komunity, ale zároveň aj konkrétnej 
pamiatky a celého prírodného územia, 
ktorého je súčasťou. 

V rámci prednášky Sergiu Musteatu 
sme sa oboznámili s  aktuálnym, po-
merne neutešeným stavom význam-
ných UNESCO lokalít v  Rumunsku. S. 
Musteatu zároveň uviedol iniciatívu ich 
postupného zviditeľňovania, sprístup-
ňovania a  propagácie. V  rámci prob-
lematiky propagácie pamiatkového 
dedičstva širokej verejnosti predstavili 
unikátny projekt s názvom VirtualArch 
českí kolegovia Jan Mařík a Jiří Unger. 
Ide o vizualizáciu vybraných archeolo-
gických lokalít pomocou počítačové-
ho modelovania, pričom výsledné 3D 
rekonštrukcie majú byť prezentované 
prostredníctvom virtuálnej a  rozšíre-
nej reality priamo na lokalitách v mo-
bilných aplikáciách. Stratégiu ochrany 
pamiatok v  severotalianskom regió-
ne Trento prezentovali Franco Nicolis 
a Monica Dorigatti, ktorí zdôraznili sna-
hu spájať domácich obyvateľov s  ich 
vlastnou históriou a  vedieť ju pútavo 
podať aj zahraničným návštevníkom. 
Dôležitosť postupného budovania 
povedomia o  vlastnej histórii v  rámci 
regiónu, ale aj celej krajiny, akcento-
vali Mirela Hutinec a Dora Šimič, ktoré 
predstavili novootvorené múzeum vu-
čedolskej kultúry v Chorvátsku. 

Väčšina prítomných so záujmom 
očakávala príspevok maďarských bá-
dateliek Dóry Hegyi a Zsófie Nádai, za-
meraný na problematiku rekonštrukcie 
stredovekých hradov a  historických 
záhrad v  Maďarsku. Publikum zaujala 
predovšetkým ukážka rekonštrukcie 
hradu Regéc, na ktorom bol v posled-
ných rokoch znovuvybudovaný rene-
sančný palác, zatiaľ čo zvyšné časti boli 
čiastočne zakonzervované a  reštauro-
vané. Táto prezentácia otvorila búrlivú 
diskusiu, a  zároveň jednu z  nosných 
tém celého sympózia – ako správne 

20. ročník  
Európskej archeologickej rady 
v Dubline

Hibernia Conference Centre na Dublinskom hrade. Zdroj: www.europae-archaeologiae-consilium.org.
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Dňa 28. 11. 2019 sa v  priesto-
roch Pamiatkového úradu SR 

v  Bratislave (PÚ SR) uskutočnilo šir-
šie koncipované stretnutie kolegov 
a  pracovníkov slovenských a českých 
pamiatkových, resp. vedecko-výskum-
ných inštitúcií, ako aj archeológov 
z  prostredia súkromných spoločností 
a univerzít. Podujatie nieslo názov Zve-
rejňovanie a  sprístupňovanie informácií 
v  archeológii na Slovensku. O  aktuál-
nosti celého okruhu otázok týkajúcich 
sa verejného prístupu k  informáciám 
predovšetkým o  archeologických vý-
skumoch, ich výsledkoch a  dokumen-
táciách svedčí nielen vysoký počet 
prednášajúcich a  diskutujúcich, ale aj 
veľký záujem účastníkov, ktorí v  rámci 
svojej odbornej činnosti pociťujú na-
rastajúcu potrebu riešiť túto problema-
tiku systematicky a komplexne. 

Témy prezentované v rámci odbor-
no-metodického dňa reflektujú dianie 
v  archeologickej obci, ktorá v  posled-
nom období čoraz intenzívnejšie boju-
je s obavami z negatívnych dôsledkov 
otvoreného prístupu k  informáciám 
predovšetkým o  lokalizácii archeolo-
gického dedičstva (nálezov a nálezísk) 
v  rámci krajiny, ktorý by mohol viesť 
k  jeho poškodzovaniu zo strany nele-
gálnych hľadačov – detektoristov. Hoci 
ide o  opodstatnené úvahy, je otázne, 
nakoľko by utajovanie informácií to-
muto procesu zabránilo a či by takýto 
postup nebol skôr kontraproduktívny. 
Podobné úvahy sa nutne spájajú s ďal-
ším množstvom otázok, týkajúcich sa 
ideálneho spôsobu zverejňovania in-
formácií, špecifikácie jeho formy, typu 
údajov a typu užívateľov. Cieľom stret-
nutia bolo iniciovať verejnú diskusiu na 
tieto témy v slovenskej archeologickej 
obci a  zoznámiť sa s  modelmi fungu-
júcimi v  zahraničí, ale aj s  osobnými 
skúsenosťami z  praxe domácich a  za-
hraničných kolegov. 

Oficiálny prednáškový program 
otvoril príspevok Martina Kunu z  Ar-
cheologického ústavu AV ČR v  Prahe 
s príhodným názvom Prečo vôbec sprí-

stupňovať informácie v  archeológii?, 
v rámci ktorého jednoznačne deklaro-
val postoj českých kolegov zverejňovať 
maximum informácií pre maximálny 
okruh užívateľov a to takým spôsobom, 
aby očakávané prínosy prevažovali nad 
možnými rizikami. Sprístupňované sú 
len archeologické údaje, nie rozpraco-
vané dáta, pričom musia byť rešpekto-
vané všetky zákonné predpisy. Otvo-
rený prístup k  informáciám má podľa 
jeho skúseností jednoznačne pozitívne 
dopady predovšetkým pre samotných 
archeológov, ale aj v rámci vzťahu k šir-
šej verejnosti. Stručný prehľad stavu 
zverejňovania archeologických infor-
mácií a používaných databáz vo vybra-
ných krajinách Európskej únie priniesla 
Olga Lečbychová z  Archeologického 
ústavu AV ČR v  Brne. V  tomto porov-
naní skončila Slovenská republika na 
chvoste rebríčka s  konštatovaním, že 
u  nás vládne „prísny režim“ v  prístupe 
k  archeologickým dátam a  dokumen-
táciám. Následne bol predstavený 
model Archeologickej mapy ČR – in-
formačného systému na zber, správu 
a  prezentáciu dát o  archeologických 
výskumoch na území Čiech, Moravy 
a Sliezska. O  skúsenosti s  vytváraním 
tohto systému sa podelil jeden z  jeho 
tvorcov David Novák z Archeologické-
ho ústavu AV ČR v Prahe.

Po odznení príspevkov zachytáva-
júcich stav problematiky v  zahraničí 
prezentoval člen kolektívu autorov 
z  PÚ SR Ján Zachar aktuálne prebie-
hajúcu prípravu projektu PAMIS (Pa-
miatkový informačný systém) a model 
zverejňovania informácií v  jeho arche-
ologickej časti. Problém sprístupňo-
vania odborných informácií je v  rámci 
projektu riešený odstupňovaním podľa 
užívateľských rolí (dotknutá osoba – 
oprávnená osoba – bádateľ – čitateľ), 
pričom portál bude na najvyššej úrovni 
rozlišovať funkcionalitu pre prihláse-
ného a  neprihláseného používateľa, 
na základe čoho mu bude umožnený 
prístup do jeho verejnej alebo privát-
nej časti. K  pomerne komplikovaným 
podmienkam zverejňovania archeolo-

udržať krehkú rovnováhu medzi pre-
zentáciou pamiatky (turistickou atrak-
tivitou) a  jej autentickosťou. Väčšina 
zúčastnených krajín vo svojich príspev-
koch a následných diskusiách vyjadrila 
jasnú snahu o  zachovanie čo možno 
najväčšej miery autenticity nehnuteľ-
ných kultúrnych pamiatok – teda ich 
konzerváciu, v  niektorých prípadoch 
parciálnu citlivú rekonštrukciu. Príkla-
dom takéhoto postupu bol veľmi pod-
netný príspevok Mariny Vdovichenko 
o  stredovekých kostoloch v  Novgoro-
de, ich precíznom konzervovaní a  re-
štaurovaní jednotlivých častí. Stavby 
boli zastrešené a čiastočne zrekonštru-
ované, avšak väčšia časť bola ponecha-
ná len v pôdoryse, aby mali návštevníci 
možnosť vidieť reálny stav zachovania 
týchto pamiatok.

Teoretické, metodologické a  legis-
latívne otázky v rámci ochrany pamia-
tok spracovali prednášajúci z  Nemec-
ka, Belgicka, Holandska, Švajčiarska, 
Estónska a  Turecka. V  rámci týchto 
prezentácií niekoľkokrát odznela po-
treba spolupráce všetkých zložiek po-
dieľajúcich sa na ochrane pamiatko-
vého fondu, teda vlády a  vládnych 
organizácií, komunity, dobrovoľníkov 
a  občianskych združení, ako aj nadá-
cií a  súkromných sponzorov. Z  týchto 
zložiek viacerí diskutéri vyzdvihli práve 
úlohu lokálnej komunity, ktorá v mno-
hých prípadoch vytvorila potrebný tlak 
vedúci k ochrane a zachovaniu pamiat-
kového dedičstva.

Celé sympózium prebiehalo v pria-
teľskej, často až rodinnej atmosfére. 
Pre nás ako účastníkov bolo veľkým 
prínosom vidieť, že vo viacerých eu-
rópskych krajinách a inštitúciách sa 
riešia podobné alebo rovnaké otázky 
ako na Slovensku. Prednesené prí-
spevky podnietili výmenu poznatkov 
medzi účastníkmi konferencie a sna-
hu o vzájomné obohatenie pri hľadaní 
spoločných riešení a postupov v rámci 
pamiatkovej ochrany. Slovami bývalé-
ho predsedu Európskej archeologickej 
rady Leonarda de Witta: Archeológia 
nie je veda o materiáli. Archeológia má 
byť o ľuďoch a pre ľudí – o tých, ktorí tu 
žili pred nami, pre nás a našich súčasní-
kov, ale aj pre ďalšie generácie. Je na nás, 
aby sme ľuďom umožnili ich minulosť 
objaviť, spoznať a pochopiť.

Terézia Tomašovičová

Zverejňovanie a sprístupňovanie 
informácií v archeológii  
na Slovensku
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gických informácií v  rámci existujúcej 
databázy CEANS vedenej Archeolo-
gickým ústavom SAV v Nitre sa vyjadril 
Peter Bednár. Do legislatívneho rámca 
zasadil možnosti zverejňovania arche-
ologických informácií na Slovensku To-
máš Michalík z  Trenčianskeho múzea. 
V  rámci rozsiahleho okruhu proble-
matiky sprístupňovania a  zverejňova-
nia nerezonovali len témy týkajúce sa 
informácií, resp. dát. Na sprístupňova-
nie archeologických nálezov primárne 
v  rámci novovybudovaného arche-
ologického depozitára Pamiatkového 
úradu SR v  Trnave a  ďalšiu ideu jeho 
fungovania bola zameraná krátka pre-
zentácia Petry Kmeťovej z PÚ SR, ktorá 
zdôraznila predovšetkým záujem inšti-

túcií o  prevod nálezov, ale aj záujem 
bádateľov o  využívanie možností de-
pozitára na štúdium a  spracovávanie 
deponovaného materiálu.

Veľmi prínosným bol pohľad zá-
stupcu súkromnej sféry, generálneho 
riaditeľa a konateľa spoločnosti Ar-
cheologická agentúra Františka Žáka 
Matyasowszkého, ktorý vyjadril pre-
svedčenie o  nevyhnutnosti zverej-
ňovania archeologických informácií 
a výsledkov výskumov, keďže výmenu 
informácií považuje za  základný pred-
poklad rozvoja archeológie ako vedy. 
Archeologická agentúra preto na svo-
jej internetovej stránke zverejňuje vý-
skumné dokumentácie z realizovaných 
výskumov v  plnom znení. Odborný 
program uzavrela Martina Orosová 
z  Archívu PÚ SR prezentáciou o  pod-

mienkach a obmedzeniach prístupu 
k  archívnym dokumentom a  povin-
nostiach verejného špecializovaného 
archívu vo všeobecnosti.

V  rámci prípravy na odborno-me-
todický deň pracovníci PÚ SR vytvo-
rili dotazník, ktorý by pomohol získať 
obraz o  postoji čo najširšej archeolo-
gickej komunity ku konkrétnym prob-
lémom súvisiacim so zverejňovaním 
a  sprístupňovaním archeologických 
informácií. Zároveň mal dotazník zistiť, 
akým spôsobom by mali byť podľa ná-
zoru respondentov tieto problémy rie-
šené. Dotazník bol anonymný, určený 
všetkým archeológom vykonávajúcim 
aktívne činnosť v  odbore. Do termínu 
konania odborno-metodického dňa 

vyplnilo dotazník 57 respondentov 
(tieto čiastkové výsledky prezentovala 
návštevníkom odborno-metodického 
dňa Andrea Feníková z PÚ SR). Do 6. 12. 
2019 bolo vyplnených celkom 85 do-
tazníkov. V  porovnaní s  prieskumom, 
ktorý realizovala Univerzita Komenské-
ho v Bratislave v rámci projektu Európ-
skej únie Discovering the archaeologists 
of  Europe 2012 – 2014,1 a  v  porovnaní 
s  výsledkami vlastného neformálneho 
zisťovania, sa zapojila približne tretina 
aktívnych archeológov. Vyhodnotenie 
jasne potvrdilo, že veľká časť archeolo-
gickej komunity je nespokojná so sta-
vom zverejňovania informácií v arche-
ológii všeobecne a  ešte výraznejšie je 
vnímaný problém s publikovaním zák-
ladných informácií o  archeologických 
výskumoch. Ako riešenie by takmer 

dve tretiny opýtaných privítalo ich zve-
rejňovanie v rámci online informačné-
ho systému, do ktorého by boli ochotní 
prispievať, tak krátkym zhrnutím infor-
mácií o  výskume ako aj kompletnou 
výskumnou dokumentáciou, hoci by 
jeho užívanie obmedzili rôznymi prá-
vami prístupu k informáciám pre rôzne 
typy užívateľov a  ochrannou lehotou 
pre výskumné dokumentácie. Výsledok 
sporu archeologickej komunity spočí-
vajúceho v  zverejňovaní údajov o  ar-
cheologických náleziskách verzus v ich 
nezverejňovaní v  snahe o  ochranu 
lokalít pred vykrádaním zo strany ne-
legálnych hľadačov zobrazil prieskum 
v  prospech zástancov zverejňovania. 
Záver dotazníka bol venovaný pod-
mienkam sprístupňovania archeolo-
gických nálezov v správe PÚ SR ulože-
ných v jeho depozitári, pričom takmer 
tri štvrtiny respondentov súhlasia so 
sprístupnením pre odbornú verejnosť, 
rovnako s  čiastočnými obmedzeniami 
vo forme ochrannej lehoty pre vlastné 
spracovanie nálezov a registrácie spra-
covateľa ako bádateľa. Podrobne sú 
výsledky výskumu vrátane príslušných 
tabuliek a  grafov publikované na we-
bových stránkach PÚ SR. 

Po odprezentovaných príspevkoch 
prebehla búrlivá panelová diskusia, 
v  rámci ktorej sa účastníci zaujímali 
o stav projektu PAMIS, možnosti zapo-
jenia sa do projektu ako aj skúsenosti 
českých kolegov s  existujúcim infor-
mačným systémom. Napriek tomu, že 
ide o pomerne citlivé témy, na riešenie 
ktorých sa názory viacerých zúčastne-
ných archeológov líšili, zaznelo mnoho 
konštruktívnych pripomienok, ktoré 
je potrebné brať do úvahy. Za najväč-
ší prínos odborno-metodického dňa 
môžeme jednoznačne považovať zís-
kanie konsenzu v  archeologickej obci 
ohľadne potreby otvoreného prístupu 
k  informáciám, ktorý sa vo výsledku 
môže preniesť do zlepšenia kvality te-
rénnej práce, vedeckých výsledkov, ale 
aj celkového vzťahu laickej verejnosti 
k archeológii a  formovaní vzťahu k ar-
cheologickému dedičstvu. 

Andrea Feniková
Terézia Tomašovičová

1 Discovering the Archaeologists of Europe. Pries-
kum archeologickej komunity na Slovensku 2012 – 
2014. Zost. Eduard Krekovič – Danica Staššíková-
-Štukovská. Bratislava : Univerzita Komenského 
v Bratislave, 2014, 84 s.

Auditórium v zasadačke Pamiatkového úradu SR. Foto: Martin Furman.
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MAKÝŠ, Oto – NÉMETH, Alexander. Učebnica staviteľstva bastiónových 
pevností z roku 1852 podľa vicemaršála von Wurmba : Komplexná 
monografia k spracovávaniu vedeckých pamiatkových výskumov 
a k príprave pamiatkovej obnovy. Pezinok : Renesans, 2018, 247 s. 
ISBN 978-80-89983-04-9.

Preklad učebnice bastiónového 
staviteľstva od Júliusa von Wurmba je 
ojedinelým počinom na poli poznáva-
nia vývoja pevnostného staviteľstva. 
Monografia je prehľadne usporiadaná 
do  jednotlivých kapitol a  podkapitol, 
v  ktorých sú riešené všetky dôležité 
otázky a ich technické riešenia súvisia-
ce nielen so  zásadami výstavby forti-
fikácií, ale aj s každodennou prevádz-
kou a životom v pevnosti. Texty navyše 
obsahujú odkazy na dobovú obrazovú 
prílohu, ktorá je v podobe zviazaného 
dokumentu umiestnená v tiráži knihy. 
Autori monografie učebnicu dopĺňajú 
o  fotografie detailov, najmä z  komár-
ňanskej pevnosti, a vysvetľujúce texty 
a príklady dobových pevnostných re-
alizácií zo  širšieho stredoeurópskeho 
priestoru. 

Poľný vicemaršál Július von Wurmb 
bol predstaviteľom rakúskej opevňo-

vacej školy, ktorý aktívne pôsobil ako 
ženijný inžinier vo viacerých pevnos-
tiach monarchie. Jeho učiteľom bol 
„rakúsky Vauban“ Franz von Scholl, 
ktorý pri svojich návrhoch a  realizá-
ciách vychádzal zo zásad vtedy popu-
lárnej novopruskej opevňovacej školy. 
Von Wurmb svoje dielo rozdelil do 
siedmich oddielov, ktoré sú členené 
do celkovo 203 paragrafov. Prvé dva 
oddiely sa sústreďujú na popis výstav-
by hlavných pevnostných prvkov, kto-
ré sú prínosné z  hľadiska príprav ob-
novy a údržby takéhoto typu stavieb. 
Obsahujú totižto informácie o techno-
logických postupoch a zásadách bu-
dovania zemných násypov, murova-
ných armovaní a  kazemát s  ohľadom 
na životnosť či negatívne pôsobenie 
podložných pomerov či poveternost-
ných vplyvov. Tretí oddiel je venovaný 
komunikáciám a v kapitole sú zahrnu-

té aj technické riešenia 
brán a  padacích mos-
tov. Informácie o tých-
to konštrukciách, ktoré 
na väčšine dobových 
pevností zanikli alebo 
sú zachované torzovi-
to, sú cenným zdrojom 
informácií pre potreby 
náznakovej či funkč-
nej rekonštrukcie pev-
nostných prvkov, aká 
v  súčasnosti ukážkovo 
prebieha napríklad na 
bastióne VII Vážskej 
línie komárňanského 
pevnostného kom-
plexu. Štvrtý a  piaty 
oddiel sa venujú vnú-
tornej zástavbe, pre-
vádzke, ako aj technic-
kým vodným stavbám. 
Autori vynechali šiesty 
oddiel riešiaci prímor-
ské stavby, ktoré pre 
náš stredoeurópsky re-
gión nie sú relevantné. 
Wurmbovu učebnicu 

uzatvára siedmy oddiel venujúci sa 
opatreniam súvisiacim s bezprostred-
ným ohrozením pevnosti. Informácie 
v  nej obsiahnuté sú zaujímavé z  hľa-
diska tvorby informačných systémov 
približujúcich dobové vojenstvo. 

Z  hľadiska súčasného záujemcu 
o  publikáciu je kľúčová doba vzniku 
pôvodného diela. Zlatý vek bastió-
nového opevňovania zažíva uhorská 
časť Rakúskej monarchie v  období 
osmanského nebezpečenstva po roku 
1526. Po výstavbe prvej bastiónovej 
pevnosti rakúskej monarchie v  Ko-
márne v polovici 16. storočia vznikajú 
ďalšie významné realizácie v  Nových 
Zámkoch, v  Leopoldove, v  Košiciach 
a väčšie množstvo prestavieb hradov 
a iných menších opevnení. Po Satmár-
skom mieri (1711) výstavba nových 
fortifikácií ustáva a čiastočne ožíva až 
pod vplyvom napoleonských vojen. 
Polovica 19. storočia, z  ktorej pochá-
dza aj predkladaná učebnica, je ob-
dobím výstavby tzv. polygonálnych 
fortifikačných systémov, ktoré ako 
základný prvok ešte stále využíva-
jú zemné armované bastióny. O  pár 
desaťročí, s  príchodom fortových 
pevností, je však i to minulosťou. For-
tifikačné staviteľstvo polovice 19. sto-
ročia preto nemožno porovnávať s vý-
vojom v ranom novoveku. Monografia 
je teda veľmi užitočná a  účelná pre 
dané obdobie a  dané realizácie, kto-
ré sú na území dnešného Slovenska 
zastúpené prakticky výlučne Palatín-
skou a Vážskou líniou komárňanského 
pevnostného komplexu. Vzhľadom 
na význam a  zachovanosť tejto uni-
kátnej fortifikácie, ako aj na  potrebu 
riadnej pamiatkovej ochrany, to však 
vôbec nie je málo. Navyše, autori mo-
nografie, ktorí sa dlhodobo venovali 
práve výskumu a popisu komárňan-
skej pevnosti, sú garantmi poučeného 
a  erudovaného prístupu pri preklade 
a  interpretácii tohto diela. Znalosť 
pevnostnej problematiky sa prejavuje 
zvládnutím náročnej dobovej termi-
nológie, ktorá je v monografii obsiah-
nutá v  zahrnutom terminologickom 
slovníku.

Recenzovaná monografia je prí-
kladom, ako pristupovať k  skúmaniu 
a  obnove novovekých fortifikácií. 
Na rozdiel od starších období je prá-
ve rozvoj novovekého vojenského 
inžinierstva a  publikačnej činnosti 
jednotlivých opevňovacích škôl po-
tenciálnym zdrojom veľmi cenných 
historických informácií. Na prístupy 

Učebnica staviteľstva bastiónových 
pevností
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MAKÝŠ, Oto. Rímske staviteľstvo : Komplexná monografia 
k realizácii výskumov a následnej obnovy rímskych stavebných 
pamiatok. Pezinok : Vydavateľstvo Renesans, 2018, 244 s.  
ISBN 80-89983-09-04.

Rímske staviteľstvo dodnes evokuje 
punc kvality, presnosti, poctivosti, ale 
aj premyslenej inžinierskej prípravy, 
zvládnutej technológie a  obdivuhod-
nej organizácie výstavby. Spolu s auto-
rom publikácie môžeme konštatovať, 
že „prehľadné dielo o rímskom staviteľ-
stve predovšetkým ako príspevok k bu-
dovaniu fondu slovenskej odbornej 
staviteľskej literatúry“ skutočne na Slo-
vensku dlhodobo absentovalo. Zo škol-
ských lavíc si asi všetci spomenieme na 
Vitruvia, ale súčasný pohľad a poznanie 
rímskej architektúry „in situ“ je ešte 

väčším zážitkom a zdrojom informácií. 
Je dôležité k záujmu o antické staveb-
né postupy a  poznatky vychovávať aj 
nové generácie stavbárov a  architek-
tov a neuspokojiť sa len s v súčasnos-
ti aktuálnou stavebnou produkciou. 
Rímske staviteľstvo je základom tzv. 
tradičného staviteľstva, predstavuje 
vyspelú prácu s  klasickými materiálmi 
ako kameň, vápno, drevo a rímske for-
my betónu, všetky základné priestoro-
vé konštrukcie a fascinujúce inžinierske 
stavby. S  ozvenami a  transformáciou 
rímskeho stavebného umenia sa stre-

távame v  európskom 
stredoveku, renesancii, 
čiastočne aj v  baroku 
a  klasicizme. Ďalší motív 
vzniku publikácie, ktorý 
autor uvádza, bolo pripra-
viť odbornú literatúru ako 
podklad k  pamiatkovým 
výskumom rímskej ar-
chitektúry na Slovensku. 
Každé pionierske dielo 
sa musí vyrovnať s  prepi-
som terminológie, čo iste 
poslúži aj spomínaným 
autorom pamiatkových 
výskumov. 

Úvod aj záver publiká-
cie obsahuje stručný, nie-
len staviteľský, ale aj kul-
túrny a dejinný kontext, 
ktorý autor zvládol kul-
tivovane, stručne a  záro-
veň s vhodným obsahom. 
Celé členenie publikácie 
na jednotlivé kapitoly 
(informačné zdroje o rím-
skom staviteľstve, vývoj 

staviteľského umenia v  Rímskej ríši, 
rímskych mestách, hlavných druhoch 
rímskych stavieb, konštrukčných prv-
koch, stavebných materiáloch a orga-
nizácii výstavby) je logické a pre čitate-
ľa prehľadné. Osobne ma zaujali najmä 
menej známe informácie o projektova-
ní a realizácii stavieb, funkcii architekta 
a inžiniera, remeslách a remeselníkoch, 
profesionálnych združeniach, ale aj 
o  realizácii protivlhkostných izolácií, 
ktoré autor konfrontuje so súčasnými 
poznatkami. 

Publikácia je bohato ilustrovaná, 
ilustrácie sú rôzneho pôvodu. Bolo by 
vhodné pri budúcom vydaní publi-
káciu graficky profesionálne upraviť 
a text jazykovo korigovať. Odporúčam 
aj viac nákresov (rekonštrukčných mo-
delov) spracovaných jednotým rukopi-
som, vizualizačné počítačové techniky 
dnes umožňujú veľmi realistické a pri-
tom zrozumiteľné prezentácie (napr. 
v publikácii od slovenskej autorky Jany 
Minaroviech). Ďalším výrazným zdro-
jom nových poznatkov, ako uvádza aj 
autor, je experimentálna archeológia 
a  praktické preverovanie technologic-
kých postupov. V podnázve publikácie 
autor odkazuje k výskumom a násled-
nej obnove rímskych stavebných pa-
miatok. Z  tohto dôvodu by bolo zau-
jímavé zdokumentovať podrobnejšie 
prístupy k obnove rímskych pamiatok 
v rôznych krajinách. Obdobne by bolo 
prínosné venovať samostatnú kapito-
lu rímskym pamiatkam na Slovensku 
(v publikácii sú zmieňované a dolože-
né len v ilustráciách). Kedže výskum na 
veľkom množstve rímskych lokalít ne-
ustále pokračuje a participuje na ňom 
čoraz viac prírodných vied, môžeme 
do budúcna počítať s  rýchlo rastúcim 
množstvom poznatkov. Aj z tohto dô-
vodu si môžeme želať, aby autor zos-
tal téme verný a sprístupňoval tieto 
informácie slovenskému čitateľovi aj 
naďalej. 

Pavol Ižvolt

k  výstavbe, obrane a prevádzke forti-
fikácií sa vďaka tejto publikácii možno 
pozrieť očami dobových staviteľov 
a nie iba prostredníctvom reflexie 
v  súčasnej odbornej literatúre, ktorá 
nie vždy dostatočným spôsobom os-
vetľuje zmysel použitých stavebných 

či technických detailov. Predkladaná 
monografia sa tak stáva neoceniteľ-
ným pomocníkom najmä pri údržbe 
a  obnove historických fortifikácií ko-
márňanského pevnostného komple-
xu. Dúfajme, že publikácia bude mať 
svojich nasledovníkov v  podobe pre-

kladu ďalších zásadných diel dobovej 
fortifikačnej literatúry, ideálne s ťažis-
kom v 16 a 17. storočí, teda v období, 
ktoré bolo z vojenského hľadiska kľú-
čové práve pre strednú Európu.

Peter Grznár

Rímske staviteľstvo
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Three new archaeological finding 
sites in Liptov detected by aerial 
laser scanning

Martin Furman

With the signing of a cooperation 
agreement with the National Forestry 
Centre in Zvolen in 2018, the Monu-
ments Board of the Slovak Republic 
received aerial laser scanning data 
(LLS) from certain parts of Slovakia. The 
western part of the Liptovská kotlina 
(Liptov basin) also belongs among the 
available data. This article highlights 
three new archaeological finding sites 
that were previously unknown in ar-
chaeological literature. Thanks to LSS 
images and subsequent archaeologi-
cal research, we were able to confirm 
the traces of settlement in all three 
locations.

1. Čebrať, cadastral area of Ružombe-
rok (Fig. 1)

A small fortification is located on 
the crest of the hill of the same name, 
north of the town of Ružomberok, 
above the intersection of historic roads 
connecting Liptov, Orava and Turiec. In 
addition to prehistoric ceramics, seve-
ral interesting metal finds come from 
the investigation of the hillfort and its 
surroundings (Tab. 1).

2. Bryndzovec / Bryndzov grúň, cadas-
tral area of Partizánska Ľupča (Fig. 2)

The site is located south of the 
village Partizánska Ľupča, on one of 
the northern edges of the Low Tatras. 
It is an elevated position oriented 
in the north – south direction, with 
an advanced rampart fortification in 
its northern part. In addition to the 
shards, the surface survey also brought 
small fragments of the daub with fin-
gerprints. Among the few iron objects, 
undoubtedly the most interesting 
is the incomplete iron fibula with a 
paned hinge and a 2 + 2 winding. This 
is one of the typical finds from the late 
La Tène period LT D1 – Gebhard type 
26 (Tab. 2: 4). It was found on the west-
ern edge of the inhabited plateau be-
low the hillfort.

3. Hate / Skalná brána, cadastral area of 
Liptovská Štiavnica (Fig. 3)

Hrádok is located on the cadastral 
borders of Liptovská Štiavnica and 
Liptovské Sliače, between the valleys 
Sliačska dolina and Zemianska dolina. 

Similar to the Bryndzovec case, it lies 
on the northern edge of the Low Tatras 
oriented in the direction southwest – 
northeast. In addition to prehistoric ce-
ramics, excavation of the site revealed 
metal finds documenting traces of set-
tlement from the Iron Age to the mo-
dern era (Tab. 3).

The new sites presented here – 
fortified elevated positions – increase 
the number of hitherto known fortifi-
cations from Liptov. All three presen-
ted positions belong to small hillforts, 
probably of the Púchov culture. Based 
on their character, they can be attribut-
ed to a large group of hillforts located 
throughout northwest Slovakia, espe-
cially in the younger and late stages of 
the La Tène period.

Two bronze sickles  
from Nová Dubnica,  
cadastral area of Veľký Kolačín

Martin Furman – Michaela Třetinová

In April 2018, a finder contacted the 
co-author of this article regarding the 
discovery of two bronze sickles which 
he found using a metal detector in 
Nová Dubnica, cadastral area of Veľký 
Kolačín. The finder handed the ob-
jects over to the Regional Monuments 
Board of Žilina without claiming remu-
neration and was willing to participate 
in the exact location of the finding site. 
The site is located at the north-eastern 
foot of the Grófovec hill, which belongs 
to the western part of the Strážovské 
vrchy and the geomorphological part 
of the Teplická vrchovina (Fig. 1).

Description of objects
1. A bronze sickle with a tongue-

shaped handle with a side spike, with 
two ribs passing into a flat blade on the 
handle, without decoration; weight 
65,5 g (Tab. 1: 1).

2. A bronze sickle with tongue-
shaped handle with side spike, with 
two ribs passing into a flat blade on the 
handle, without decoration, weight 
62.0 g (Tab. 1: 2).

The initial assumption of a larg-
er deposit was not confirmed during 
the later investigation. This is probab-
ly a case of a rare finding. There is no 
source of water in the immediate vi-
cinity, which could have offered an 
interpretation of the votive gift. Based 
on the ascertained facts, we tend to be-
lieve that this is a loss finding.

Accidental archaeological finds 
from the Košice region

Martin Pristáš

The article on accidental archaeo-
logical finds from the Košice region pro-
vides five examples of the implementa-
tion of § 40 of the Act no. 49/2002 Coll. 
on the protection of the heritage fund 
in cases of chance archaeological finds. 
An important rare find of two bronze 
helmets from the early Bronze Age 
found in Trhovište, district Michalovce, 
was handed over by its finder in early 
2018. After examining the finding cir-
cumstances and writing a report, the 
find was placed at the Východosloven-
ské múzeum (Eastern Slovakia Muse-
um) in Košice and the finder received 
a remuneration. A similar procedure 
was followed in the case of report-
ing and handing over of an iron mili-
tary helmet from the village of Blatné 
Remety, district Sobrance, in 2017 and 
a La Tėne iron knife from the village 
of Pozdišovce, district Michalovce, in 
2019. Finding of a bronze tip from the 
Bronze Age in the cadastre of the vil-
lage Paňovce, district Košice-okolie, in 
2019 did not have optimal finding cir-
cumstances, but the finding location 
was successfully verified. The find has 
been kept in the local museum. Two 
17th-century silver coins were found 
during the digging of a grave in the vil-
lage of Zemplín, district Trebišov, in the 
area of the former county castle. They 
were handed over through the mayor 
of the village. It is not the purpose of 
this article to exhaustively elaborate on 
these artefacts in a broader sense, but 
rather to make their basic characteris-
tics and finding circumstances acces-
sible to the professional and lay public 
alike.

Set of submitted findings  
from the settlement Pod Rohačkou
The article is dedicated to Professor 
Jozef Bujna on the occasion  
of his 70th birthday

Gabriela Brezňanová – Martin Furman

At the end of 2017, a collection of 
archaeological finds was handed over 
to the Regional Monuments Board of 
Žilina, which was partly consisting of 
artefacts from the settlement Pod Ro-
hačkou, according to the founder. The 
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composition and quantity of the sub-
mitted ensemble prompted the Mo-
numents Board of the Slovak Republic 
to carry out archaeological research 
on the site using the methods of sur-
face inspection by a metal detector. 
Under the direction of the co-author 
of this article, during the 2018 – 2019 
research seasons, we were able to de-
termine the approximate extent of the 
settlement Pod Rohačkou based on 
the concentration of the occurrence 
of archaeological finds and the state 
of their preservation. Thanks to the 
above-mentioned archaeological re-
search, the Monuments Board of the 
Slovak Republic has found and saved 
archaeological finds that correspond 
to the artefacts submitted to the Re-
gional Monuments Board of Žilina at 
the end of 2017, therefore the finder’s 
information on the origin of the sub-
mitted finds may be considered rele-
vant. In this paper, the authors pay at-
tention to the analysis and evaluation 
of the finds, in particular the collection 
of 17 Roman fibulae, whose typologi-
cal composition testifies to the impor-
tance of the Rohačka hillfort and its 
hinterland during the period from the 
mid-1st century to the end of the 2nd 
century as one of the Púchov culture’s 
elite seats on a branch of the Amber 
Road.

Non-destructive archaeological 
research of early medieval barrows 
in Skalica

Peter Bisták – Petra Kmeťová –  
Terézia Tomašovičová – Michal Felcan –  
Ján Zachar – Andrea Feníková

The early-medieval barrows from 
location Kopečnica (Háj) in the rural 
areas of town Skalica, in the Skalica 
district, Slovakia, have been known 
to the professional public for almost 
a century. The barrows are located on 
the northwest slope of the Turecký 
stôl hill, one of the westernmost out-
crops of the White Carpathians (Biele 
Karpaty) in the Lower Morava Valley 
(Dolnomoravský úval). The terrain is 
slightly sloping towards the northwest. 
Although this area is currently covered 
with dense oak vegetation, during de-
forestation it offered an excellent view 
over the wide floodplain of the Morava 
river. The elevated ridge is bordered by 
the brook Skalický potok and its name-

less left-hand tributary, which merge at 
the foot of the slope (Fig. 1; 2).

The objective of the non-destruc-
tive research was to verify the location 
and determine the current condition of 
the barrows that had been last exami-
ned in 1944 (BUDINSKÝ-KRIČKA, 1959). 
The impetus for this research came 
from the results of the aerial laser scan-
ning (LLS), which have been provided 
for the Monuments Board of the Slo-
vak Republic by the National Forestry 
Centre in Zvolen since 2017 within the 
mutual cooperation framework. Spa-
tial information obtained from the di-
gital terrain model was compared with 
published data and verified repeatedly 
in different seasons by field prospec-
tion. Since the information on other 
ploughed out barrows located in field 
(ČERVINKA – MATIEGKA, 1925, 97 – 98) 
could not be verified by prospecting or 
by the LLS outcomes, magnetometry 
was used in the area of their expected 
occurrence.  

The non-destructive research of the 
barrows in Skalica, location Kopečnica, 
was conducted in several stages be-
tween autumn 2018 and autumn 2019. 
It consisted of processing and evaluat-
ing the LLS data, comparing the digital 
relief model and the altimetric model 
using several visualization filters with 
data from previous surveys and with 
the actual situation ascertained by 
field prospection (Fig. 3). The research 
also included geophysical survey by 
magnetometer. From the previous re-
search data, the plan of the barrows ac-
cording to V. Budinský-Krička was suit-
able for use. The spatial measurement 
of this plan after georeferencing shows 
a high degree of accordance with the 
condition recorded by LLS and with 
the field survey findings (Fig. 5). Most 
of the barrows documented by V. Bu-
dinský-Krička can be identified with 
the particular mounds identified in the 
current research (Fig. 5). One barrow 
documented by Budinský-Krička, how-
ever, was not numbered on his plan 
and one was not marked by hatching 
(examined barrows).

In the forest area of the barrows, 66 
barrow mounds were found (Fig. 11). In 
the field near these barrows, two addi-
tional ones were detected by magneto-
metric measurements – or the remains 
of their trenches/ditches (Figs. 17 – 20). 
Terrain signs in the barrows’ surround-
ings indicate the existence of seven 
other small burial mounds scattered 

throughout this area (Fig. 12). Howev-
er, these may also be heaps of second-
ary relocated soil from mound mounds 
from older research (in particular by I. 
L. Červinka). In one case, a barrow site 
was identified whose mound was al-
most completely removed in the past. 
The barrows identified by the DEM and 
verified in the field, as well as the bar-
rows identified by magnetometry, were 
re-numbered (no. 1 – 49, 50A, 50B, 51 
– 67; Fig. 12). Although the situation in 
the area of objects 50A – 50B – 51 has 
been interpreted as a single barrow, 
based on the results of magnetometric 
measurements (Fig. 20), several visuali-
zation filters applied to the altimetric 
model indicate the existence of three 
barrows in this area corresponding to 
the barrows marked on the plan of V. 
Budinský-Krička as barrows no. 1, 4 and 
a barrow without a number (cf. Figs. 6, 
9, 10).

The barrows are divided into three 
main concentrations. The northern-
most is a group of three newly discov-
ered barrows, arranged in a row side 
by side, in the approximate east-west 
direction. About 100 m to the south is 
the edge of the largest concentration, 
in which several groups of barrows 
are visible. The western and eastern 
margins of this concentration more or 
less respect the northwest-southeast 
line. Its southern edge is bordered by 
the relics of a historic road with mul-
tiple hollow ways, and a current dirt 
road (Fig. 12). The least clear situation 
concerns the spatial arrangement of 
barrows in the field south of the road, 
where the remains of two barrows 
were detected by magnetometry. As it 
is currently not possible to determine 
where exactly were the other barrows 
mentioned in older sources, it is ques-
tionable whether these barrows were 
spatially related to those in the forest 
or formed a separate group.

Data from LLS and magnetometry 
for some barrows (52, 53, 54, 55, 56, 
57, 59, 61, 63, 66 and 67?) indicate and 
mutually confirm the occurrence of 
concentric concave depressions in the 
terrain surrounding the outer perime-
ter of the barrow mounds (Fig. 15). It 
is probable that similar structures also 
existed on other barrows. They are 
probably the relics of ditches or trench-
es that were originally part of the con-
struction of individual barrows. The soil 
obtained during the excavation of the 
ditches could have been used subse-
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quently to build the barrow mound – 
this possibility was already considered 
by V. BUDINSKÝ-KRIČKA (1959, 10). A 
more distinct depression with dimen-
sions of approximately 2 x 3 m, visible 
on the western edge of the barrow 
59, could also represent a trace of soil 
excavation.

Barrows of Skalica have been stud-
ied by several researchers in the past, 
but have also been destroyed by treas-
ure hunters at various times. A large 
part of the barrows is therefore partial-
ly or seriously disturbed. I. L. Červinka 
found a total of 100 barrows in the for-
est and in the field (92 of them in the 
forest), of which 30 were examined. 
Twenty years later, V. Budinský-Krička 
recorded only 63 barrow mounds in 
the forest (Fig. 5, Tab. 1). This situation 
suggests that the entire mounds could 
have been removed during Červin-
ka’s research, making it impossible to 
identify them later. However, traces of 
the activities of I. L. Červinka and/or 
his contemporaries can also be seen 
on the barrows which Budinský-Krič-
ka already examined as disturbed (see 
Tab. 1), and also on the barrows he did 
not study at all. A comparison of the 
Budinský-Krička plan and the present-
ed results of non-destructive research 
(Fig. 5, Tab. 1) clearly shows that even 
these mounds, as well as mounds out-
side his plan, bear marks of previous 
interventions.

Although the barrows of Skalica 
are almost all disrupted to a certain ex-
tent, it is still a relatively well preserved 
group of barrows. The combination of 
information from older sources with 
the results of current non-destructive 
research suggests that some parts of 
the barrows remained intact. In bar-
rows examined by experts (mainly by 
V. Budinský-Krička), at least the original 
mound edges around the middle sec-
tion have been preserved (cf. Fig. 6). In 
the case of barrows disturbed by illegal 
excavations (shafts in the middle or 
excavations from the side of a barrow, 
Fig. 15, 16) or by heavy forestry mecha-
nisms, parts of the mounds have been 
preserved intact. 

In the future, it would be advisable 
to continue the geophysical survey of 
the areas between the preserved bar-
rows and the neighbouring parts of 
the field, hitherto unexplored, where 
relics of the already destroyed bar-
rows can be expected. The preserved 
parts of mounds and the original ter-

rain provide a suitable starting point 
for paleo-environmental research. Al-
though it is not currently possible to 
identify all the structures on the site 
as they were recorded by the first re-
searchers, the site possesses heritage 
values that need to be protected. The 
results of current multidisciplinary re-
search will therefore serve as a basis 
for its declaration as a national cultural 
monument.

Results of geophysical surveys  
of medieval sacred objects

Daniela Nipčová – Pavel Paterka –  
Ján Tirpák

In 2012, the Constantine the Phi-
losopher University in Nitra (J. Tirpák) 
and the Regional Monuments Board of 
Nitra (P. Paterka) started their coopera-
tion aimed at investigation of vanished 
medieval sacred objects through the 
means of georadar survey. Since the 
beginning of 2018, the possibility of 
geophysical research of sacred objects 
has been extended to the entire com-
munity of monuments conservation-
ists in Slovakia (Monuments Board of 
the Slovak Republic). Within the frame-
work of this cooperation, we would 
like to present our surveys from 2019 
which took place in the Trenčín and Ni-
tra regions. 

The objective of the non-destruc-
tive geophysical measurement was to 
examine the accessible interior of se-
lected medieval churches and the ter-
rain in their immediate vicinity. These 
areas were examined using a georadar 
with a scanning density of 0.05 m by 
profiles from 0.3 to 0.5 m. The research 
provided new facts concerning the 
construction modifications of existing 
churches, confirmed the presence of 
remains of vanished church buildings, 
as well as the enclosure walls of the 
cemeteries and underground premis-
es, which have not been verified by re-
search until now. Geophysical research 
has broadened the knowledge of medi-
eval sacred architecture (Romanesque 
and Gothic) in the basins of rivers Beb-
rava, Hron – Keťský potok (hinterland 
of the Premonstratensian monastery 
in Bíňa), Ipeľ – Krupinica and Litava. 
The authors use selected examples 
to indicate the presumed presence of 
vestiges of sacred buildings, the course 
of georadar research and its results. 

In addition to medieval sacred archi-
tecture, georadar anomalies in some 
cases also pointed to crypts (from mo-
dern times?), other modern or current 
objects, and the remains of medieval 
settlements or church cemeteries.

The results of georadar research 
are one of the foundations for ensur-
ing the protection of monuments and 
for processing the documentation 
of conservation and presentation of 
monuments of sacred architecture 
and their surroundings. The purpose 
of the research is to better understand 
their heritage values and to locate ob-
jects of sacred medieval complexes 
that have already disappeared. At the 
same time, the results can also be used 
to verify data on a sacred building and 
its chronological classification through 
architectural-historical and archaeo-
logical research. With the exception 
of Močenok, the investigated sites 
have not yet been verified by heritage 
research.

Several remarks on the possibility 
of reconstruction of archaeologized 
unburnt earthen building structures  

Martin Miňo

The use of soil as one of the old-
est materials in construction has been 
known in virtually all periods of history. 
These are constructions in combination 
with other materials, but also construc-
tions based on the soil itself: construc-
tions in sun-dried bricks, rammed earth 
constructions, wattle and daub walls, 
where wood constitutes the support 
and clay has the function of filling and 
insulation, log or wooden plate con-
structions leathered (plastered) with 
clay, and also in masonry constructions 
as bonding mortar in combination with 
stone. It can also be used for plastering. 
The use of soil in historic and vernacu-
lar architecture is well known, but the 
archaeologized remains of this archi-
tecture – without the previous effect 
of the fire – are relatively difficult to 
interpret. Based on the observation of 
objects preserved to this day and the 
process of archaeologization of some 
of them in comparison with the ar-
chaeological record, it seems possible 
in several cases to interpret and distin-
guish even unburnt earthen building 
structures in the archaeological record. 
Although only a few observations are 
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the foundation for this claim, it ap-
pears that the relics of earthen build-
ing structures can be divided into two 
groups based on the composition of 
the clay dough. An earthen destruc-
tion containing coarse-grained gravel 
may very well be a relic of a rammed 
earth construction, an adobe wall or 
a rough plaster of a leathered wood 
house. The finer-grained dough will 
most likely be a relic of a wattle and 
daub construction, a clay mortar in the 
so-called stone masonry on clay, or a 
thin-walled mud and straw plaster. In 
order to confirm or specify this phe-
nomenon precisely, it would be useful 
to create a larger database with char-
acteristics of all types of earthen struc-
tures in a wider geographical area. In 
combination with other observations 
such as negative imprints of wooden 
components, it may then be possible, 
on the basis of macroscopic observa-
tions, to reduce the range of possible 
construction forms for a particular find 
in an archaeological context. 

Protection of archaeological 
heritage as part of the heritage fund
(critical remarks on the current 
situation in Slovakia)

Filip Jaššo

The article provides a critical analy-
sis of the current state of the archaeo-
logical heritage protection in Slovakia. 
Emphasis is put on the characteristics 
of the immovable archaeological her-
itage within the heritage fund, supple-
mented by relationship diagrams and 
an overview table of national cultural 
monuments of archaeological type 
included in the Central Register of the 
Monuments Fund. The main legal, pro-
fessional and practical issues related to 
its protection are defined, as well as the 
historical context of the development 
of views on the protection of this type 
of cultural heritage is outlined. The spe-
cificity of the archaeological heritage, 
covered by the obligation of protection 
under international conventions, poses 
high demands on everyone involved to 
understand the subject of protection, 
to propose appropriate methods of re-
search and protection regime, and to 
present archaeological sites. The basic 
precondition for successful protection 
of archaeological finding sites is their 
identification and high-quality record 

documentation. The structure of the 
heritage fund in the domain of archae-
ology is neither satisfactory in terms 
of the number of included sites, nor 
in the representation of their various 
types. Significant differences between 
regions result from natural causes, but 
also from different methodological 
approaches. Some of the problems 
mentioned above will be solved in the 
coming years as part of the recently 
launched project of the Monuments 
Information System.

Archaeological criminality

Matúš Sládok

By the illegal archaeological activ-
ity are understood all intentional and 
reckless acts which damage or destroy 
the archaeological heritage. More se-
vere intentional acts (more serious and 
the most serious) are considered a cri-
minal offense, and the less serious acts 
are considered as infractions and other 
administrative delicts. The first group 
of actions is referred to as archaeolo-
gical criminality, archaeological crime, 
or crime in the field of archaeological 
heritage. The amount of archaeological 
criminality is evidenced by large-scale 
cases and operations conducted by 
criminal authorities, as well as by the 
high latency of this type of crime, i.e. 
the low number of solved (investigat-
ed) cases. 

Already in 1782, the first order was 
issued to hand over the finds of old 
coins from our territory to the Court 
Chamber. Since 1853 at the latest, we 
can speak of the genuine legal pro-
tection of archaeological finds in the 
Austrian Empire, which also included 
Slovakia, and we can therefore also 
speak of illegal archaeological activi-
ties in connection with violations of 
the rules on archaeological finds. The 
first mentions of such activities (con-
cealing, stealing and selling archae-
ological finds) date back to this time. 
The first illegal archaeological activi-
ties investigated by the police appear 
in our territory at the latest during the 
first Czechoslovak Republic. Until re-
cently, the community of archaeolo-
gists and monuments conservationists 
has made little effort to punish or raise 
public awareness illegal archaeological 
activities, which has led to a high level 
of tolerance for illegal archaeological 

activities in the society. As a result, the 
perpetrators gained enormous space 
for their actions causing considerable 
damage to the archaeological herita-
ge, which could have been at least par-
tially prevented even in times of weak-
er enforceable legislation. 

The first real efforts to combat ar-
chaeological crime did not begin until 
the turn of the millennium. In 2011, a 
new criminal offense of damaging and 
devaluing the archaeological heritage 
was defined and entered into force (§ 
249), which, when applied, is an effec-
tive weapon against archaeological 
criminality. Since this year, authorities 
have managed to gradually eliminate 
the criminality. Repressive tools against 
archaeological crime make it possible 
to stop or make it more difficult for per-
petrators who would have otherwise 
caused much higher damage and to 
deter other potential criminals. How-
ever, it would be naive to believe that 
the archaeological criminality will ever 
be completely eliminated. Properly en-
forced repression, combined with edu-
cation, awareness raising, and cooper-
ation of all who wants to protect and 
preserve the archaeological heritage, 
either for reasons of law or professional 
ethics, can significantly suppress this 
type of crime. For it is also the extent of 
archaeological crime that determines 
the state in which our society will 
transmit the archaeological heritage to 
future generations. 
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