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Abstract: Late Bronze Age Settlement from Senica, Site Sedlička. The presented article deals with the settlement finds from Senica,
site Sedlička, excavated during development–led excavations in 2011. The finds and contexts are analysed, processed, and the settlement
remains are evaluated. The recognised features comprise of 8 pits and 2 find concentrations. Material from these features can be dated
to the phase Reinecke HaB or Late Bronze Age and belongs to the Silesian phase of the Lusatian culture. Only some finds can be
dated more precisely to the HaB1 and HaB2-3 respectively. Radiocarbon dates are being prepared and will be published separately.
We propose that the settlement in Senica is connected to the network of routes and might have served as a sort of hub. This proposition
is supported, among other things, by the presence of Mezőcsát group burials, often found near presumed trade routes.
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Abstrakt: Štúdia je venovaná sídliskovým nálezom zo Senice, polohy Sedlička, ktoré boli zachytené záchranným výskumom v roku
2011. Analyzujeme v nej nálezy a kontexty, na základe ktorých vyhodnocujeme zachované stopy po sídlisku. Rozpoznaných bolo 8
jám a 2 koncentrácie nálezov. Materiál z týchto objektov môžeme datovať do stupňa Reinecke HaB alebo neskorej doby bronzovej
a kultúrne ho priradiť k sliezskej fáze lužickej kultúry. Len niektoré nálezy bolo možné presnejšie datovať do stupňov HaB1 a HaB2-
3. Vyhodnotenie rádiokarbónových dát sa pripravuje a bude publikované samostatne. Navrhujeme súvis sídliska v Senici s vtedajšou
cestnou sieťou, pričom sídlisko mohlo ležať na akejsi križovatke viacerých ciest. Tento návrh podporuje, okrem iných skutočností,
prítomnosť pohrebov skupiny Mezőcsát, často nachádzaných v blízkosti predpokladaných obchodných ciest.
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1. Úvod

Tento príspevok sa zaoberá spracovaním a vyhodnotením archeologického materiálu z neskorej doby bronzovej, získaného
v roku 2011 počas záchranného výskumu v Senici, poloha Sedlička, vyvolaného stavbou obchodného areálu Family Cen-
trum. Výskum bol uskutočnený Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod ve-
dením Doc. PhDr. Jozefa Hošša, CSc, za odbornej asistencie druhého autora príspevku. Okrem objektov z neskorej doby
bronzovej boli na odkrytej ploche zachytené aj hroby zo staršej doby bronzovej a sídliskové objekty z neolitu/eneolitu
a včasného stredoveku. 
Neskorá doba bronzová predstavuje pomerne málo známy úsek v pravekom vývoji na Záhorí. Sídliskový materiál v rozsahu
ako je prezentovaný v tomto príspevku, nebol zatiaľ z tohto obdobia zo Záhoria publikovaný. Cieľom je analyzovať získaný
materiál pomocou jednoduchého a už zaužívaného deskriptívneho systému, ktorý bude možné neskôr použiť pri spraco-
vaní iného relevantného keramického materiálu zo sledovaného územia (vrátane rovnako bohatého súboru patriaceho
k tej istej komponente, pozri Daňo 2011). Požiadavkou je tiež kompatibilita s kultúrne a geograficky blízkou oblasťou
Moravy. Po otázke klasifikácie materiálu nasleduje otázka datovania a kultúrno-historického vyhodnotenia tu prezentovanej
komponenty. 
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2. História bádania

Oblasti Záhoria bola začiatkom 20. storočia venovaná pomerne značná pozornosť, práve aj zásluhou prvého profesionál-
neho archeológa na Slovensku, J. Eisnera (súhrnne 1933, pozri tiež napr. Eisner 1922b; 1940), ako aj jeho blízkeho spo-
lupracovníka a miestneho rodáka, Š. Janšáka (napr. Janšák 1931). Prínosom boli aj zbery amatérskych bádateľov, spomedzi
ktorých vyniká najmä V. Jamárik, ktorý zozbieral materiál z množstva lokalít zo severu Záhoria, datovaný od najstaršieho
praveku až po novovek. Jeho zbierka sa momentálne nachádza v Záhorskom múzeu v Skalici, kde ju spísal M. Říha
(1983). Veľké množstvo lokalít bolo zachytených aj v nedávnej minulosti, vďaka predstihovým a záchranným výskumom
(napr. Elschek – Marková 2000; Daňová – Elschek 2014). Dôležitým zdrojom údajov pre osídlenie Záhoria pre úsek po-
polnicových polí a doby halštatskej zostáva štúdia J. Katkinovej z roku 1994 (Katkinová 1994). Posledný prehľadný súpis
pravekých a včasnostredovekých lokalít zo Záhoria zostavil R. Bača (2014). 
Bádanie v okolí skúmanej polohy Sedlička (súčasné mesto Senica a jeho zázemie) pozostávalo najmä z prieskumov a zberov
(Tencer 2008). Niekoľko pravekých nálezov publikoval V. Šemmer (1940–41). Počas výstavby sídliska Kolónia boli ob-
javené štyri kostrové hroby z neskorej doby bronzovej, ktorým bola v odbornej literatúre venovaná značná pozornosť
(Budinský-Krička 1947, 99; Dušek 1979; Nevizánsky 1985, 602, 604, tab. 1; Stegmann-Rajtár 1994, 328; Romsauer
1999, Abb. 5; Kemenczei 2005, tab. 8: B; Studeníková 2005, 373–384). Už zmienený V. Jamárik uskutočnil množstvo
zberov v intraviláne Senice aj jej blízkom okolí. Plošné výskumy sa v Senici realizovali hlavne v posledných rokoch v sú-
vislosti s novou výstavbou (okrem tu prezentovaného výskumu aj Daňo 2011, 81; Farkaš 2011, 90; Hoššo – Piatničková
– Šuteková 2011, 108–109).

3. Poloha a prírodné podmienky lokality

Nálezisko sa rozprestiera v severnej časti Senice, na polohe známej ako Sedlička. Nachádza sa na sprašovej terase ohraničenej
zo západu Paseckým potokom, z juhu potokom Teplica (starší názov Malina), a na východe Rovenským potokom. Nad-
morská výška terasy je približne 204 m n. m., čo predstavuje zo smeru potoka Teplica cca 4 m prevýšenie. Geologický
podklad mesta Senica tvoria horniny mladších treťohôr ako íly, pieskovce, čiastočne zlepence a štrky. Tie pokrývajú štvrto-
horné uloženiny rôzneho pôvodu. V centre Senice sú to predovšetkým riečne uloženiny ako štrky, piesky a hliny, z ktorých
je zložená pomerne široká aluviálna niva potoka Teplica. Najrozšírenejším pôdnym typom v okolí je hnedozem (Zaťko
1974, 11–15). Tá je zastúpená od Myjavy k Bielym Karpatom, v okolí Senice a Smrdákov. Severné Záhorie je aj z tohto
dôvodu pomerne úrodná oblasť (Vilček 2011). Geomorfologicky sa Senica nachádza na hranici dvoch geomorfologických
oblastí – Záhorskej nížiny a Slovensko-moravských Karpát. Chvojnická pahorkatina, do ktorej Senica z väčšej časti patrí,
je súčasťou oblasti Záhorská nížina. Geologické celky susediace s Chvojnickou pahorkatinou sú Biele Karpaty, flyšové po-
horie na severozápadnej hranici Slovenska; Borská nížina, nízkopahorkatinná oblasť tvorená viatymi pieskami; Dolnomo-
ravský úval, zníženina zasahujúca na územie Slovenska len časťou v blízkosti toku rieky Moravy; a Myjavská pahorkatina,
oblasť širokých plytkých dolín a zaoblených plochých chrbátov neogénneho pôvodu (Mazúr – Lukniš 1986; VKÚ 2003).
Z hľadiska klimatických podmienok môžeme v súčasnosti Chvojnickú pahorkatinu zaradiť do teplej, mierne vlhkej oblasti
s miernou zimou. Ročne tu spadne v priemere 600–700 mm zrážok (Michaeli 1999). V nami sledovanom období neskorej
doby bronzovej dochádza k suchému výkyvu, pri ktorom je oproti predošlým vlhkým obdobiam evidovaný nižší úhrn
zrážok, klesanie hladín tokov a spodných vôd. Do popredia sa na úkor zmiešaných dubových lesov dostávajú trávnaté
ekosystémy. Ročné teploty sa výraznejšie nemenia a pohybujú sa približne 1–2 °C nad dnešnými (Hajnalová 2012, 4–5).
Podľa posledného makrofyzikálneho klimatického modelu je však na západnom Slovensku úhrn zrážok podobný súčas-
nému stavu, prípadne dokonca vyšší. V dôsledku vyšších teplôt však dochádzalo k vyššiemu vyparovaniu vody, čo vyvolalo
podmienky vhodné pre vznik lesostepných formácií (Hajnalová 2012, 9–10, pozri aj Kuneš et al. 2015). 

4. Použitá metóda spracovania keramického materiálu

Pri spracovávaní a popise keramiky bol použitý už pomerne dobre zabehnutý deskriptívny systém, pri ktorom sa od za-
čiatku predpokladala jeho aplikovateľnosť na keramiku strednej až neskorej doby bronzovej na geograficky blízkom Záhorí.
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Deskriptívny systém má svoj pôvod v prácach moravských bádateľov. Ide o výrazne modifikovaný deskriptívny systém J.
Macháčka (pre viac informácií pozri Macháček 2001), ktorý vypracovala K. Šabatová (pozri Šabatová – Vitula 2002; Ša-
batová 2007). V tejto štúdii bola využitá už jeho pozmenená verzia od D. Parmu (Parma 2011), doplnená o kódy vypra-
cované J. Gánovským (2011) pre analogický materiálny fond zo sídliska z lokality Horní Heršpice. Základom
deskriptívneho systému je popis jedného alebo viacerých črepov (t.j. entít) s rovnakými vlastnosťami. Entity sa nepopisujú
slovne, ale pomocou kódu sú údaje o nich vkladané do databázy.
Vzhľadom na rozdiely v materiáli bolo nutné v niektorých miestach deskriptívny systém mierne upraviť. Nakoľko cieľom
vypracovanej databázy je kompatibilita so štúdiami využívajúcimi analogické kódovanie, zmeny v deskriptívnom systéme
boli podľa možností minimálne. 
Artefakty, ktoré neboli keramickými fragmentmi nádob (zvieracie kosti, mazanica, kovové predmety a iné), boli spracované
bez využitia špecifického deskriptívneho systému. 

Pri keramickom materiáli sme zaznamenávali tieto údaje:

Kvôli výskytu vnútornej výzdoby na keramickom materiáli sme pridali polia
„výzdoba vnútorná“ a „umiestnenie vnútornej výzdoby“. Pre popis vnútornej
výzdoby sme použili kódové označenia rovnaké ako pri vonkajšej výzdobe
(respektíve len kód pre vhĺbenú výzdobu, plastická vnútorná výzdoba zistená
nebola). Pre umiestnenie vnútornej výzdoby boli kódy doplnené. 
Tretím hľadiskom, podľa ktorého bola keramika popisovaná, je hľadisko lo-
kalizácie. Na rozdiel od prác, z ktorých vychádzame, však spracovávame ma-
teriál len z jednej lokality, skúmanej len počas jednej sezóny. Táto časť
databázy je preto v tejto práci jednoduchšia a zahŕňa len identifikátor (ID,
poradie v databáze), číslo objektu a prírastkové číslo. Vzhľadom na charakter
výskumu lokality (záchranný výskum s minimálnym predstihom) aj nájde-
ných objektov neboli dokumentované uloženiny alebo iné stratigrafické jed-
notky. Toto pole sme preto vypustili. 

4.1 Kvantitatívne hľadisko 
Počet zlomkov udáva počet črepov, ktoré nie je možné zlepiť, ale na základe
rovnakých vlastností je ich možné zaradiť k jednej entite. 
Počet kusov vyjadruje počet črepov, ktoré boli získané zlepením viacerých
zlomkov. Zlomky, ktoré boli zlepené a vytvorili tak 1 kus, už nezahŕňame do
počtu zlomkov.

Počet jedincov udávame v prípade, že ide o entitu kategórie 3, z ktorej je možné zrekonštruovať tvar alebo celú nádobu.
Ak viacero entít kategórie 3 pochádza z jednej nádoby, ale nie je ich možné zlepiť, počet jedincov udávame len pri jednej
z týchto entít. Počet jedincov nemôže byť iný ako 1 alebo 0 (vtedy ho neudávame). 
Hmotnosť zapisujeme v gramoch a vyjadruje hmotnosť všetkých zlomkov a kusov danej entity. Merania boli vykonané
na váhe s citlivosťou 1 gram a presnosťou 0,5 gramu.

4.2 Kvalitatívne hľadisko
4.2.1 Kategória fragmentu
Kategória fragmentu udáva časť nádoby, z ktorej fragment pochádza, a jeho veľkosť. K. Šabatová rozdelila fragmenty do
troch kategórií podľa veľkosti a štyroch podľa druhu. Podľa druhu ide o kategórie okraj/hrdlo, vydutie, dno a ucho. Podľa
veľkosti sú to kategórie K1, K2 a K3. 
Do kategórie K1 patria najmenšie fragmenty. Sú to fragmenty okraja, vydutia, dna, alebo uchá odlomené od zvyšku ná-
doby. Črepy tejto kategórie neumožňujú rekonštrukciu profilu nádoby. 
Kategóriu K2 tvoria také črepy, ktoré nesú kombináciu aspoň dvoch vlastností, ale stále nie sú dostatočné na zistenie
profilu nádoby. Patria sem napríklad celé dná bez vydutia alebo vydutia dostatočnej veľkosti. 
Kategória K3 označuje črepy, ktoré umožňujú rekonštrukciu profilu nádoby. Patria sem dná s vydutím, hrdlá s vydutím
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Tabela 1. Sledované parametre keramického
materiálu.

Tab. 1. Recorded parametres on pottery.

Kvalitatívne hľadisko Kvantitatívne hľadisko
Kategória fragmentu Počet kusov
Keramická trieda Počet fragmentov
Prítomnosť sľudy Počet jedincov
Prepálenie Hmotnosť
Výpal Priemer okraja
Povrch fragmentu Priemer hrdla
Typ okraja/hrdla Priemer vydutia
Typ nasadenia Priemer dna
Typ vydutia Celková výška nádoby
Typ dna Výška hrdla
Prítomnosť a typ úch
Tvar nádoby
Výzdoba okraja
Vhĺbená výzdoba
Plastická výzdoba
Vnútorná výzdoba



a celé profily vydutia. Z črepov tejto kategórie sa určujú jedinci. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj samostatne vyčlenenú
kategóriu KCN, kam patria celé nádoby alebo celé profily nádob. 

Proces zaradenia črepu do jednej z týchto kategórií prechádza určitou subjektivizáciou. Do istej miery je možné tejto sub-
jektivite predísť stanovením kvantitatívnych hraníc. K. Šabatová určila ako hranicu pre kategóriu K2 rozmer črepu s pri-
hliadnutím na zrnitosť matrice. Pre jemnozrnné črepy určila minimálne rozmery 5 x 5 cm, pre zrnité 7,5 x 7,5 cm a pre
hrubozrnné 10 x 10 cm (Šabatová – Vitula 2002, 14). Podľa hmotnosti stanovil hranicu J. Gánovský, za fragmenty ka-
tegórie 2 považuje tie, ktoré presahujú 100 gramov. Upozorňuje ale na nutnosť hodnotiť každý črep osobitne a prihliadať
na hrúbku črepu a zrnitosť matrice (Gánovský 2011, 51). V práci sme sa snažili pridržiavať uvedených kritérií, tie však
podliehali jednoduchému empirickému zhodnoteniu adekvátnosti ich použitia. Napríklad, črep veľkých rozmerov a hmot-
nosti (viac ako 10 x 10 cm a 100 g) zaraďujeme do kategórie 1, ak je očividné, že išlo o skutočne veľkú nádobu a nedá sa
hovoriť o podstatnejšej časti vydutia.

4.2.2 Zrnitosť keramiky
Pojmom zrnitosť keramiky označujeme prítomnosť, veľkosť a rozmiestnenie ostriva v keramickom ceste, teda súbor vlast-
ností, ktoré je možné označiť aj ako zrnitosť. Nerozlišovali sme medzi organickým a anorganickým ostrivom. Pri spraco-
vávaní materiálu sme črepy posudzovali voľným okom na základe lomu. Prevzali sme tradičné delenie na jemnozrnnú
(JZK), zrnitú (ZRK) a hrubozrnnú (HRK) keramiku (porovnaj so Šabatová 2007; Parma 2011; Gánovský 2011). 
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Obr. 1. Kategórie keramického fragmentu (podľa Šabatová 2007, 288).

Fig. 1. Ceramic fragment categories (after Šabatová 2007, 288).



l Jemnozrnná keramika (JZK) predstavuje keramiku, ktorá neobsahuje žiadne ostrivo, alebo ostrivo voľným okom nie
je viditeľné. Do hliny pripravenej preosievaním, krájaním a ručným odstránením hrubých častíc alebo levigáciou1 prav-
depodobne nebolo pridané žiadne ostrivo. Najčastejšie boli z takejto hlinenej pasty vytvorené, misky a šálky, prípadne
amfory.2

l Zrnitá keramika (ZRK) bola zastúpená v najväčšom počte. Ostrivo v keramickej hmote je viditeľné voľným okom,
rovnomerne roztriedené a jednotlivé zrná obvykle nepresahujú veľkosť 2 mm.
l Hrubozrnná keramika (HRK) obsahuje širokú škálu veľkostí zŕn ostriva, často sú niektoré zrná aj niekoľko milimetrov
veľké. Do tejto kategórie logicky spadajú najmä veľké amfory, hrnce a zásobnice, okrem zásobníc sa nám však kvôli frag-
mentárnosti materiálu nepodarilo určiť tvar nádob, z ktorého väčšina hrubozrnných črepov pochádzala.

Rovnako ako pri kategóriách veľkosti fragmentu, aj určenie zrnitosti voľným okom je do značnej miery subjektívne. Jem-
nozrnné črepy sa vo všeobecnosti ľahko odlišujú od zrnitých, horšie je to ale s rozlíšením zrnitých a hrubozrnných. Nakoľko
spracovaný súbor keramiky bol vyhodnocovaný len jedným z autorov (poznámka – R. Vávra), miera subjektivity je limi-
tovaná len jednou osobou.

4.2.3 Prepálenie keramiky
Ďalšou zo sledovaných vlastností črepového materiálu z výskumu v Senici bola miera prepálenia keramiky. K prepáleniu
dochádza pri vystavení príliš vysokej teplote (približne 1000 °C). Ak bola keramika takejto teplote vystavená už počas
výpalu, hovoríme o primárnom prepálení. Ak k prepáleniu došlo po výpale, napríklad počas požiaru, ide o prepálenie se-
kundárne (Thér 2009, 77; ústna informácia M. Gregora). Nakoľko získané črepy pochádzajú zo sekundárnych/terciálnych
polôh a neboli podrobené podrobnejšiemu petrografickému skúmaniu, nemáme možnosť s istotou určiť, či ide o primárne
alebo sekundárne prepálenie. Napriek tomu sme v skúmanom súbore vyčlenili tieto tri stupne prepálenia:

l Neprepálené črepy
l Čiastočne prepálené črepy – charakteristické sú praskliny na povrchu či mierne „odfarbenie“ črepu. Tento stupeň sa
ťažko určuje, pretože nerovnomerný výpal nemusí byť dôsledkom prepálenia črepu (Thér 2009, 167).
l Prepálené črepy – ľahko rozoznateľné, farba črepu je šedá, črepy sú pórovité, pripomínajúce pemzu, ľahko sa drobia.
Črepy často pôsobia napučaným dojmom a sú pokrútené (Thér 2009, 167).

4.2.4 Výpal
K výpalu keramiky dochádza pri teplotách nad 500 °C, kedy jednotlivé komponenty v hline prechádzajú nezvratnými
procesmi (Sinopoli 1991, 30; Gosselein 1992; Skibo 2013, 45–47). Od výpalu závisia dve hlavné vlastnosti: farba a tvrdosť
(Rice 1987, 81; Skibo 2013, 46). Prikláňame sa k názoru, že tvrdosť je údaj s malou vypovedacou hodnotou pre potreby
analýzy keramiky z doby bronzovej (napr. Šabatová – Vitula 2002, 18; Horejs 2010, 22), preto sa tvrdosťou črepov v práci
nezaoberáme. Iné je to s farbou črepu. Tá sa odvíja jednak od zloženia hliny (veľký význam má prítomnosť a rozloženie
železa) a jednak od podmienok samotného výpalu, ako teplota, dĺžka výpalu a prístup kyslíka (Rice 1987, 5–6; Sinopoli
1991, 28–30). Pri spracovávaní sme sledovali najmä farbu na lome. Podľa tej sme rozdelili materiál podľa výpalu do na-
sledovných skupín, po vzore J. Gánovského (2011, 56–57), ktorý ich takto vyčlenil v svojej diplomovej práci:

l A: Oxidačný výpal (1) – výpal za prítomnosti kyslíka. Výsledná farba črepu je červená až oranžová 
l B: Oxidačný/redukčný (2, 3) – vonkajšia strana nádoby je vypálená oxidačne, vnútorná redukčne, bez prístupu kyslíka. 
l C: Redukčný/oxidačný (4) – vonkajšia strana je vypálená redukčne, vnútorná oxidačne.
l D: Redukčný (6, 7) – výpal bez prítomnosti kyslíka. Farba črepu je šedá až čierna. 
l E: Sendvičový (5) – výpal, pri ktorom sa na črepe striedajú oxidačne a redukčne vypálené vrstvy. Oxidačné vrstvy sú
vždy na okrajoch črepu, redukčná je uprostred.

1 Levigácia je proces, pri ktorom sa hlina uloží do nádrže s vodou a premieša sa. Pôsobením gravitácie sa potom častice v hline vytriedia podľa veľkosti
a hmotnosti, takže po odčerpaní vody zostane najťažšia a najhrubšia zložka na dne a smerom k povrchu sa nachádzajú jemnejšie vrstvy (ústna informácia M.
Gregora).

2 Pri spracovávaní materiálu sme narazili ale aj na hrubostenné črepy, očividne z nádob väčších rozmerov, ktoré sme na základe neprítomnosti viditeľných
zŕn ostriva zaradili k jemnozrnnej keramike. 
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Druh výpalu treba brať pri interpretácii s rezervou. Dodržať správny postup je technologicky náročné na dosiahnutie po-
žadovaného výpalu a konečný výpal môže byť výsledkom nezvládnutia postupu či nepredvídateľnej nehody. Nesmieme
tiež zabúdať na možnosť, že osoba zodpovedná za výpal (a de facto všetky postupy pri výrobe, od získania suroviny cez
modelovanie nádoby a aplikáciu výzdoby až po výpal) mohla postupy známe a vyčlenené v súčasnosti „nedodržať“ či
zmeniť zámerne, respektíve z nedbanlivosti. V praxi sa ukazuje, že pri hodnotení výpalu keramiky voľným okom je možné
na rôznych častiach nádoby či črepu „určiť“ rôzne typy výpalu (Sinopoli 1991, 28–31). Takéto sledovanie výpalu sa teda
ukazuje ako značne nespoľahlivý zdroj informácií. Kategóriu výpalu a s ňou súvisiace výsledky sme sa napriek tomu roz-
hodli v príspevku ponechať (porovnaj obr. 15–18).

4.2.5 Povrchová úprava keramiky
Okrem zrnitosti sme mohli na keramickom materiáli z hľadiska technológie výroby sledovať aj povrchovú úpravu črepov.
Keramika mohla byť upravovaná z vonkajšej a ak to tvar nádoby dovoľoval, aj z vnútornej strany. Rozoznávame dva druhy
povrchových úprav:

l 1. Estetické úpravy – ide o úpravy, ktorých cieľom je zvýšene estetickej hodnoty
l 2. Funkčné úpravy – úpravy vykonávané kvôli zlepšeniu technických vlastností keramiky

Niektoré druhy úprav mohli zároveň plniť funkciu estetickú aj technickú. Vhodným
príkladom je hladenie a leštenie povrchu, ktoré znižuje priepustnosť črepu (Thér 2009, 84).
Pri spracovávaní materiálu sa nám podarilo vyčleniť 9 rôznych druhov úpravy keramického povrchu. 
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Obr. 2. Schémy výpalu pri pohľade na priečny rez (lom) črepu (Gánovský 2011, 57, obr. 8: 4) 

Fig. 2. Firing temperature schema of what can be seen on the sherd profile (Gánovský 2011, 57, obr. 8: 4).

Kód Význam kódu Popis
1 leštený Povrch odráža svetlo
2 jemne hladený Povrch je hladký, bez nerovností 
3 hladký Povrch je hladký, pri dotyku sú cítiť mierne nerovnosti
4 tuhovaný Povrch je tuhovaný, so striebristým leskom
5 prstovaný Na povrchu sú hrubé ryhy vzniknuté ťahaním prstov 
6 potiahnutý šlikrom Na povrchu je hrubý poťah z riedkej zmesi hliny a vody(šliker)
7 odretý Povrch črepu je odretý do takej miery, že neumožňuje určenie
8 prepálený Povrch črepu je drobivý a pemzovitý v dôsledku prepálenia
9 drsný Povrch črepu je zámerne neupravený, drsný

Tabela 2. Povrchová úprava keramiky (upravené podľa Šabatová 2007, 289, Tab. 33).

Tab. 2. Pottery surface treatment (modified after Šabatová 2007, 289, Tab. 33).



Pri určovaní úpravy povrchu sme brali ohľad predovšetkým na predpokladaný zámer hrnčiara, teda žiadaný výsledok vý-
roby. To znamená, že ak bolo na povrchu zreteľné leštenie, hoci nebol úplne hladký, bol označený ako leštený (porovnaj
s Tabela 2). Podobne, ak na črepe boli viditeľné kvôli odretiu len zvyšky grafitovej úpravy, povrch sme určili ako tuhovaný.
Výnimkou sú prípady odretých a prepálených povrchov, pri ktorých nie je možné zistiť zámer výrobcu. Tieto boli zaradené
k samostatným typom úpravy povrchu.

4.2.6 Tvar okraja a hrdla
Systém popisu okrajov a hrdiel využíva kód zložený z písmen A-J, určujúcich tvar hrdla, a čísel 1-11, ktoré popisujú tvar
okraja.3 Celkový zápis tak vyzerá napríklad HA3, kde H je označenie popisovanej vlastnosti, v tomto prípade hrdlo/okraj
(podobne je riešený aj kód ostatných morfologických vlastností keramiky). 
Táto metóda popisu okrajov a hrdiel je systematická a rýchla, podľa K. Šabatovej vhodná na spracovávanie rozsiahlych
súborov keramiky (Šabatová – Vitula 2002, 21). Nevýhodou ale je, že praveká keramika je často nerovnomerná, čo je
zreteľné práve pri okrajoch a hrdlách nádob. Niekedy aj neveľký črep môže mať na jednej strane iný okraj, než na druhej
(porovnaj s Miller 1985, 41–43). 

3 Pri pohľade na typologickú tabuľku okrajov a hrdiel je zreteľná istá nesystémovosť niektorých okrajov/hrdiel, ktorá bola prítomná už v prácach, z ktorých
sme vychádzali. V záujme čo najvyššej kompatibility sme ju však prebrali. 
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Obr. 3. Typár okrajov a hrdiel (upravené podľa Gánovský 2011, 61, obr. 8: 7).

Fig. 3. Rim and neck typology (modified after Gánovský 2011, 61, fig. 8:7).



Do typára J. Gánovského sme pridali skupinu HJ, obsahujúcu
ostro zrezané zatiahnuté okraje, analogicky k skupine HI. Tiež sme
pridali typ HE3, nachádzajúci sa na tenkostenných šálkach/misách
a typ HG2, ktorý sme zistili len pri jednom črepe, pravdepodobne
pochádzajúcom z misky. Napriek snahe sa ho nepodarilo začleniť
do žiadneho z už existujúcich typov. Tak ako v materiáli spracová-
vanom J. Gánovským, ani v nami spracovávanom súbore sa nevy-
skytla skupina HH.

4.2.7 Nasadenie hrdla
Prechod medzi hrdlom a vydutím, respektíve
lom prehnutia hrdla nádoby (pri misách) popi-
sujeme ako nasadenie hrdla (Šabatová – Vitula
2002, 21). Typológiu nasadení preberáme celú,
hoci v nami spracovávanom súbore sme zistili len
typy NA a NC1.
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Kód Význam kódu
H1 jednoducho zaoblený okraj
H2 ostro zrezaný okraj
H3 mierne von vyhnutý zaoblený okraj
H4 mierne von vyhnutý ostro zrezaný okraj
H5 výrazne von vyhnutý okraj zaoblený
H6 výrazne von vyhnutý okraj ostro zrezaný okokraj 
H7 zhrubnutý hranený okraj 
H8 kyjovito zhrubnutý okraj
H9 zosilnený, strechovito hranený okraj 1
H10 vodorovne prehnutý okraj
H11 zosilnený, strechovito hranený okraj 2
Kód Význam kódu
HA kónické hrdlo
HB valcovité hrdlo
HC kalichovité hrdlo
HD kalichovité hrdlo roztvorené
HE hrdlo v hornej časti ostro vyhnuté
HF hrdlo von vyhnuté
HG kónické hrdlo s lievikovitým okrajom
HH zhrubnutý alebo zvnútra odsadený okraj
HI dovnútra zatiahnutý okraj oblý
HJ dovnútra zatiahnutý okraj ostro zrezaný

Tabela 3. Typológia okrajov a hrdiel (upravené podľa Gá-
novský 2011, 60, tab. 8. 6).

Tab. 3. Rims and necks typology (modified after Gánov-
ský 2011, 60, tab. 8. 6).

Obr. 4. Nasadenie hrdla (podľa Šabatová 2007, obr. 137).

Fig. 4. Neck mounting (after Šabatová 2007, fig. 137).

Tabela 4. Nasadenie hrdla (podľa Šabatová 2007, tab. 35).

Tab. 4. Neck mounting (after Šabatová 2007, tab. 35).

Kód Popis
NA esovité
NB1 ostré
NB2 ostré zvýraznené
NC1 priame
NC2 priame zvýraznené



4.2.8 Tvar vydutia nádoby
Vydutie, ktoré tvorí prostrednú časť nádoby,
môžeme rozdeliť na horné a spodné. Pri jed-
nočlenných misách a šálkach určujeme len
spodné vydutie.

4.2.9 Typológia dien nádob
Dno tvorí spodnú časť nádoby. Niektoré typy dien sa dajú pomerne dobre pričleniť k tvarom nádob.

l Typ DA (rovné dno) je najbežnejším typom, nachádzajúcim sa na všetkých druhoch nádob (Gánovský 2011, 64)
l Zaoblené dná typu DB nachádzame na miskách a šálkach
l Typ DC tvoria vklenuté dná vytvárajúce omfalos, podobne ako typ DB sa nachádzal na miskách a šálkach
l Z typov DD sa nám bezpečne podarilo vyčleniť v materiáli len typ DD1, teda odsadené dno, nachádzajúce sa na am-
forovitých nádobách a zásobniciach (Gánovský 2011, 65). Po rovnom dne ide o najbežnejší typ. Jeden črep je možné za-
radiť aj k typu DD2, typ DD3 však zistený nebol.
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Tabela 5. Typológia horného (V) a spodného vydutia (S) (podľa Šabatová 2007, tab. 36, 37).

Tab. 5. Upper (V) and lower (S) belly typology (after Šabatová 2007, tab. 36, 37).

Kód Význam kódu Popis
VA1 oblé Mierne zaoblené vydutie, v tupom uhle s osou nádoby
VA2 baňaté Výrazne klenuté vydutie, mierne tupý uhol s osou nádoby
VB1 ostré Horné plecia nie sú klenuté, skôr kónické
VB2 ostré profilované Ostré vydutie dotvorené hranením
Kód Význam kódu Popis
SA1 oblé Slabo zaoblený tvar
SA2 baňaté Výrazne vyklenuté vydutie
SB1 kónické Priame vydutie
SB2 konkávne Spodné vydutie vytiahnuté smerom von

Obr. 5. Schéma typov horného (V) a spodného vydutia (S) (podľa Šabatová
2007, obr. 138, 139).

Fig. 5. Typology schema of upper (V) and lower (S) belly (after Šabatová
2007, fig. 138, 139).



4.2.10 Uchá a ich umiestnenie
Uchá na nádobe predstavujú prvok, ktorý môže byť funkčný alebo ozdobný. Pri spracovávaní materiálu sa nám podarilo
vyčleniť 3 nové typy úch. Prepracovali sme preto tabuľku K. Šabatovej (2007, 293, obr. 141) tak, aby viac vyhovovala
nášmu materiálu. Terminologicky sme sa inšpirovali prácou J. Juchelku (2014, 280).
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Obr. 6. Typár dien (podľa Šabatová 2007, 65, obr. 140).

Fig. 6. Bottom typology (after Šabatová 2007, 65, fig. 140).

Tabela 7. Typy úch (upravené podľa Šabatová 2007, 293,
Tab. 39; Juchelka 2014, 280).

Tab. 7. Handle types (modified after Šabatová 2007, 293,
Tab. 39; Juchelka 2014, 280).

Kód Popis
UA1 pásikové
UA2 pásikové s ryhou pri okraji
UA3 pásikové s ryhami
UA4 pásikové s výstupkami pri okraji
UB1 pásikové vklenuté (s dvomi lištami)
UB2 pásikové dvakrát vklenuté (3 lišty)
UB3 pásikové trikrát vklenuté (4 lišty)
UB4 pásikové štyrikrát vklenuté (5 líšt)
UC tyčinkové
UD horizontálne

Tabela 6. Typy dien (podľa Šabatová 2007, tab. 38).

Tab. 6. Bottom types (after Šabatová 2007, tab. 38).

Kód Popis
DA rovné
DB zaoblené
DC vklenuté
DD1 odsadené
DD2 s nábehom na nôžku 
DD3 nôžka

Obr. 7. Typy úch (upravené podľa Šabatová 2007, 293, Obr.
141).

Fig. 7. Handle typology (modified after Šabatová 2007, 293,
Fig. 141).



Nie vždy sa nám podarilo určiť umiestnenie ucha na nádobe
presne, niekedy sme určili len riadok (napr. YA). U amforovitých
tvarov bola zistená len skupina YC. Misy ukázali najvyššiu varia-
bilitu v umiestnení úch, rovnomerne zastúpené boli skupiny YA
a YD a jeden exemplár mal ucho umiestnené pod okrajom, teda
patril do skupiny YE. Pre šálky bolo typické umiestnenie YB pri
profilovaných a YD2 pri jednoduchých kónických tvaroch. Cel-
kovo sú tieto výsledky veľmi podobné tým, ku ktorým dospel J.
Gánovský (2011, 67), hoci náš súbor je menší, a teda menej
vhodný na štatistické účely.

4.2.11 Keramický tvar
Prevažná väčšina materiálu bola v stave, ktorý neumož-
ňoval z fragmentov bližšie určenie tvarov pôvodných
nádob. Prevažná väčšina fragmentov, pri ktorých sme
tvar určili, patrí ku kategórii K3. Základnú typológiu
preberáme opäť z práce K. Šabatovej (2007, 295, obr.
143), ktorá nádoby delí podľa tvarov a tie ďalej na jed-
nočlenné, dvojčlenné a trojčlenné, podľa tektoniky. 
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Tabela 8. Umiestnenie ucha na nádobe (podľa Gánovský 2011, 67, Tab. 8: 10).

Tab. 8. Handle position on the vessel (after Gánovský 2011, 67, Tab. 8:10)

Kód Popis
YA1 od okraja pod rozhranie
YA2 od okraja po maximálne vydutie
YB1 mierne vytiahnuté nad okraj
YB2 vysoko vytiahnuté nad okraj
YC1 rozhranie hrdla a tela
YC2 pod rozhraním
YD1 na maximálnom vydutí
YD2 pod maximálnym vydutím
YE pod okrajom

Obr. 8. Umiestnenie ucha na nádobe (podľa Gánovský 2011, 67, obr. 8: 13).

Fig. 8. Vessel handle position (after Gánovský 2011, 67, obr. 8: 13).

Obr. 9. Základné tvary keramických nádob (podľa Šabatová 2007, 
295, obr. 143).

Fig. 9. Basic pottery shapes (after Šabatová 2007, 295, fig. 143).



4.2.12 Výzdoba a jej umiestnenie na nádobe
Systém popisu výzdoby na nádobách používaný K. Šabatovou a autormi, vychádzajúcimi z jej prác, sa zdá byť veľmi
vhodný. Umožňuje jednoduchý popis aj zložito zdobenej keramiky za použitia viacerých kódov. V práci používame mierne
upravenú verziu od J. Gánovského (2011, 69–76, obr. 8: 13–16, tab. 8: 12–15), ktorú sme doplnili o niekoľko nových
prvkov. 
Vzhľadom na prítomnosť viacerých fragmentov s vnútornou výzdobou sme pridali samostatné kategórie pre vnútornú
výzdobu a jej umiestnenie. Pre označenie jednotlivých prvkov vnútornej výzdoby používame kód pre výzdobu vhĺbenú4,
pre umiestnenie vnútornej výzdoby bol kód doplnený o príslušné kategórie. 

4.2.13 Výzdoba okraja
Výzdoba okraja bola v súbore málopočetná a prevažovala skupina
C – horizontálne alebo vertikálne laloky vystupujúce z okraja.
V menšej miere sa objavili jamky alebo tordovanie. 
Výzdoba vnútornej strany okraja je popisovaná zvlášť pri vnútor-
nej výzdobe. Jednak preto, že ide o iný spôsob výzdoby – zdobe-
nie povrchu, zatiaľ čo pri výzdobe okraja ide o úpravu samotného
tvaru okraja, a jednak preto, že aj výzdobné prvky sú iného cha-
rakteru. Ich pridávanie by zbytočne zväčšovalo typologickú
schému výzdoby okraja. 

4 Plastická výzdoba na vnútornej strane nádob v súbore zistená nebola; v prípade jej výskytu by analogicky bol použitý kód pre plastickú výzdobu vonkaj-
šieho povrchu.
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Tabela 9. Základné tvary keramických nádob (upravené podľa Šabatová 2007, 296, tab. 41)

Tab. 9. Main pottery vessel types (modified after Šabatová 2007, 296, tab. 41)

Kód Význam kódu Spresnenie
TA amforovitá nádoba Amforám podobné nádoby s uchami aj bez úch.
TB dvojkónická nádoba Horná časť je popisovaná ako hrdlo, maximálne vydutie ako horné vydutie.
TC1 misa prostá Vydutie popisované ako spodné vydutie.
TC2 misa dvojčlenná Hrdlo nadväzuje priamo na spodné vydutie. Maximálne vydutie popisované ako horné vydutie.
TC3 misa trojčlenná Tvar má rozpoznateľné horné vydutie
TD džbánik
TE1 šálka prostá Podobné charakteristiky ako pri misách.
TE2 šálka dvojčlenná Podobné charakteristiky ako pri misách.
TE3 šálka trojčlenná Podobné charakteristiky ako pri misách.
TF hrncovitá nádoba Hrdlo predstavuje celé prehnutie až k bodu nasadenia úch. Široké tvary hrncov hraničia s misami. 
TG zásobnica Veľké hrubé tvar, blížiace sa tektonikou niekedy amforám, niekedy hrncom. Charakteristické sú svojou veľkosťou. 
TH iná Miniatúry, hlinené predmety iného charakteru, než nádoby. 

Tabela 10. Výzdoba
okraja (podľa Gánovský
2011, 69, tab. 8: 12).

Tab. 10. Rim decoration
(after Gánovský 2011,
69, tab. 8: 12).

Kód Popis
OA1 presekávanie
OA2 prstovanie/jamkovanie
OB1 plastická lišta presekávaná
OB2 plastická lišta prstovaná
OC1 laloky vytiahnuté
OC2 laloky vodorovné
OC3 vlnkovanie
OD1 hranenie vonkajšie prosté
OD2 hranenie vonkajšie viacnásobné (od 2)
OE1 hranenie vnútorné prosté
OE2 hranenie vnútorné viacnásobné (od 2)
OF1 tordovanie vonkajšie
OF2 tordovanie vnútorné

Obr. 10. Výzdoba okraja
(podľa Gánovský 2011,
70, obr. 8: 13).

Fig. 10. Rim decoration
(podľa Gánovský 2011,
70, fig. 8: 13).
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Tabela 11. Prvky vhĺbenej 
výzdoby (upravené podľa 
Gánovský 2011, 71, tab. 8: 13).

Tab. 11. Incised decoration 
elements (modified after 
Gánovský 2011, 71, tab. 8: 13).

Kód Význam Kód Význam
ZA02 2 krátke ryhy ZJ13 3 žliabky tenké šikmé
ZA03 3 krátke ryhy ZJ15 žliabkovanie šikmé tenké, žliabky oddelené
ZA04 4 krátke ryhy ZJ16 žliabkovanie šikmé tenké, žliabky nadväzujú
ZA05 krátke ryhy v skupine, rade ZK01 žliabok zvislý široký
ZA07 vlnkovanie ZK02 2 žliabky zvislé široké
ZA08 zúbkovanie ZK03 3 žliabky zvislé široké
ZA12 zvislé krátke ryhy ZK04 4 žliabky zvislé široké
ZA13 zvislé zúbky ZK05 žliabkovanie zvislé široké, žliabky oddelené
ZB03 3 bodky v rade ZK06 žliabkovanie zvislé široké, žliabky nadväzujú
ZB06 rad drobných jamiek (perličkovanie) ZK09 široké zvislé žliabky/hrebienky (mohylové)
ZB13 3 drobné jamky v stĺpci ZK12 2 žliabky tenké šikmé v opačnom smere
ZC01 malá jamka ZK13 3 žliabky tenké šikmé v opačnom smere
ZC02 2 malé jamky vedľa seba ZK15 ryha horizontálna
ZC03 3 malé jamky v skupine ZL01 2 ryhy horizontálne
ZC07 jamky v skupine - rozetka ZL02 3 ryhy horizontálne
ZD01 kolok ZL03 4 ryhy horizontálne
ZD02 2 kolky ZL04 šikmé žliabky
ZD05 kolky v rade ZL05 ryhovanie horizontálne
ZD07 kolkovanie plošné ZL06 krátke ryhy horizontálne
ZE01 veľká plochá jamka ZL07 krátke ryhy horizontálne, 2 línie
ZE02 slniečko ZL11 žliabok horizontálny
ZF01 obilné zrno zvislé vodorovne ZL12 2 žliabky horizontálne
ZF02 obilné zrno vodorovne ZL13 3 žliabky horizontálne
ZF03 obilné zrno zvislé ZL14 4 žliabky horizontálne
ZF04 obilné zrno 2 rady vodorovne ZL15 žliabkovanie horizontálne
ZF11 obilné zrno 2 rady v stĺpci ZL16 krátke ryhy v stĺpci 
ZG01 ováliky zvislo ZL17 krátke ryhy v stĺpci, 2 rady
ZG02 záseky zvislé/šikmé ZM01 ryha podkovovitá
ZG03 záseky mesiačikovité zvislo ZM02 2 ryhy podkovovité
ZG04 nechtový vryp zvislý/šikmý ZM03 3 ryhy podkovovité
ZG05 jamky (prstovanie) ZM04 4 ryhy podkovovité
ZG11 ováliky horizontálne ZM07 vlnovka
ZG12 záseky vodorovne ZM11 žliabok podkovovitý
ZG13 záseky mesiačikovité vodorovne ZM12 2 žliabky podkovovité
ZG14 vpichy (drobné záseky v líniách) ZM13 3 žliabky podkovovité
ZH01 zvislá ryha ZM14 4 žliabky podkovovité
ZH02 2 zvislé ryhy ZM15 podkovovité žliabkovanie
ZH03 3 zvislé ryhy ZN01 ryha podkovovitá, otvorená nahor
ZH04 4 zvislé ryhy ZN02 2 ryhy podkovovité, otvorené nahor
ZH05 zvislé ryhy tenké súvisle ZN03 3 ryhy podkovovité, otvorené nahor
ZH07 zväzky zvislých tenkých rýh ZN04 4 ryhy podkovovité, otvorené nahor
ZI02 2 priečne ryhy ZN11 žliabok podkovovitý, otvorený nahor
ZI03 3 priečne ryhy ZN12 2 žliabky podkovovité, otvorené nahor
ZI04 4 priečne ryhy ZO01 ryha kruhová
ZI05 priečne ryhovanie ZO02 2 ryhy kruhové
ZI08 tenké šikmé zväzky rýh (zrkadlovo proti sebe) ZO11 žliabok kruhový
ZI12 2 kosé ryhy ZO12 2 žliabky kruhové
ZI13 3 kosé ryhy ZO13 3 žliabky kruhové
ZI14 4 kosé ryhy ZP01 presýpacie hodiny vodorovne
ZI15 kosé ryhovanie ZP02 presýpacie hodiny zvislo
ZJ01 žliabok zvislý tenký ZP03 trojuholníky šrafované
ZJ02 2 žliabky zvislé tenké ZP04 trojuholníky viacnásobné
ZJ03 3 žliabky zvislé tenké ZP05 trojuholník na základni
ZJ04 4 žliabky zvislé tenké ZP06 trojuholník so zvislými líniami
ZJ05 žliabkovanie zvislé tenké, žliabky oddelené ZP07 trojuholník s vpichmi
ZJ06 žliabkovanie zvislé tenké, žliabky nadväzujú ZP09 neúplne žliabkované trojuholníky
ZJ12 2 žliabky tenké šikmé
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Obr. 11. Prvky vhĺbenej výzdoby A (upravené podľa Gánovský 2011, 72, obr. 8: 14).

Fig. 11. Incised decoration A (modified after Gánovský 2011, 72, fig. 8:14).



MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2016   l 55-126 69

Obr. 12. Prvky vhĺbenej výzdoby B (podľa Gánovský 2011, 72, obr. 8: 14).

Fig. 12. Incised decoration B (after Gánovský 2011, 72, fig. 8: 14).



4.2.14 Vhĺbená výzdoba 
Vhĺbená výzdoba bola v materiáli zo sídliska v Senici zastúpená v najväčšom počte. Najčastejšie bolo využitie rýh a žliabkov,
ktoré boli aplikované vo forme viacnásobných obežných línií (ryhy), šikmo (žliabky aj ryhy) alebo zvislo (žliabky). Vhĺbená
výzdoba bola najčastejšia pri menších nádobách, často jemnozrnných a pomerne tenkostenných.
Na rozdiel od J. Gánovského (2011, 73) nevyčleňujeme samostatnú podskupinu pre ryhovanie. V nami spracovávanom
materiáli sa nevyskytli také spôsoby zdobenia ryhami, ktoré by vyžadovali ešte zvlášť vyčlenenú popisnú kategóriu.

4.2.15 Plastická výzdoba
Plastickú výzdobu sme na keramike zachytili v menšej miere než vhĺbenú, a naopak častejšie na fragmentoch hrubších
a väčších nádob. Najčastejšie sa vyskytujúcim prvkom bol jednoduchý horizontálny výčnelok PG1. Jednotlivé výčnelky
tohto druhu sa navzájom líšili svojou mohutnosťou, nepristúpili sme však k detailnejšiemu členeniu. V tabuľke uvádzaná
skratka PL značí plastickú lištu.

4.2.16 Vnútorná výzdoba
Výzdoba vnútornej strany nádob je typická pre šálky sliezskeho stupňa lužickej kultúry (Juchelka 2014, 91). Kvôli pre-
hľadnosti sme pre toto vnútorné zdobenie vyčlenili samostatnú kategóriu „vnútorná výzdoba“. Ako sme už vyššie spome-
nuli, vnútorná výzdoba využíva kódy pre výzdobu vonkajšieho povrchu (v nami sledovanom súbore len kód vhĺbenej
výzdoby). 
Fragmenty s vnútornou výzdobou boli často príliš malé, aby sa dala výzdoba rekonštruovať. Jediné prípady, kedy sa nám
podarilo zachytiť vnútornú výzdobu vo väčšej miere, boli fragmenty tuhovaných profilovaných šálok. 

4.2.17 Umiestnenie výzdoby
K systému prebratému z prác K. Šabatovej (2007, 301, tab. 45) a J. Gánovského (2011, 76, tab. 8: 15) sme pridali kód
pre vnútorný okraj/hrdlo a mierne sme tak schému upravili. 
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Tabela 12. Prvky plastickej výzdoby (podľa Gánovský 2011, 74, tab. 8: 14).

Tab. 12. Plastic decoration elements (after Gánovský 2011, 74, tab. 8: 14).

Kód Význam Kód Význam
PA1 PL nezdobená PD2 vypuklina terčovitá
PA2 PL nezdobená hranená PD4 vypuklina doplnená rebrami
PA3 PL presekávaná PD6 vypuklina pretlačená zvnútra
PA4 PL nechtovaná PE výčnelok guľatý
PA5 PL prstovaná PF1 výčnelok jazykovitý
PA6 PL vrypy horizontálne PF3 výčnelok tŕňovitý
PA7 PL vlnkovaná PG1 horizontálny výčnelok jednoduchý
PA8 PL prstovaná zvislá PG2 horizontálny výčnelok prstovaný
PB1 rebro PG3 horizontálny výčnelok hranený
PB2 2 rebrá PG4 horizontálny výčnelok s 2 výstupkami
PB3 3 rebrá PH1 slepé ucho horizontálne
PB4 4 rebrá PH2 slepé ucho vertikálne
PB5 rebrovanie PH3 ucho/výčnelok, zvislo prepichnuté
PB6 rebrovanie “gotické” PH4 ucho/výčnelok, vodorovne prepichnuté
PC1 pupček PI1 fasetovanie
PD1 vypuklina plastická Tabela 13. Umiestnenie výzdoby (upravené podľa 

Gánovský 2011, 76, tab. 8: 15).

Tab. 13. Decoration position (modified after 
Gánovský 2011, 76, tab. 8: 15).

Kód Význam
XA hrdlo
XB rozhranie hrdlo/vydutie
XC vydutie
XC1 horné vydutie
XC2 maximálne vydutie
XC3 spodné vydutie
XD pri dne
XE ucho
XF inde
XG vnútorný okraj/hrdlo
XH1 vnútorné vydutie horné
XH2 vnútorné vydutie maximálne
XH3 vnútorné vydutie spodné
XG vnútorné dno
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Obr. 13. Prvky plastickej výzdoby (podľa Gánovský 2011, 75, obr. 8: 16).

Fig. 13. Plastic decoration (after Gánovský 2011, 75, fig. 8:16).



5. Vyhodnotenie sídliska

5.1 Použitá metóda výskumu

Odkrývanie plochy začínalo použitím ťažkej techniky – buldozéru a scraperu, ktorými bolo stiahnutých vrchných približne
40-70 cm, kým sa neobjavilo sprašové podložie. Sťahovanie ornice prebiehalo po cca 5-centimetrových vrstvách, čo bolo
spôsobené najmä tvrdosťou ornice, ktorá technike nedovoľovala hlbšie ťahy. Plocha zbavená ornice s odkrytým podložím
bola začistená, zachytené objekty zdokumentované a následne vyberané ručným náradím. Na lokalite z tohto dôvodu ne-
bola zachytená kultúrna vrstva, jedinými zachytenými antropogénnymi uloženinami boli výplne objektov.

5.2 Popis objektov
Zachytené boli sídliskové objekty z neolitu/eneolitu, hroby zo staršej doby bronzovej, sídliskové objekty z neskorej doby bronzovej,
ktorými sa táto práca zaoberá, a sídliskové objekty z obdobia včasného stredoveku (k tomu Apiar 2012).
Do neskorej doby bronzovej je na základe získaného materiálu možné datovať deväť objektov – objekty číslo 2, 5, 7, 12, 21, 22, 24,
26 a 27, z ktorých osem predstavujú jamy a jeden (objekt 2) objekt bol vo forme zhluku nálezov. Z každého bol získaný keramický
materiál, z objektov 7, 12, 21 a 22 pochádzajú aj zvieracie kosti. Mazanica bola nájdená v objektoch 5, 7, 12, 21, 24. Medzi objektmi
22 a 26 bola objavená koncentrácia keramiky a mazanice, ktorú sme pri spracovávaní označili ako PL. Keramika datovaním zodpovedá
keramike z objektov radených do neskorej doby bronzovej, mohlo by ísť o zničené zvyšky plytkého objektu.

Objekt 2
Objekt 2 nebol zachytený v podloží, jeho jediným dokladom je zhluk črepov a prepálenej mazanice. Nie je jasné, či išlo o plytký za-
hĺbený objekt, alebo je zhluk nálezov pozostatkom nadzemnej (napríklad zrubovej) štruktúry alebo kultúrnej vrstvy.
Zhluk črepov pozostával z 5 fragmentov s celkovou hmotnosťou 248 gramov. Išlo prevažne o čiastočne prepálenú hrubozrnnú kera-
miku, pričom okrem jedného fragmentu okraja išlo o nevýrazné črepy z tela rôznych nádob. Fragment pochádza zrejme z nádoby
ovoidného hrncovitého tvaru (tab. XI: 1).

Objekt 5 (tab. III)
Objekt 5 bol zachytený ako jama nepravidelného kruhového pôdorysu s priemerom ústia približne 148 cm a maximálnou hĺbkou 57
cm. V profile bol objekt nepravidelného kužeľovitého tvaru s mierne zaobleným dnom širokým 57 cm. Výplň objektu tvorila tmavosivá
ílovitá zemina premiešaná s drobnou mazanicou.
Vo výplni objektu bolo nájdených 31 fragmentov keramiky s celkovou hmotnosťou 509 gramov. Fragmenty pochádzajú prevažne
z tiel nádob, preto nebolo možné bližšie určenie tvarov nádob. Výnimku tvorí fragment okraja s vysoko vytiahnutým tyčinkovým
uškom, ktorý pochádza zrejme zo šálky alebo misky (tab. XI: 2). Z objektu sa po výbere zachovali ešte 3 drobné amorfné kusy mazanice
vážiace spolu 86 gramov. 

Objekt 7 (tab. IV)
Objekt 7 bol pôdorysom podobný objektu 5. Zachytená jama bola nepravidelného kruhového pôdorysu s priemerom ústia približne
125 cm. Smerom ku dnu sa kužeľovito rozširoval asi na 132 cm v priemere. Na dne bol po obvode asi 20 cm schodík, po ktorom na-
sledovalo dno s priemerom 91 cm v hĺbke 74 cm. Výplň pozostávala z tmavosivej ílovitej zeminy s prímesou drobnej mazanice.
Materiál z výplne tvorila keramika, zvieracie kosti a niekoľko drobných predmetov, medzi ktorými najväčší význam má kompletná
bronzová ihlica (tab. XXVI: 1), ktorá bola zapichnutá v SZ stene objektu asi 50 cm pod zachyteným povrchom objektu. Dohromady
bolo v objekte nájdených 488 fragmentov keramiky s celkovou hmotnosťou 5 840 gramov. Za zmienku stoja najmä fragmenty pro-
filovaných šálok s vnútornou výzdobou. Zvieracích kostí bolo z objektu získaných 22 kusov. Dva kusy boli odoslané na 14C analýzu.
Z objektu boli po vytriedení získané 4 drobné kusy mazanice, z toho dva kusy sa javia ako časť výmazu medzi brvnami. Mazanica
z objektu 7 váži spolu 68 gramov.

Objekt 12 (tab. V)
Objekt 12 bol jasne zreteľný v podloží ako oválna tmavosivá škvrna s priemerom ústia asi 190 cm. Po vybratí mala jama tvar „presý-
pacích hodín“, horná časť bola lievikovite rozšírená, v strede bolo zúženie a smerom ku dnu sa objekt zase rozširoval. Dno objektu
bolo v hĺbke 118 cm a priemer dna bol približne 194 cm. Výplň bola tmavosivá až čierna, ílovitá s prímesou väčších kusov mazanice.
Na výplni boli badateľné vrstvy po postupnom zapĺňaní, jedna z týchto vrstiev bola zuhoľnatená.
Z objektu pochádza 62 fragmentov keramiky, s celkovou hmotnosťou 2 852 gramov. Ide prevažne o fragmenty z tiel nádob, ale aj
o fragmenty, na základe ktorých je možné rekonštruovať, alebo aspoň odhadovať, o akú nádobu išlo (tab. XI: 3–12). Okrem keramiky
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bolo vo výplni nájdených aj 7 zvieracích kostí, dohromady vážiacich 82 gramov a po vytriedení bolo odložených 70 prevažne amorfných
kusov mazanice s hmotnosťou 2678 gramov.

Objekt 21 (tab. VI)
Podobne ako objekt 12, aj táto jama sa jasne črtala v podloží ako tmavosivá škvrna v tvare nepravidelného kruhu. Rozmery objektu
boli 144 cm priemer ústia, 159 priemer dna, hĺbka dna 142 cm. Po vybratí mal profil podobu presýpacích hodín. Výplň objektu bola
tmavá ílovitá, vrstvená, s prímesou uhlíkov a väčších kusov mazanice.
Okrem keramiky, ktorá bola zastúpená v počte fragmentov 158 s celkovou hmotnosťou 4 666 gramov, sa vo výplni podarilo spolu
s niekoľkými ďalšími drobnými predmetmi nájsť bronzovú ihlu (tab. XXVI: 2), fragment kamennej podložky a 14 ks zvieracích kostí,
z ktorých boli 2 vzorky odoslané na 14C analýzu. 
Mazanica bola z tohto objektu po výbere odložená v najväčšom množstve, spolu 68 prevažne väčších kusov, vážiacich dokopy 10 107 gramov. 

Objekt 22 (tab. VII)
Objekt 22 bola jama nepravidelného obdĺžnikového pôdorysu s maximálnou dĺžkou 223 cm a maximálnou šírkou 186 cm, orientovaný
severojužným smerom. Zahĺbený bol kolmo do podložia s dnom v hĺbke 85 cm. Na dne jamy v jej východnej časti boli zistené 3 asi
10 cm hlboké menšie jamy s priemerom asi 70 a 100 cm, ktoré boli zrejme súčasťou objektu. Výplň objektu bola tmavosivá ílovitá,
dali sa v nej vysledovať 3 vrstvy – najvyššia, hlboká 20–50 cm bola s prímesou drobných kusov mazanice, pod ňou asi 10–20 cm
hrubá vrstva premiešaná s uhlíkmi a na dne bola vrstva bez prímesí. 
Z objektu bolo získaných 398 fragmentov keramiky, s celkovou hmotnosťou 9 865 gramov, 83 kusov zvieracích kostí a niekoľko drob-
ných nálezov, medzi nimi malý bronzový krúžok (tab. XXVI: 3). Z výplne tohto objektu bolo vybraných len 5 menších kusov mazanice,
vážiacich 151 gramov. Aj z tohto objektu boli 3 vzorky zvieracích kostí odoslané na 14C analýzu. 

Objekt 24 (tab. VIII)
Po začistení sa v sprašovom podloží jasne javili obrysy jamy nepravidelného oválneho pôdorysu. Po vybratí sa zistilo, že jeho steny sa
nepravidelne rozširujú. Priemer ústia bol približne 123 cm, priemer dna 126 cm. Maximálna šírka objektu bola 137 cm, maximálna
hĺbka 61 cm. Výplň objektu tvorila tmavosivá ílovitá zemina s drobnými kusmi mazanice. 
V objekte boli nájdené fragmenty keramiky (80 ks) vážiace spolu 5 086 gramov. Okrem keramiky boli v objekte nájdené tri kamenné artefakty.
Ide zrejme o fragment kamennej podložky a dve drvidlá (tab. XXIV: 3–4, 8). Medzi črepmi vynikajú pomerne dobre zachované fragmenty
z tuhovanej amforovitej nádoby zdobenej žliabkami (tab. XXI: 4). Z objektu pochádza aj 15 väčších kusov mazanice, vážiacich 3 903 gramov. 

Objekt 26 (tab. IX)
Objekt 26 nebol z časových dôvodov preskúmaný celý, skúmal sa len cca 70 cm širokým rezom vedeným približne jeho stredom.
V podloží sa črtal nejasne, jeho zachytené rozmery boli 540 cm na dĺžku a 528 cm na šírku. Smerom od východu k západu v reze dno
objektu stupňovito klesalo v nerovnomerných intervaloch. Maximálna zachytená hĺbka bola 115 cm. V západnej časti objektu bola
zistená plytká prepálená vrstva. Výplň objektu bola tmavosivá ílovitá zemina s drobnými kusmi mazanice. 
Vo vykopanej časti objektu bolo nájdených 26 fragmentov keramiky s celkovou hmotnosťou 1 137 gramov, čo je vzhľadom na pre-
kopaný objem a v porovnaní s ostatnými objektmi na sídlisku pomerne málo. Okrem jedného boli všetky fragmenty z tohto objektu
prepálené, čo je 96%. Takúto koncentráciu prepálených črepov sme v iných objektoch nenašli5.

Objekt 27 (tab. VIII)
Objekt bol zreteľne viditeľný v spraši ako nepravidelný ovál s maximálnym priemerom 148 cm. Zahĺbený bol kolmo na rovné dno do
hĺbky 65 cm. Výplň tvorila tmavosivá ílovitá zemina s prímesou drobnej mazanice. V severovýchodnej časti jamy bol zhluk črepov,
z ktorých väčšina patrila jednej nádobe veľkých rozmerov, pravdepodobne išlo o zásobnicu. 
Dokopy bolo z objektu získaných 298 fragmentov keramiky s celkovou hmotnosťou 14 373 gramov. Okrem toho bol v objekte
nájdený jeden brúsik (tab. XXIV: 1).

Nálezy z plochy (objekt PL)
Okrem zachytených objektov pochádzajú nálezy keramiky z neskorej doby bronzovej aj z výskumnej plochy, kde sa koncentrovali na
ploche asi 5 x 5 m. Tieto nálezy majú označenie objektu PL. Ide o 15 fragmentov s hmotnosťou 472 gramov. Okrem jednej misy so
zatiahnutým okrajom (tab. XXI: 3) však fragmenty nedovoľujú bližšie určenie. Vedľa tejto koncentrácie bol nájdený väčší kus mazanice
s viditeľnými odtlačkami drevených dosiek, vážiaci 926 gramov. 
Nálezy by mohli pochádzať z plytšie zahĺbeného objektu, ktorý bol časom rozoraný tak, že po ňom nezostali stopy.

5 Podielom prepálenej keramiky je najbližšie objekt 24, kde však prepálené a čiastočne prepálené črepy tvoria necelých 30 %. Objekt 2, kde je čiastočne pre-
pálených 60% črepov, nepočítame kvôli nízkemu celkovému počtu – 5 črepov.
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5.3 Analýza sídliskových objektov
Preukázateľne bolo zachytených 9 sídliskových objektov s materiálom dokumentujúcim ich zaplnenie v neskorej dobe
bronzovej (pozri kap. 6). Ak budeme považovať koncentráciu črepov označenú PL za rozorané zvyšky plytkého alebo
nadzemného objektu, môžeme hovoriť o 10 objektoch. Celková rozloha preskúmanej plochy bola približne 1 hektár, pri-
čom objekty z neskorej doby bronzovej boli zahĺbené do podlaži a sústredené prevažne v západnej časti (tab. II). Na
základe ďalších výskumov prebiehajúcich v blízkosti (Daňo 2011; ústna informácia Z. Farkaša a P. Jelínka) môžeme pred-
pokladať, že osídlenie z neskorej doby bronzovej pokračuje východným smerom. Na ploche výskumu sa po začistení javili
stĺpové jamy, ktoré však po zaschnutí plochy nebolo možné zdokumentovať ani preskúmať. Predpokladáme, že keby boli
tieto jamy zakreslené a preskúmané, mohli by sme prinajmenšom usudzovať na ich súčasnosť s vykopanými objektmi.
Prítomnosť nadzemných stavieb stĺpovej konštrukcie teda na sídlisku môžeme iba predpokladať. Na sídlisku mohli byť
využité aj iné typy konštrukcie, napríklad zrubová. Stĺpové jamy zachytené pri výskumoch dosahujú často zachovanú
hĺbku len niekoľkých centimetrov. Ich pôvodná hĺbka mohla byť väčšia, erózia a ľudské zásahy (napr. orba) však mohli
terén znížiť o niekoľko desiatok centimetrov (Bláhová-Sklenářová 2012, 22). Plytšie zahĺbené jamy by nemuseli byť za-
chytené pri použitej metodike výskumu, ktorá stiahnutím ornice terén znížila o 30–35 cm. Stavby zrubovej konštrukcie
v teréne zanechajú ešte menšie stopy. Plytké žľaby alebo tmavo sfarbené pásy hliny, ako aj kolové alebo klieštinové spevnenia
nároží zrubových konštrukcií, by neboli zachytené z rovnakých dôvodov, aké sme menovali pri plytko zahĺbených stĺpoch
(Bláhová-Sklenářová 2012, 51–54; pozri aj Ernée 2008). Pre prítomnosť či neprítomnosť nadzemných stavieb na sídlisku
teda nemáme priame dôkazy zachytené v teréne.
Väčšina objektov pôvodne slúžila pravdepodobne ako zásobné jamy. Ide o 6 objektov: 5, 7, 12, 21, 24 a 27. Objekty 5,
7 a 24 tvoria zhluk, inak sú od najbližšieho objektu vždy vzdialené približne 25 metrov (tab. II). Zásobné jamy sú na síd-
liskách (nielen) neskorej doby bronzovej bežné a často tvoria väčšinu zachytených objektov (napr. Studeníková – Paulík
1983, 100; Štrof 1993, 314; Šabatová 2007, 76). Podrobnejšie sa zásobnými jamami zaoberali viacerí autori (napr. Bouzek
– Koutecký 1964; Vařeka 2003; Kuna 2012). Podľa Bouzka a Kouteckého sa tvar zásobných jám odvíjal od podložia, do
ktorého boli zahĺbené. V íle prevládajú zásobné jamy kužeľovitého tvaru, zatiaľ čo v menej súdržnom pieskovom podloží
sa takéto jamy takmer nevyskytujú a nahrádzajú ich širšie roztvorené misovité jamy (Bouzek – Koutecký 1964, 30–32).6

Tvar presýpacích hodín, ktorý je pri zásobných jamách častý a zachytený bol aj na sídlisku v Senici pri objektoch 12 a 21
(tab. V–VI), je však deformáciou pôvodného (viac-menej kužeľovitého) tvaru, ktorý bol spôsobený jednak počas užívania
(a začisťovania) zásobnicovej jamy, ako aj prirodzenými deštrukčnými procesmi po zániku pôvodnej funkcie objektu
(Kuna 2012, 23-25). Najväčší zachytený objekt na sídlisku, objekt 26, bola stupňovito zahĺbená jama nepravidelného
pôdorysu. Predpokladáme, že by mohlo ísť o stavebnú jamu – hliník. Podľa A. Štrofa v lužickej kultúre nie sú doklady
hliníkov (Štrof 1993, 314), hoci ich niektorí autori predpokladajú (napr. Studeníková – Paulík 1983, 101). Podľa K. Ša-
batovej sa hliníky vyskytovali aj v lužickej kultúre, len mali menšie rozmery. Dokladom takýchto hliníkov má byť objekt
zo sídliska v Paloníne, ktorý je možné za hliník považovať na základe nepravidelného dna a nehomogénneho zásypu. Pri-
púšťa, že aj niektoré objekty na sídlisku v Přáslavicích by podľa týchto kritérií mohli byť označené ako hliníky. Ako jed-
noznačné hliníky uvádza tri objekty datované do strednej doby bronzovej (Šabatová 2007, 74). Hliníky sú známe z
kultúrneho prostredia stredodunajských popolnicových polí, a to z ich velatickej fázy, teda mladšej doby bronzovej (Ří-
hovský 1982, 29; Salaš 1993, 290–291). Predpokladáme, že aj nálezová situácia s objektom 26 na sídlisku v Senici v polohe
Sedlička by s veľkou pravdepodobnosťou mohla predstavovať hliník. 
Objekt 22 je jediným zo zachytených objektov na sídlisku, pri ktorom nevieme jednoznačne určiť jeho funkciu. Veľkosťou
neprevyšuje väčšie zo zásobných jám na sídlisku (obj. 12, 21), líšil sa však od nich v pôdoryse aj profile. Veľké zásobné
jamy 12 a 21 mali nepravidelný okrúhly až oválny pôdorys a v profile boli kužeľovité s lievikovite rozšíreným ústím.
Objekt 22 mal v pôdoryse skôr tvar nepravidelného obdĺžnika orientovaného v smere sever – juh so zaoblenými rohmi
a má vaňovitý, mierne sa rozširujúci profil. Dno objektu bolo rovné, s plytkou depresiou menších rozmerov v severový-
chodnej časti a dvomi väčšími depresiami pri východnej stene (tab. VII). Účel týchto priehlbín na základe nálezovej
situácie nevieme určiť.
Z prostredia lužickej kultúry sú zahĺbené stavby, pri ktorých sa predpokladá ich obytná funkcia, známe predovšetkým
z mladšej (Štrof 1993, 314), ale aj neskorej doby bronzovej (Studeníková – Paulík 1983, 96–99). Na sídlisku v Pobedime
boli zachytené dva objekty, datované nálezmi z výplne do sliezskej fázy lužickej kultúry, teda do neskorej doby bronzovej
(Studeníková – Paulík 1983, 15, 98–99, obr. 7). Tieto dva objekty sú o niečo väčšie, než objekt 22 v Senici, nie však
6 Upozorňujú ale na zložitejšie situácie, kedy je podložie na lokalite zvrstvené a striedajú sa kompaktnejšie a sypkejšie vrstvy.
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príliš výrazne a sú tiež pravouhlého pôdorysu. V prostredí kultúr stredodunajských popolnicových polí sú z neskorej doby
bronzovej doložené zvyšky zahĺbených stavieb vo väčšom počte v areáli hradiska v Brně-Obřanoch (Adámek 1961; Pod-
borský 1970, 66; Zbránková 2012, 32–33, obr. 5). O obytný objekt z prostredia podolskej kultúry by mohlo ísť v prípade
zahĺbeného objektu z Muránskej ulice v Bratislave–Devíne (Studeníková 1993, 120; Hlavenková 2009, 24). 
Napriek uvedeným analógiám nie sme presvedčení o jeho obytnej funkcii, a to aj vzhľadom na jeho menšie rozmery a ne-
prítomnosť vykurovacieho zariadenia (ktorým disponovali niektoré vyššie uvedené analógie). Prikláňame sa skôr k hypotéze
o hospodárskej funkcii objektu 22 (napríklad na skladovanie potravín).
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Tab. I. Poloha náleziska na mape Senice a okolia.

Tab. I. Location of the site on the map of Senica and surroundings.
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Tab. II. Plán skúmanej plochy.

Tab. II. Plan of the excavated area. 

Tab. III. Objekt 5.

Tab. III. Feature 5.
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Tab. IV. Objekt 7.

Tab. IV. Feature 7.

Tab. V. Objekt 12.

Tab. V. Feature 12.
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Tab. VI. Objekt 21.

Tab. VI. Feature 21.

Tab. VII. Objekt 22.

Tab. VII. Feature 22.
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Tab. VIII. Objekty 24 a 27.

Tab. VIII. Features 24 and 27.

Tab. IX. Objekt 26. 

Tab. IX. Feature 26.
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Tab. XI. Výber keramiky z objektov. 1: obj. 2; 2: obj. 5; 3-12: obj. 12.

Tab. XI. Selection of pottery from features. 1: feature 2; feature 5; 3-12: feature 12.
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Tab. XII. Výber keramiky z objektu 7.

Tab. XII. Selection of pottery from feature 7.
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Tab. XIII. Výber keramiky z objektu 7.

Tab. XIII. Selection of pottery from feature 7.
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Tab. XIV. Výber zdobenej keramiky z objektov. 1-6: obj. 7; 7: obj. 24; 8-9: obj. 22.  

Tab XIV. Selection of decorated pottery from features.1-6: feature 7; 7: feature 24; 8-9: feature 22. 
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Tab. XV. Výber keramiky z objektov. 1-5: obj. 7; 6-10: obj. 21.

Tab. XV. Selection of pottery from features. 1-5: feature 7; 6-10: feature 21.
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Tab. XVI. Výber keramiky z objektu 21.  

Tab. XVI. Selection of pottery from feature 21.
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Tab. XVII. Výber keramiky z objektov. 1-8: Obj. 21; 9-10 : Obj. 22.  

Tab XVII. Selection of pottery from features. 1-8: Feature 21; 9-10: Feature 22.
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Tab. XVIII. Výber keramiky z objektu 22.

Tab. XVIII. Selection of pottery from feature 22. 



Roman Vávra / Martin Bača l Osídlenie z neskorej doby bronzovej v Senici88

Tab. XIX. Výber keramiky z objektu 22.   

Tab. XIX. Selection of pottery from feature 22.
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Tab. XX. Výber keramiky z objektu 24.   

Tab. XX. Selection of pottery from feature 24.
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Tab. XXI. Výber keramiky z objektov. 1-2: obj. 26; 3: obj. PL; 4: obj. 24; 5: obj. 21. 

Tab. XXI. Selection of pottery from features. 1-2: feature 26; 3: feature PL; 4: feature 24; 5: feature 21.
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Tab. XXII. Výber prepálených fragmentov zásobnice z objektu 24. Bez mierky.

Tab. XXII. Selection of burnt storage vessel fragments from feature 24. Not to scale.  
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Tab. XXIII. Fragmenty zásobnice z objektu 27.

Tab. XXIII. Storage vessel fragments from feature 27.
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Tab. XXIV. Kamenné artefakty. 1: obj. 27; 2-3, 5: obj. 24; 4: obj. 22; 6: obj. 12; 7: obj. 21; 8: obj. 7

Tab. XXIV. Stone artefacts. 1: feature 27; 2-3, 5: feature 24; 4: feature 22; 6: feature 12; 7: feature 21; 8: feature 7
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Tab. XXV. Artefakty z hliny, parohu a kosti. 1-3: kosť/paroh; 4-10: hlina.1, 4, 6, 9-10: obj. 7; 5, 7: obj: 21 (5 - analógia podľa Stude-
níková - Paulík 1983, tab. LII:15); 2-3: obj. 22; 8: PL.

Tab. XXV. Other artefacts from pottery, antler and bone. 1-3: bone/antler; 4-10: pottery.1, 4, 6, 9-10: feature 7; 5, 7: feature 21 (5 –
analogy according to Studeníková - Paulík 1983, tab. LII:15); 2-3: feature 22; 8: PL.
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Tab. XXVI. Bronzové artefakty. 1: obj. 7; 2: obj. 21.

Tab. XXVI. Bronze artefacts. 1: feature 7; 2: feature 21.



6. Analýza

6.1 Keramika
6.1.1 Zrnitosť 

Pri výskume bolo získaných spolu 1565 fragmentov (1238 entít)7 keramiky s celkovou hmotnosťou 45 134 gramov.
Z hľadiska zrnitosti prevládali počtom fragmenty zrnitej keramiky, hmotnosťou fragmenty hrubozrnnej keramiky. Pre-
hľadne toto zastúpenie zobrazuje tabuľka 13.

7 V databáze sú tieto fragmenty zaznamenané vo forme entít. Entitu môže tvoriť 1 alebo viac zlomkov či kusov keramiky, ktoré súhrnne v databáze označu-
jeme ako fragment. 
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Tab. XXVIII. Výber fragmentov mazanice so stopami 
konštrukčných prvkov.

Tab. XXVIII. Selection of daub fragments with house 
construction traces.

Tab. XXVII. Výber fragmentov mazanice so stopami 
konštrukčných prvkov.

Tab. XXVII. Selection of daub fragments with house 
construction traces .

Tabela 14. Zastúpenie keramiky v nálezovom súbore podľa zrnitosti.

Tab. 14: Analysed pottery represented according to graininess.

Zrnitosť Počet fragmentov Hmotnosť fragmentov (g) Zastúpenie – počet (%) Zastúpenie – hmotnosť (%)
JZK 331 4044 21,15 8,96
ZRK 804 17300 51,37 38,33
HRK 430 23790 27,48 52,71
Celkom 1565 45134 100 100



6.1.2 Kategória fragmentu
Z hľadiska kategórie fragmentu výrazne prevyšovali fragmenty kategórie K1V, teda malé zlomky z tela nádob, ktoré sme
zaznamenali v počte 967 z 1238 entít. Najmenej zastúpené boli fragmenty kategórie K2D, teda celé dná bez zvyšku ná-
doby, s počtom entít 2; fragmenty kategórie KCN, teda celé nádoby alebo celé profily nádob (4 entity); a fragmenty ka-
tegórie K3V, teda celý profil vydutia (5 entít). Fragmenty kategórie K1H, teda drobné zlomky hrdla, bol kvôli
zlomkovitosti materiálu problém určiť a často boli takéto fragmenty vedome či nevedome priradené ku kategórii K1V.
V grafe tieto dve kategórie uvádzame spoločne, jednoznačne však mali prevahu fragmenty vydutia nad fragmentmi hrdla. 

6.1.3 Výpal a prepálenie
Najčastejším typom výpalu bol redukčný výpal došeda, ktorý bol zistený pri 427 entitách, druhým najčastejším bol oxi-
dačno-redukčný výpal s 330 entitami. Najmenej častým bolo vypálenie zvonku redukčne dočierna, zvnútra oxidačne.
Takýto výpal bol zistený len pri 7 entitách (obr. 15). 

Pri jemnozrnnej keramike (JZK) je prevaha redukčného výpalu došeda ešte zreteľnejšia, až 61 % entít vykazuje takýto
výpal. Ak pripočítame druhú formu redukčného výpalu, redukčný výpal dočierna, dostávame zastúpenie 66 %, teda až
dve tretiny JZK boli vypálené redukčne (obr. 16). Zrnitá keramika (ZRK) je v rozdelení typov výpalov vyrovnanejšia.
Redukčný výpal došeda má stále vysoké zastúpenie (31 %), o niečo častejší je však oxidačno-redukčný výpal, s oxidačnou
stranou zvonka (33 %). Tu je celkový podiel oboch typov redukčných výpalov spolu len 40 % (obr. 17). Pri hrubozrnnej
keramike (HRK) sledujeme nárast oxidačno-redukčného výpalu (47 %), zatiaľ čo redukčné výpaly spolu tvoria len 23 %
(obr. 18). 
Celková prevaha redukčných výpalov môže byť zapríčinená snahou o lepšiu kvalitu keramiky, konkrétne o jej nižšiu prie-
pustnosť. Zvlášť pri JZK je ľahké predstaviť si potrebu nižšej priepustnosti, čo je možné efektívne dosiahnuť kombináciou
redukčného výpalu a leštenia (častého práve na JZK) (Thér 2009, 84). Určitý vplyv na voľbu výpalu mohli mať aj schop-
nosti výrobcu a rôzne technické možnosti výpalu rôzne veľkých nádob.
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Obr. 14. Graf zastúpenia kategórií fragmentov keramiky.

Fig. 14. Graph of ceramic fragment categories.
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Obr. 15. Graf zastúpenia jednotlivých
typov výpalu keramiky.

Fig. 15. Graph of specific types of firing.

Obr. 17. Graf zastúpenia jednotlivých
typov výpalu zrnitej keramiky (ZRK).

Fig. 17. Graph of specific types of firing
for medium coarse-grained pottery
(ZRK).

Obr. 16. Graf zastúpenia jednotlivých
typov výpalu jemnozrnnej keramiky
(JZK).

Fig. 16. Graph of specific types of firing
for fine pottery (JZK).

Obr. 18. Graf zastúpenia jednotlivých
typov výpalo hrubozrnnej keramiky
(HRK).

Fig. 18. Graph of specific types of firing
for heavy coarse-grained pottery (HRK).
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Prepálenie keramiky, ako sme už v časti venovanej metodike (kap. 3.1.) spomenuli, môže byť dvojaké: primárne a sekun-
dárne. Vzhľadom na to, že všetka keramika nájdená na sídlisku pochádza z výplne objektov (alebo z domnelej výplne do-
mnelého objektu v prípade „objektu“ PL), nemáme bez mineralogických analýz možnosť zistiť, o aké prepálenie ide. 

Podiel čiastočne alebo úplne prepálených entít sa pohybuje od 11 % do 94 %. Najväčšie zastúpenie má prepálená keramika
v objekte 26, kde z 19 fragmentov 18 bolo úplne prepálených. Podiel prepálenia v objekte 2 je skreslený nízkym celkovým
množstvom keramiky v objekte (5 fragmentov). Ak vynecháme objekty 2 a 27, priemerný podiel prepálenej (čiastočne
alebo úplne) keramiky v ostatných sídliskových objektoch je 17,6 %. Z tak fragmentárneho množstva údajov, ktoré o síd-
lisku máme, však nemôžeme z tohto výsledku vyvodiť žiadne konkrétne závery.

6.1.4 Úprava povrchu
Úprava povrchu keramiky sa taktiež líšila podľa zrnitosti. Jemnozrnná keramika (JZK) bola vo väčšine prípadov leštená,
zvnútra aj zvonka. Veľmi častá bola tiež hladká alebo tuhovaná úprava povrchu. Zatiaľ čo leštenie a hladenie boli pri JZK
častejšie z vonkajšej strany, tuhovanie bolo častejšie zvnútra. Povrch malého počtu črepov sme charakterizovali ako drsný
a ešte o niečo menšej časťi črepov ako jemne hladený. Odreté a prepálené fragmenty sú v menšine (a de facto znamenajú,
že pôvodná povrchová úprava je neurčiteľná) (obr. 20). 
Zrnitá keramika (ZRK) ukazuje menšiu variabilitu typov úpravy povrchu, dominuje hladká úprava zvnútra a drsná zvonka
nádoby. Malá časť fragmentov bola leštená, hlavne zvnútra. Z vonkajšej strany bol na niekoľkých črepoch aplikovaný
šliker. Tuhovaná či jemne hladená keramika predstavuje len drobný zlomok celkového súboru ZRK (obr. 21).
Hrubozrnná keramika (HRK) je podobne ako ZRK zvonka najčastejšie drsná a zvnútra hladká. Leštenie sa objavuje zried-
kavo a tuhovanie takmer vôbec. Šliker je len o niečo častejší, ako u ZRK (obr. 22).
Môžeme povedať, že najčastejšími úpravami povrchu sú hladenie a leštenie, prípadne je povrch ponechaný neupravený
(a teda zostáva drsný). Tuhovanie sa objavuje skoro výhradne na jemnozrnnej keramike. Zdrsňovanie vonkajšieho povrchu
sme zaznamenali dvomi spôsobmi: nanášaním hlineného poťahu – šlikra a prstovaním. Šliker sa obmedzuje na zrnitú
a najmä hrubozrnnú keramiku, prstovanie bolo zastúpené len minimálne (4 prípady) a objavilo sa na všetkých troch triedach
keramiky podľa zrnitosti. Predpokladáme tendenciu upravovať do hladka (hladením, leštením) vnútornú stranu nádob,

Obr. 19. Graf zastúpenia prepálenia v keramike zo sídliska.

Fig. 19. Graph of types of firing for pottery from Senica settlement.



teda tú, ktorá prichádza do styku s obsahom, a naopak ponechávanie drsného povrchu alebo zámerné zdrsňovanie na von-
kajšej strane zrnitých a hrubozrnných nádob. Hrubozrnné nádoby so zdrsneným povrchom lepšie odolávali tepelným
šokom počas varenia (Skibo 2013, 48–50). Zdrsnený povrch taktiež mohol umožňovať lepšiu manipuláciu s nádobami.
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Obr. 20. Graf úpravy povrchu JZK.

Fig. 20. Graph of surface treatment of Fine pottery (JZK).

Obr. 21. Graf úpravy povrchu ZRK.

Fig. 21. Graph of surface treatment of medium coarse-grained pottery (ZRK).
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Špeciálnym prípadom vonkajšej výzdoby bolo striedanie leštených a tuhovaných leštených pásov na dvoch zlomkoch
jednej nádoby z objektu 22 (tab. XIX: 1). Ide o jediný zachytený prípad takejto výzdoby v materiáli zo sídliska. Technika
zdobenia tuhovanými pásmi je typická pre nasledujúce obdobie staršej doby železnej (halštatskej). Pozvoľnú „halštatizáciu“
niektorí bádatelia vidia už v závere stupňa HaB (Studeníková – Paulík, 1983, 118–119), zatiaľ čo podľa iných k týmto
zmenám v materiálnej kultúre dochádza až začiatkom stupňa HaC (Stegmann-Rajtár 1994, 327–329).

6.1.5 Keramický tvar a výzdoba
Tvary keramických nádob sa kvôli fragmentárnosti materiálu dali určiť len zriedka. Prevažne sme určovali tvar pri frag-
mentoch kategórie 3, ale v prípade niektorých tvarov sme tvar odhadli aj z menších fragmentov. Celkovo sme tvar určili
pri 118 entitách. 

Nepomerné zastúpenie jednotlivých tvarov nádob môže mať rôzne príčiny. Môže ísť o dôsledok rozdielnej životnosti jed-
notlivých nádob. Podrobnejšie sa dynamike a životnosti keramiky venoval v svojej štúdii E. Neustupný (Neustupný 1996).
Nádoby s menšou životnosťou mali byť podľa jeho názoru vyrábané vo väčšom množstve, takže sa vo výskumom zistených
situáciách môžu javiť ako početnejšie. Pritom v jednej chvíli neboli súčasťou živej kultúry všetky naraz (Neustupný 1996,
491–493). Ďalším dôvodom môže byť malá rozpoznateľnosť niektorých fragmentov. Určité tvary (napr. amfory, šálky)
sú dobre rozpoznateľné aj na základe malých fragmentov, naopak hrnce a misy je možné rozpoznať len pri dostatočne
veľkom alebo preukaznom fragmente. Niektoré fragmenty navyše bližšie určenie nedovoľujú, ani keď ide o fragmenty
kategórie 3. Týka sa to hlavne dien nádob, pri ktorých ako fragment kategórie 3 označujeme kompletné dno s časťou vy-
dutia.

Obr. 22. Graf úpravy povrchu HRK.

Fig. 22. Graph of surface treatment of heavy coarse-grained pottery (HRK).



Amfory (obr. 24)
Jedným z najzastúpenejších keramických tvarov na sídlisku boli amfory. Vo väčšine prípadov sa z nich zachovali dva
tvarovo typické fragmenty – okraj s hrdlom alebo vydutie (respektíve časť vydutia). Okrajové črepy, ktoré môžeme bez-
pečne určiť ako fragmenty amfor, pochádzajú po jednom kuse z objektov 7, 21, 22 a 24 (tab. XIV: 1; XVII: 5; XVIII: 2;
XXI: 4). Fragment menšej nízkej amforky z objektu 7 (tab. XIV: 1) má plynulé esovité hrdlo s miernym odsadením na
prechode k vydutiu. Hrdlo a prechod medzi hrdlom a vydutím zdobia 4 tenké obežné ryhy, na vydutí je výzdoba z od-
delených žliabkov. Tvar tejto amforky je blízky amforám z Domamyslic, ktoré sú datované do stupňa HaB2-3 (Sedláček
2005, 21, tab. 73:203/1, 207/1), líši sa však výzdobou. K tej môžeme pomerne presnú analógiu nájsť na sídlisku v Pobe-
dime-Hradištiach, kde sa fragment z objektu 17/61, datovaného rámcovo do sliezskej fázy lužickej kultúry (HaB), líši
len počtom rýh na hrdle (Studeníková – Paulík 1983, 37, 111, tab. X:4). 
Ďalšou amforou určenou podľa okraja je tuhovaná amfora, ktorej fragmenty sa našli v objekte 24 (tab. XXI: 4). Má von
vyhnutý okraj a široké kužeľovité hrdlo, na ktorom je pomerne vysoko umiestnené štvornásobne vklenuté pásikové ucho.
V úrovni ucha sa po jeho stranách nachádzajú pásy štyroch horizontálnych žliabkov. Žliabkovanie nachádzame aj na
spodnej časti fragmentu, zrejme prechode medzi hrdlom a telom. Tvarom aj výzdobou je podobná amforka pochádzajúca
z lokality Andač (Kudláček 1953, 199, tab. 1: 4), ktorá je datovaná do stupňa HaB (Stegmann-Rajtár 2004, 516). 
Ostatné dva fragmenty okraja, z objektov 21 a 22 (tab. XVII: 5; XVIII: 2), sú nezdobené. V oboch prípadoch ide zrejme
o širšie amfory s kužeľovitým hrdlom a rovným okrajom, s pásikovými uchami na prechode medzi hrdlom a telom. Zdá
sa, že by mohlo ísť o starší tvar z prechodu stupňov HaA a HaB, teda z prechodu mladšej a neskorej doby bronzovej (Sed-
láček 2005, 19, tab. 13:27/3). V niektorých oblastiach sa tento tvar vyskytuje v priebehu celého trvania lužickej kultúry
vo v podstate nezmenenej podobe (Lasak 2001, 121–122), a hoci pre mladšie obdobia by bolo typickejšie užšie telo (Ju-
chelka 2014, 75–76), nemôžeme vylúčiť výskyt tohto archaického tvaru ani v mladšom období. Každopádne ide o chro-
nologicky málo citlivý tvar.
Čo sa týka fragmentov vydutia, pravdepodobne pochádzajúcich z amfor, často ide o nekompletné fragmenty vydutia,
ktoré sú zdobené žliabkami (tab. XI: 5–6; XIII: 17–18, 21; XVI: 2; XX: 4), niekedy v kombinácii so šikmým ryhovaním
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Obr. 23. Zastúpenie jednotlivých keramických tvarov. 

Fig. 23. Representation of pottery shapes.
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Obr. 24. Prehľad keramických tvarov – amfory.

Fig. 24. Pottery shapes – amphoras.



(tab. XVIII: 9; XIX: 2; XX: 5); ďalej bolo zistené tordovanie (tab. XVI: 1; XVIII: 7) alebo šikmé hranenie (tab. XVII: 8).
Jeden črep je zdobený vodorovnými a šikmými ryhami (tab. XVII: 6), na jednom je okrem rýh aj plastická vypuklina
(tab. XVI: 11)8. Jeden fragment je zdobený horizontálnymi žliabkami a pochádza z hrdla amfory (tab. XVII: 7). Takmer
kompletné vydutia máme z objektu 24 (tab. XX: 4, 5). Môžeme ich zaradiť do prvej polovice stupňa HaB (Studeníková
– Paulík 1983, 111; Sedláček 2005, 20–21). Drobnú amforku, ktorej fragment pochádza z objektu 21 (tab. XVII: 6),
datujeme rovnako, do prvej polovice stupňa HaB. Analógiu nachádzame v Pobedime (Studeníková – Paulík 1983, 113,
tab. XXII: 9).

Misy (obr. 25, 26)
Misy boli najzastúpenejším tvarom v zachytenom materiáli zo sídliska. Prevažná väčšina bola prostá jednočlenná, ale vy-
skytli sa aj dvoj- a trojčlenné exempláre. Misy so zatiahnutým ústím, typické pre neskorú dobu bronzovú (Kujovský 1994,
273), pochádzajú z objektov 7, 21, 22, 24 a PL (tab. XII: 8; XV: 1, 3–6; XVII: 3; XVIII: 3, 6; XIX: 5; XX: 1; XXI: 3, 5).
Niektoré majú pod okrajom alebo na spodnej strane vydutia ucho (tab. XIII: 8; XV: 6; XVII: 10; XIX: 5; XXI: 3) alebo
plastický výčnelok (tab. XV: 1, 4). Misy s plastickými výčnelkami na zahnutí sa vyskytli v Zlatých Moravciach-Kňažiciach
v hroboch, ktoré sú datované do stupňa HaB1 (Kujovský 1994, 272), čo však neznamená, že rovnako treba datovať aj
misy zo Senice, keďže ide o málo citlivý tvar. Neobvyklá je výzdoba spodnej časti vydutia štvoricou obežných vodorovných
rýh na miske z objektu 24 (tab. XX: 1). Miska z objektu 22 (tab. XVIII: 3), zdobená šikmým tordovaním, je pravdepo-
dobne dokladom kontaktov lužickej kultúry s kultúrou stredodunajských popolnicových polí (Kujovský 1994, 272).
Misy so zatiahnutým ústím sa objavujú už v stupni BC, z ktorého pochádza misa z pohrebiska v Martine. Pre staršie misy
je typický ostrý zlom zahnutia, ktorý sa neskôr mení na oblejší (Veliačik 1983, 125–127), aký nachádzame aj na sídlisku
v Senici. 
Medzi jednoduché tvary mís môžeme zaradiť aj kónické a polguľovité misy. Vyslovene kónickú misu bolo možné iden-
tifikovať len v jednom exemplári z objektu 22 (tab. XVIII: 1). Častejšie sa vyskytli polguľovité misy, medzi ktorými sú
kusy s uchom (tab. XII: 12; XVII: 2; XVIII: 4) aj bez neho. Oba tieto tvary, kónické aj polguľovité misy, sú chronologicky
pomerne málo citlivé, ich výskyt evidujeme v širokom časovom rozmedzí (Juchelka 2014, 86; Gedl 1989, 19). Ako typické
pre sliezsku fázu lužickej kultúry v stupni HaB (pozri Sedláček 2005, 23) sa javia niektoré tenkostenné tuhované exempláre
(tab. XI: 3; XV: 2; XVII: 1; XIX: 4). 
Najmenej zastúpeným tvarom mís boli členené alebo profilované misy. Od jednoduchších mís sa odlišujú zložitejšou
profiláciou a ostrým lomom medzi telom a hrdlom (Sedláček 2005, 24). Zachytených boli 5 exemplárov v troch objektoch
– 7 a 24 (tab. XIII: 1, 3, 6; XX: 6). Misa z objektu 24 (tab. XX: 6) je pomerne archaického tvaru, podobá sa hlbokým
misám z Opavy-Kateřinek, ktoré sú datované do Monteliovej III. periódy, teda obdobia stupňov BD až HaA1 (Juchelka
2014, 84, obr. 41: 1, 56: 2). Takéto datovanie je na sídlisku v Senici pomerne ojedinelé9, predpokladáme teda, že ide
o mladšiu nádobu, ktorá bola z nejakého dôvodu zhotovená v takejto archaickej forme. Tri misky z objektu 7 s ostrým
prechodom medzi hrdlom a telom (tab. XIII: 1, 3, 6) datujeme rámcovo do stupňa HaB, čo korešponduje s datovaním
ostatných nálezov z rovnakého kontextu. Rovnako datujeme misku z objektu 22 (tab. XIX: 7).

Šálky (obr. 27)
Tretím najčastejším tvarom rozpoznaným v materiáli zo sídliska v Senici boli šálky. Zachytené boli jednočlenné aj dvojč-
lenné tvary. Najjednoduchším typom šálok sú kónické a polguľovité šálky. Našli sa v objektoch 5, 7, 22, 24 a 27 (tab. XI:
2; XIII: 5; XIX: 3; XXI: 2). Tieto šálky, tak ako misy podobných tvarov, obvykle neumožňujú presnejšie datovanie. Šálka
z objektu 5 má široké ústie a vysoko vytiahnuté tyčinkové ucho (tab. XI: 2). Napriek neúplnosti sa zdá, že profil šálky bol
pomerne nízky, čo ju spolu s vysokým vytiahnutím ucha datuje do stupňa HaB (Sedláček 2005, 23). Drobný fragment
okraja s kúskom ucha z objektu 7 (tab. XIII: 20) by mohol tiež pochádzať z takejto šálky. Ostatné exempláre nebolo
možné bližšie datovať. 
Druhým zisteným typom boli profilované šálky. Najzachovalejšie fragmenty týchto šálok pochádzajú z objektov 7 a 22
(tab. XIV: 2, 4, 6, 8). Sú zdobené pásmi rýh a vrypov na hrdle, maximálnom vydutí aj pod ním. Z vnútornej strany majú

8 Tento fragment z objektu 21 by mohol pochádzať aj z džbánku, podobne ako niektoré ďalšie. Pretože sme v materiáli nezachytili žiadne celistvejšie frag-
menty džbánkov, predpokladáme, že ide o črep z malej amforky, možnosť džbánka však nevylučujeme.

9 Ak neberieme do úvahy tvary so širokým rozsahom výskytu, ako napríklad jednoduchšie misy či nezdobené amfory s kónickým hrdlom. 
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Obr. 25. Prehľad keramických tvarov – misy. 

Fig. 25. Pottery shapes – bowls.
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Obr. 26. Prehľad keramických tvarov – misy. 

Fig. 26. Pottery shapes – bowls.
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Obr. 27. Prehľad keramických tvarov – šálky a miniatúrne nádobky.

Fig. 27. Pottery shapes – cups and miniature vessels.



na vyhnutom okraji skupiny rýh alebo vrypov a zväzok obežných rýh v mieste maximálneho vydutia, pod ktorými je za-
vesená viacnásobná girlanda tvorená zväzkami 4-6 súbežných rýh. Vonkajšie zdobenie je podobné niektorým profilovaným
šálkam zo sídliska v Pobedime, datovaným do stupňa HaB (Studeníková – Paulík 1983, 115, tab. VII: 12, VIII: 3). Vnú-
tornou výzdobou a vyššou spodnou časťou sa šálky z objektov 7 a 22 podobajú šálke z hrobu 9/50 v Partizánskom, ktorý
je datovaný do záveru mladšej doby bronzovej. Ide ale o tvar, rozšírený najmä v nasledujúcej neskorej dobe bronzovej
(Veliačik 1983, 135, tab. XXI: 14), teda v stupni HaB. Šálky stupňa HaB, do ktorého spadá sliezska fáza lužickej kultúry,
sa vyznačujú práve vyššou profiláciou a slabým prehnutím krátkeho hrdla (Studeníková – Paulík 1983, 115). Pre stupeň
HaB je typické zvyšovanie počtu ramien aj rýh girlandy (Kujovský 1994, 278), čo môžeme pozorovať na oboch sledova-
ných šálkach zo Senice. Domnievame sa, že šálku z objektu 7 je možné zaradiť do začiatku druhej polovice neskorej doby
bronzovej, teda stupňa HaB2-3. Šálku z objektu 22 potom vidíme na základe širšie vyhnutého hrdla ako o niečo staršiu,
z prvej polovice stupňa HaB, maximálne z prechodu medzi stupňami HaA a HaB.
Pre profilované šálky stupňa HaB3 (resp. mladšiu fázu stupňa HaB2-3) je v literatúre uvádzaná ako typická vnútorná vý-
zdoba žliabkovými kolieskami, ktoré nahrádzajú girlandu (Studeníková – Paulík 1983, 115–116; Sedláček 2005, 23).
Pre územie Slovenska takáto tendencia ešte nie je dôkladnejšie podložená (Kujovský 1994, 278). Zástupcom takejto vý-
zdoby by mohol byť fragment z objektu 24 (tab. XIV: 7), na ktorom sú viditeľné kruhové žliabky. Môže ale ísť o iný typ
výzdoby, ktorý kvôli fragmentárnosti nie je možné rozpoznať. 

Hrnce (obr. 28)
Hrnce boli na sídlisku zastúpené v menšom počte v porovnaní s amforami alebo jednoduchými misami. Často ide o malé
fragmenty, pri ktorých je aj určenie ako fragment hrnca otázne. Vyhnutý prstovaný okraj pravdepodobne hrncovitej ná-
doby pochádza z objektu 2 (tab. XI: 1). Ide o chronologicky málo premenlivý tvar, ktorý môžeme nájsť ako v mladšej,
tak aj neskorej dobe bronzovej (Studeníková – Paulík 1983, 118). Hrnce vajcovitého alebo súdkovitého tvaru by mohli
predstavovať fragmenty z objektov 7 (tab. XII: 5, 11, 13; XIII: 9; XV: 9; XVI: 3; XVIII: 5; XIX: 8). Nezachytili sme
exempláre s uchami, len bezuché alebo hrnce s plastickými výčnelkami pod okrajom (tab. XII: 13; XIII: 9; XV: 9; XIX:
8). Na základe hrubšieho charakteru niektorých črepov s podobnými plastickými výčnelkami predpokladáme, že by tiež
mohlo ísť o fragmenty hrncovitých nádob (tab. XIII: 12; XV: 7–8). Možnosti datovania hrncov sú obmedzené, ale na zá-
klade rozoklaného plastického výčnelku na okraji z objektu 21 (tab. XV: 9) predpokladáme, že by mohlo ísť o tvar zo
stupňa HaB (Sedláček 2005, 24). Dvojuché tvary popisované R. Kujovským (Kujovský 1994, 275) v materiáli nerozoz-
návame. Fragmenty zo Senice by sme však mohli pripísať k bezuchým hrncom, ktoré autor považuje za nastupujúci trend
neskorej doby bronzovej, pokračujúci v dobe halštatskej (Kujovský 1994, 275–276), čím by sme vajcovité a súdkovité
hrnce jednoduchej profilácie datovali do stupňa HaB. 

Zásobnice (obr. 29)
Zásobnicové tvary sa na sídlisku v Senici vyskytli v menšom množstve, než by sme očakávali. Rozpoznané boli iba dva
exempláre, prepálené zvyšky z objektu 24 a výrazne fragmentarizovaná nádoba z objektu 27 (tab. XXII; XXIII). Zdá sa,
že v oboch prípadoch ide o podobný typ nádoby s von vyhnutým okrajom, pásikovými uchami s dvomi alebo tromi vkle-
nutiami, prstovanou plastickou lištou na úrovni spodného okraja ucha a veľkými plastickými výčnelkami na vydutí. Cel-
ková profilácia týchto nádob bola zrejme amforovitá. Podobná nádoba datovaná do sliezskeho stupňa lužickej kultúry by
mohla pochádzať napríklad z pohrebiska vo Vlachovicích (Štrof 1993, obr. 209: 20)

Miniatúrne nádoby (obr. 27)
Miniatúrne nádoby sú zastúpené tromi exemplármi. Všetky pochádzajú z objektu 22. Malá amforovitá nádobka (tab.
XIV: 9) sa tvarom podobá na amfory záveru neskorej doby bronzovej (Sedláček 2005, 20). Ďalej bol v objekte nájdený
okrajový fragment drobnej profilovanej misky či šálky (tab. XIX: 6), podobný miniatúrnej miske z Domamyslic, ktorá je
datovaná do sliezskej fázy lužickej kultúry (Sedláček 2005, Tab. 42: 88/7). Poslednou miniatúrnou nádobkou je drobná
polguľovitá miska s tordovaným okrajom (tab. XVIII: 8). Tordovaný okraj poznáme na misách so zatiahnutým ústím
z prostredia podolskej aj lužickej kultúry (Veliačik 1983, 126–127; Hlavenková 2009, 49, 59 obr. VII: 8–10; IX: 13,
14), uvedená miniatúrna misa však zrejme predstavuje ojedinelý tvar. Prevedenie tordovania je podobné tým z neskorej
doby bronzovej, preto predpokladáme, že pochádza zo stupňa HaB. 
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Obr. 28. Prehľad keramických tvarov – hrnce. 

Fig. 28. Pottery shapes – jars.
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Obr. 29. Prehľad keramických tvarov – zásobnica.

Fig. 29. Pottery shapes – storage vessel.
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ID Objekt Zrnitosť Povrch 
Vnútorný

Povrch
Vonkajší

Kategória
fragmentu

Tvar Priemer
okraja cm

Priemer 
výdute cm

Výška
celková cm

Výška 
hrdla cm

Obrázok

31 2 HRK 9 9 K2H TF ? 40 Tab. XI:1

44 12 ZRK 3 3 K1V Tab. XI:10

46 12 ZRK 3 3 K2V Tab. XI:11

61 12 ZRK 9 K2V Tab. XI:12

3 5 ZRK 3 9 K1O TE1 14 Tab. XI:2

37 12 JZK 4 4 K3H TC1 14 Tab. XI:3

38 12 JZK 4 4 K3H TE2 36 2 Tab. XI:4

45 12 ZRK 3 4 K2V TA ? 32 Tab. XI:5

41 12 HRK 3 4 K2V TA ? Tab. XI:6

39 12 JZK 4 4 K1O 20 Tab. XI:7

42 12 ZRK 4 4 K1O TA/B 26 Tab. XI:8

40 12 ZRK 3 3 K1O TC1 36 Tab. XI:9

1152 24 JZK 1 3 K2H TC1 14 ? Tab. XX:1

1143 24 ZRK 3 3 K2H TA/B ? 12 Tab. XX:2

1163 24 ZRK 1 1 K3V TA 32 ? Tab. XX:3

1109 24 JZK 8 8 K3V TA ? Tab. XX:4

1110 24 JZK 8 8 K3V TA ? Tab. XX:5

1164 24 ZRK 4 4 K3H TC3 30 31 Tab. XX:6

1140 24 ZRK 9 1 K2H TA ? Tab. XX:7

1168 26 HRK 8 8 K3D Tab. XXI:1

1170 26 ZRK 8 8 K1V TE1 10 Tab. XXI:2

1195 PL JZK 4, 8 4, 8 K3H TC1 26 27 Tab. XXI:3

1165 24 ZRK 1 4 K3H TA 22 Tab. XXI:4

711 21 JZK 4 4 KCN TC1 14 6 Tab. XXI:5

1103 22 JZK 4 4 K3H TH 8 8 Tab. XXI:6

478 7 ZRK 3 3 K1O TF ? 20 Tab. XII:1

493 7 ZRK 1 1 K2H TA/B ? 13.5 Tab. XII:10

496 7 ZRK 1 1 K2H TF 16 Tab. XII:11

489 7 JZK 1 1 K3H TC1 15 Tab. XII:12

500 7 ZRK 1 3 K1O TF 21 Tab. XII:13

477 7 ZRK 9 3 K1V Tab. XII:2

476 7 JZK 1 K1V Tab. XII:3

484 7 ZRK 1 3 K1O 28 Tab. XII:4

495 7 ZRK 3 1,6 K1O TF 18 Tab. XII:5

491 7 ZRK 3 3 K2H TA/B ? 42 Tab. XII:6

499 7 JZK 1 1 K2H TA/F/G 23 Tab. XII:7

490 7 JZK 3 1 K2H TC1 26 Tab. XII:8

488 7 JZK 1 1 K2V TC1 ? Tab. XII:9

525 7 JZK 4 1 K1O TC1 16 Tab. XIII:1

543 7 JZK 1 1 K1O TE2 10 Tab. XIII:10

544 7 JZK 1 1 K1O TE2 7 Tab. XIII:11

514 7 HRK 9 9 K1V TF ? Tab. XIII:12

529 7 JZK 3 3 K1O TF ? Tab. XIII:13

517 7 ZRK 1 1 K1O TF ? 22 Tab. XIII:14

521 7 JZK 1 1 K1O TF ? Tab. XIII:15

542 7 JZK 1 1 K1V Tab. XIII:16

527 7 JZK 3 1 K1V Tab. XIII:18

531 7 JZK 1 1 K1O TC ? 18 Tab. XIII:19

516 7 JZK 3 3 K1O TC1 19 Tab. XIII:2

545 7 JZK 3 1 K1O TE Tab. XIII:20
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ID Objekt Zrnitosť Povrch 
Vnútorný

Povrch
Vonkajší

Kategória
fragmentu

Tvar Priemer
okraja cm

Priemer 
výdute cm

Výška
celková cm

Výška 
hrdla cm

Obrázok

512 7 JZK 1 4 K1V Tab. XIII:21

510 7 ZRK 9 3 K1U Tab. XIII:22

530 7 JZK 1 1,3 K3H TC1 14 14 Tab. XIII:3

515 7 JZK 1 3 K2H TC1 10 Tab. XIII:4

518 7 JZK 1 1 K1O TE1 7 Tab. XIII:5

532 7 JZK 4 1 K3H TC1 Tab. XIII:6

528 7 JZK 1 1 K1O TC1 ? 14 Tab. XIII:7

523 7 JZK 1 3 K1O TC1 26 ? Tab. XIII:8

522 7 ZRK 1 3 K1O TF ? 19 Tab. XIII:9

547 7 JZK 7 1,7 K3H TA 14 14 Tab. XIV:1

548 7 JZK 4 4 K3H TE2 14 14 1.5 Tab. XIV:2

561 7 ZRK 9 1 K1U Tab. XIV:3

566 7 JZK 7 4 K1O TE2 11 ? Tab. XIV:4

575 7 JZK 4 4 K1V Tab. XIV:5

567 7 JZK 3,4 3 K1V TE2 Tab. XIV:6

1148 24 JZK 4 4 K1V TE2 Tab. XIV:7

1106 22 JZK 4 4 K3H TE2 14 13 2 Tab. XIV:8

1197 22 JZK 3 3 KCN TH 6 7 4.3 1.5 Tab. XIV:9

549 7 JZK 4 4 K2H TC1 14 Tab. XV:1

612 21 ZRK 3 9 K3D Tab. XV:10

551 7 JZK 4 1 K2H TC1 12 Tab. XV:2

557 7 JZK 4 4 K1O TC1 15 Tab. XV:3

558 7 JZK 1 1 K2H TC1 12 Tab. XV:4

559 7 JZK 1 1 K1O TC1 12 Tab. XV:5

682 21 ZRK 1 1,3 K2H TC1 28 ?? Tab. XV:6

664 21 ZRK 3 9 K2V TF ? Tab. XV:7

665 21 HRK 3 9 K2V TF ? Tab. XV:8

668 21 HRK 3 9 K2H TF 29 Tab. XV:9

663 21 ZRK 1, 7 1 K1V TA ? Tab. XVI:1

679 21 JZK 3 3 K1D Tab. XVI:10

704 21 JZK 9 4 K1V TA ? Tab. XVI:11

670 21 JZK 4 2 K1V Tab. XVI:12

701 21 JZK 3 4 K1V TE Tab. XVI:13

674 21 JZK 1 4 K2V TA ? Tab. XVI:2

683 21 HRK 3 9 K2V TF ? Tab. XVI:3

684 21 ZRK 1 1,3,9 K1O TA/B ? 18 Tab. XVI:4

692 21 JZK 3 1 K2H TC1 Tab. XVI:5

693 21 ZRK 9 3 K2H TE2 8 8 Tab. XVI:6

678 21 ZRK 3 9 K1D Tab. XVI:7

703 21 JZK 4 4 K2H TE2 2.3 Tab. XVI:8

675 21 ZRK 1 9 K3D Tab. XVI:9

712 21 JZK 4 4 K3H TC1 20 20 1.5 Tab. XVII:1

1029 22 JZK 4 4 K3H TC1 18 Tab. XVII:10

710 21 JZK 1 1 K3H TC1 15 Tab. XVII:2

709 21 JZK 1 1 K2H TC1 25 Tab. XVII:3

706 21 ZRK 8 8 K2H 16 18 2 Tab. XVII:4

722 21 ZRK 9 9 K3H TA 14 26 6 Tab. XVII:5

717 21 JZK 4 3 K1V TA Tab. XVII:6

719 21 JZK 1 4 K2V TA Tab. XVII:7

721 21 JZK 3 1 K1V TA Tab. XVII:8
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6.2 Drobné nálezy
Medzi drobné nálezy boli zaradené predmety vyrobené z bronzu, kameňa, kosti/parohu, ako aj technická keramika, po-
chádzajúce z výplne objektov s výskytom keramického materiálu z neskorej doby bronzovej. Dohromady bolo nájdených
19 drobných nálezov. 

6.2.1 Kamenné artefakty
Artefaktov z kameňa bolo v sídliskových jamách nájdených 8 kusov. Pri všetkých vzorkách bol určený materiál a odhadnutá
proveniencia suroviny.10

Prvým typom kamenných artefaktov na sídlisku sú fragmenty kamenných drviacich podložiek zrnotierok. Získané boli
v počte 4 kusov, po jednom z objektov 7, 12, 21 a 24 (tab. XXIV: 5–8). Fragmenty sú prevažne neveľkých rozmerov,
s dĺžkou medzi 5 a 7,1 cm a šírkou od 3,6 do 5,5 cm, s väčším odstupom potom nasleduje fragment z objektu 7 s rozmermi
11 x 10,3 cm. Hmotnosť fragmentov je od 99 do 176 gramov, väčší fragment váži 868 gramov. 
Materiálom fragmentov z objektov 21 a 24 je jemnozrnný pieskovec z flyšového pásma paleocénu až spodného eocénu,
ktoré sa tiahne pozdĺž pohorím Bielych Karpát. Biele Karpaty sa najbližšie nachádzajú približne 10 km severne od lokality,
nie je však vylúčený ani vzdialenejší pôvod. Prikláňame sa však k lokálnemu pôvodu suroviny. Tretí fragment, nájdený
v objekte 12, je zhotovený z kremitého pieskovca neistého pôvodu, zrejme však nepochádza z flyšového pásma, ako ostatné
dva fragmenty. Posledný a najväčší z fragmentov, pochádzajúci z objektu 7, je z vápnitého pieskovca, ktorý pravdepodobne
tak ako prvé dva fragmenty pochádza z flyšového pásma Bielych Karpát. 
Vzhľadom na malé rozmery väčšiny fragmentov  predpokladáme, že ide o odlomené a následne vyhodené či zabudnuté
kusy väčších podložiek. Tie mohli byť naďalej používané, nakoľko odlomené kusy nemohli tvoriť podstatnú časť pracovnej
plochy. Iba exemplár z objektu 7 by mohol byť sám o sebe malou kompletnou drviacou podložkou. 
Druhým typom kamenných artefaktov sú drvidlá. Aj z drvidiel sú 3 exempláre, z toho 2 celé exempláre sú z objektu 24
a jeden fragment je z objektu 22 (tab. XXIV: 2–4). Ich dĺžka sa pohybuje v rozmedzí 6,5 – 7,3 cm, šírka medzi 5,5 a 6,7
cm a hmotnosť od 65 do 328 gramov. 
Fragment drvidla z objektu 22 je odlomeným kusom okruhliaka kremenca z lužnianskeho súvrstvia spodného triasu.
Okruhliak mohol byť donesený vodným tokom z Malých Karpát z okolia Zárub, alebo napríklad z okolia Považského
Inovca. Prikláňame sa k bližšiemu zdroju, teda k Malým Karpatom, keďže drvidlo nepokladáme za predmet, ktorý by vy-
žadoval špecifickú surovinu z väčšej diaľky. 

10 Za určenie materiálu a proveniencie kamenných surovín ďakujeme M. Gregorovi. z Prírodovedného múzea SNM v Bratislave. 

ID Objekt Zrnitosť Povrch 
Vnútorný

Povrch
Vonkajší

Kategória
fragmentu

Tvar Priemer
okraja cm

Priemer 
výdute cm

Výška
celková cm

Výška 
hrdla cm

Obrázok

1019 22 ZRK 9 9 K3D Tab. XVII:9

1025 22 ZRK 1 3 K3H TC1 20 Tab. XVIII:1

1030 22 ZRK 3 1,3 K2H TA 14 Tab. XVIII:2

1036 22 JZK 1 1 K2H TC1 30 Tab. XVIII:3

1037 22 ZRK 3 9 K3H TC1 20 Tab. XVIII:4

1043 22 ZRK 1 9 K3D TF ? Tab. XVIII:5

1057 22 ZRK 1 1 K1V TC1 Tab. XVIII:6

1058 22 JZK 1 3 K2H TA ? 24 Tab. XVIII:7

1059 22 JZK 3 3 K2H TH 7 Tab. XVIII:8

1042 22 JZK 1 1 K1V TA ? Tab. XVIII:9

1072 22 JZK 4 1,4 K1V Tab. XIX:1

1073 22 ZRK 4 4 K1V TA ? Tab. XIX:2

1084 22 JZK 4 4 KCN TE1 10 5.7 Tab. XIX:3

1076 22 JZK 4 4 K3H TC1 ? 12 Tab. XIX:4

1074 22 ZRK 3 1,6 K3H TF ? 38 Tab. XIX:5

1083 22 ZRK 4 1 K3H TC1 24 Tab. XIX:6

Tabela 15. Výňatok z databázy keramiky. 

Tab. 15: Excerpt from pottery database.



Materiál prvého z dvoch drvidiel z objektu 24 bol určený ako kremitý prachovec, pochádzajúci zrejme z flyšových sedi-
mentov a zlepencov severne od Senice v Bielych Karpatoch, podobne ako pieskovce, z ktorých boli vyhotovené drviace
podložky. Druhé drvidlo je vyrobené z navetralej jemnozrnnej biotiticko-muskovitickej žuly. Pôvod suroviny nie je jed-
noznačný, mohlo by však ísť o okolie Považského Inovca. Otázkou opäť je, či by stálo za námahu vtedajšiemu obyvateľstvu
prepravovať či už surovinu alebo hotové drvidlo na takú diaľku. 
Posledným kamenným artefaktom zo sídliska v polohe Sedlička je fragment brúsika (tab. XXIV: 1). Jeho rozmery sú pri-
bližne 6,6 x 4,3 cm a je mierne trapézovitého tvaru. Javí sa pozdĺžne rozštiepený. Hmotnosť fragmentu je 45 gramov.
Materiálom tohto artefaktu je jemnozrnný pieskovec s muskovitom. Pochádza pravdepodobne z paleocénnych až spodnoeo-
cénnych flyšov Bielych Karpát, podobne ako ďalšie artefakty zo sídliska. Ide teda zrejme o predmet vyrobený z lokálnej suroviny. 
Ukazuje sa, že 5 z 8 kamenných artefaktov má pôvod pravdepodobne v pohorí Biele Karpaty, ktoré začína asi 10 km se-
verne od lokality a tiahne sa pozdĺž štátnej hranice severovýchodným smerom asi po úroveň Trenčína. Predpokladáme,
že pre suroviny na tieto predmety vtedajší obyvatelia sídliska nechodili príliš ďaleko a využívali lokálne dostupný materiál.
Časť artefaktov ukazuje možný pôvod v Malých Karpatoch, odkiaľ sa vodnou činnosťou mohla surovina dostať na terasy
tokov prameniacich v Malých Karpatoch. Išlo by o len nepatrne väčšiu vzdialenosť, než je vzdialenosť k flyšovému pásmu,
odkiaľ zrejme čerpali materiál na brúsiky, drviace podložky a drvidlá. Niektoré artefakty by mohli pochádzať aj z oblasti
Považského Inovca a mohli by byť na sídlisko v Senici vo forme suroviny či hotového nástroja prinesené.

6.2.2 Artefakty z kosti/parohu
Artefakty z kosti alebo parohu boli na sídlisku nájdené v objektoch 7 a 22. Materiál, z ktorého boli vyrobené, bol určený
rámcovo.11

V objekte 7 bol nájdený prevŕtaný zub (tab. XXV: 1). Ide pravdepodobne o horný očný zub (dens caninus) vlka alebo
psa (Canis lupus, respektíve Canis lupus f. familiaris). Vďaka prevŕtaniu mohol byť nosený zavesený na šnúrke na krku
alebo prišitý k odevu. Podobné „amulety“ z prevŕtaných zvieracích zubov nachádzame aj na iných lokalitách lužickej kul-
túry, napríklad na sídlisku v Pobedime (Studeníková – Paulík 1983, 82, 138, tab. XLVIII: 5).
Kostené artefakty z objektu 22 predstavuje jeden cca 6,7 cm dlhý špic parohu a kostené šidlo. Špic parohu (tab. XXV: 2)
bol opracovaný sekaním alebo rezaním po hubovitú časť a následne odlomený. Nevieme určiť, či bol špic oddelený od
zvyšku parohu ako požadovaný kus alebo ako nehodiaci sa odpad. Z tvaru artefaktu bez podrobnejšej analýzy (napr. ana-
lýzy pracovných stôp) nedokážeme určiť jeho funkciu. 
Kostené šidlo (tab. XXV: 3) je dlhé asi 9,6 cm a bolo vytvorené opracovaním úlomku dlhej kosti, možno vretennej (radius).
Podobné predmety sa našli napríklad aj na sídlisku v Pobedime (Studeníková – Paulík 1983, 145, tab. L: 11, 13, 14).

V súbore kostených a parohových predmetov zo sídliska teda nachádzame 3 predmety rôznej predpokladanej funkcie.
Kostené šidlo je nástroj a pochádza z objektu 22, ktorý má na sídlisku najbližšie k inému než stavebnému či skladovaciemu
objektu, hoci vzhľadom na povahu zahĺbených objektov medzi tým nemôžeme hľadať súvislosť. Opracovaný kus parohu
je predmet nejasnej funkcie, ktorý mohol slúžiť nám neznámemu účelu,12 alebo môže ísť o nespracovaný polotovar či
zvyšok použitého materiálu. Prevŕtaný zub psa či vlka mohol mať sakrálnu a/alebo profánnu funkciu.

11 Za zbežné určenie kostí ďakujeme K. Šimunkovej.

12 Predpokladáme, že ak by mal byť používaný ako nástroj, opracovanie zlomu by bolo starostlivejšie a najskôr aspoň čiastočne zahladené. 
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Tabela 16. Kamenné artefakty z objektov.

Tab. 16: Stone artefacts from features.

Objekt Prírastkové číslo Typ nálezu Materiál Hmotnosť dĺžka šírka
21 NDB_DP11 frag. podložky jemnozrnný pieskovec 126 7,1 5,5
24 NDB_DP12 frag. podložky jemnozrnný pieskovec 99 5 3,6
12 NDB_DP13 frag. podložky kremitý pieskovec 176 6,5 5,2
22 NDB_DP14 frag. drvidla ? kremenec 65 6,5 5,5
24 NDB_DP15 drvidlo navetralá jemnozrnná žula 224 7,3 6,1
24 NDB_DP16 drvidlo kremitý prachovec 328 7 6,7
27 NDB_DP17 frag. brúsika ? jemnozrnný pieskovec 45 6,6 4,3
7 NDB_DP20 frag. podložky vápnitý pieskovec 868 11 10,3
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6.2.3 Hlinené artefakty
Na sídlisku boli nájdené aj hlinené artefakty, ktoré môžeme označiť ako technickú keramiku. Ide o 4 fragmenty ihlano-
vitých závaží z tkáčskeho stavu (tab. XXV: 7–10) a jeden fragment praslenu13. Predpokladáme, že fragmenty závaží po-
chádzajú z troch samostatných závaží, ale je možné, že ich rozdielny vzhľad je zapríčinený rôznymi podmienkami, ktorým
boli vystavené. Dva fragmenty závaží pochádzajú z objektu 7, jeden z objektu 21 a jeden zo zberu, jeho datovanie teda
nie je isté. 
Fragment praslenu z objektu 7 (tab. XXV: 4) je drobný, zachovaný je približne zo štvrtiny. Bol zrejme jednoduchého pr-
stencovitého tvaru s mierne zaobleným telom. Jeho priemer mohol byť približne 3,2 cm. Ide o bežný, chronologicky málo
citlivý tvar (pozri napr. Podborský 1993, 373, obr. 247: 15).
Ďalším z keramických artefaktov je toroidný predmet (tab. XXV: 514) z objektu 21. Tento artefakt sa pravdepodobne
stratil pri prevoze nálezov, jeho presnú analógiu však nájdeme na sídlisku v Pobedime (Studeníková – Paulík 1983, 83,
122, tab. LII: 15). Podobné predmety nachádzame napríklad aj v objekte LXXIII na hradisku v Brne-Obřanoch (Adámek
1961, tab. LXVI: 1–7). Fragment takéhoto predmetu bol nájdený aj na hradisku podolskej kultúry v Marianke (Hlaven-
ková 2010, 40–41; tam ďalšie analógie). Nie je isté, aká bola funkcia tohto predmetu, ale mohlo by ísť o závažie k men-
šiemu tkáčskemu stavu. 
Posledným keramickým artefaktom zo sídliska je fragment neurčitého pôvodu a funkcie (tab. XXV: 6), ktorý bol nájdený
v objekte 7. Mohlo by ísť o časť praslenu alebo drobného závažia. Nemôžeme vylúčiť ani možnosť, že ide o fragment
hrkálky alebo nádobky s výlevkou. 

6.2.4 Bronzové artefakty
Bronzové predmety sú zastúpené tromi exemplármi. V objekte 7 bola nájdená bronzová ihlica s malou vázičkovitou hla-
vicou, v objekte 21 bronzová ihla a v objekte 22 bronzový krúžok. 
Bronzová ihlica (tab. XXVI: 1) bola nájdená zapichnutá v stene objektu 7, asi 27 cm od dna. Ide o ihlicu s malou vázič-
kovitou hlavicou. Vázička je splošteného bikónického tvaru so zvýrazneným zlomom medzi kónusmi, od koncového ter-
číku je oddelená úzkym odsadeným krčkom. Terčík presahuje šírku vázičky. Ihlice s malou vázičkovitou hlavicou boli na
území Slovenska nájdené na náleziskách podolskej aj lužickej kultúry (súhrnne napríklad Novotná 1980, 145–148; Steg-
mann-Rajtár 1994, 322–324), zo zahraničia sú evidované vo veľkom počte na hradisku Velemszentvid v severozápadnom
Zadunajsku (Říhovský 1983, 47–50, Taf. 24), na početných lokalitách na Morave (Říhovský 1979, 195–207, Taf. 60–
62), v Dolnom Rakúsku (Stegmann-Rajtár 1992, 51, 57, 60, Abb. 10:7, 17, 23, 14: 8, 11, 23) aj v Dolnom Sasku (Laux
1976, 99–103, Taf. 36, 37). Ihlice s malou vázičkovitou hlavicou patria medzi chronologicky citlivé predmety, umožňujú

13 Mohlo by ísť aj o hlinenú perlu.

14 Na tabuľke XXV je len ilustračná kresba z citovanej literatúry, ide o nález zo spomínanej lokality Pobedim.

Tabela 17. Kostené a parohové artefakty.

Tab. 17. Bone and antler artefacts.

Objekt Prírastkové číslo Typ nálezu Materiál Hmotnosť dĺžka šírka
22 NDB_DP1 opracovaný paroh paroh 9 6,7 1,6
22 NDB_DP2 kostené šidlo kosť 3 9,6 1,3
7 NDB_DP3 prevŕtaný zub psa/vlka zub 2 3,9 1

Tabela 18. Hlinené artefakty. 

Tab. 18. Other pottery artefacts.

Objekt Prírastkové číslo Typ nálezu Materiál Hmotnosť dĺžka šírka
7 NDB_DP4 frag. praslenu hlina 5 2,2 1,6
7 NDB_DP5 frag. závažia hlina 86
21 NDB_DP6 frag. závažia hlina 92 7 4
PL NDB_DP7 frag. závažia hlina 63 4,5 3,5
7 NDB_DP8 fragment hlina 16 4,7 3,5
21 NDB_DP18 závažie hlina



teda pomerne presné datovanie. Ich výskyt je datovaný najmä do záveru neskorej doby bronzovej, teda do stupňa HaB2-
3; doložené sú aj na niektorých lokalitách datovaných už do stupňa HaC1 (Laux 1976, 101; Novotná 1980, 147–148;
Říhovský 1979, 206; Stegmann-Rajtár 1992, 51, 57; 1994, 322–324).
Z objektu 21 pochádza fragment bronzovej ihly (tab. XXVI: 2). Ide o bronzovú tyčinku štvoruholníkového prierezu
s hrotom na jednom konci a mierne zahnutým opačným koncom, kde bola ihla v mieste očka odlomená. Fragment je
dlhý 9,4 cm celkovo, v zahnutom stave 9,1 cm. Koniec s hrotom je v priereze mierne zaoblený, opačný koniec je od
miesta zahnutia v priereze oblý. Je možné rozoznať miesta zlomu a spodnú časť očka. Na sídlisku v Pobedime bolo náj-
dených niekoľko podobných predmetov (Studeníková – Paulík 1983, 127, tab. XXI: 5, 11, 12, tab. XXXVIII: 6–9, 12–
14). Pôvodná ihla, z ktorej sa zachoval len fragment, mohla byť dlhá približne 11 cm. Tento predmet je natoľko všeobecný
pre dobu bronzovú (aj mladšie obdobia) a málo chronologicky citlivý, že ho nemôžeme presnejšie datovať.
Tretím bronzovým predmetom nájdeným na sídlisku je malý bronzový krúžok z objektu 22, ktorý sa však pravdepodobne
stratil pri prevoze a manipulácii.

6.3 Zvieracie kosti
Zvieracie kosti boli na sídlisku nájdené vo výplni piatich objektov – objektov 5, 7, 12, 21 a 22. Z objektov 5, 7, 12 a 21
pochádza len malý počet kostí (1, 22, 7 a 14 kusov), z objektu 22 bol získaný počet vyšší – 83 kusov. Celkovo bolo zí-
skaných 135 fragmentov. Väčšina osteologického materiálu bola určená K. Šimunkovou (2016), rybie kosti určoval K.
Hensel, vtáčie J. Obuch. Podrobnejšie vyhodnotenie zvieracích kostí bude publikované v samostatnej štúdii. Vzorky zvie-
racích kostí boli vybrané a odoslané na 14C analýzu (pozri kap. 7).

Predbežné druhové určenie je nasledovné:
Bos primigenius taurus – tur domáci
Ovis/capra – ovca/koza
Sus scrofa domestica – sviňa domáca
Canis lupus f. familiaris – pes domáci
Capreolus capreolus – srnec hôrny
Lepus europaeus – zajac poľný
Castor fiber – bobor vodný
Ciconia ciconia – bocian biely
Anser anser – hus divá
Silurus glanis – sumec veľký
Unionidae – lastúrnik 

6.4 Mazanica
Mazanicou a jej vypovedacími schopnosťami sa naposledy zaoberal J. Ďuriš, ktorý vypracoval deskriptívny systém pre
mazanicu z neolitu a eneolitu (Ďuriš 2012, tam aj ďalšia literatúra). Predpokladáme, že jeho systém by s menšími úpravami
bolo možné aplikovať aj na mladšie obdobia, napríklad na neskorú dobu bronzovú, z ktorej osídlenie bolo zachytené vý-
skumom v Senici na polohe Sedlička. Pri záchrannom výskume bola veľká časť mazanice skartovaná, preto sme sa rozhodli
popísať mazanicu len bežným spôsobom. Ďalším dôvodom bol fakt, že zo sídliska nemáme doloženú mazanicu v sekun-
dárnej polohe (pozri nižšie).
Zo sídliskových objektov pochádza po skartovaní 166 menších aj väčších kusov mazanice, s celkovou hmotnosťou 17 919
gramov. Všetky nálezy mazanice pochádzajú z terciárnej polohy, teda našli sa vo výplni sídliskových objektov. Takáto ma-
zanica nemá priame spojenie s jednou stavbou, ani ju nie je možné spojiť s jednorazovým zánikovým horizontom (Ďuriš
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Tabela 19. Bronzové artefakty.

Tab. 19. Bronze artefacts.

Objekt Prírastkové číslo Typ nálezu Materiál Hmotnosť dĺžka šírka
21 NDB_DP9 frag. br. Ihly bronz 3 9,1 0,2
7 NDB_DP10 br. Ihlica bronz 6 14,1 0,3
22 NDB_DP19 br. Krúžok bronz 1
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2012, 198). Ako sme už zmienili, pre detailnejší rozbor mazanice a odvodzovanie konkrétnych architektonických prvkov
a postupov na stavbách na sídlisku by bolo potrebné nájsť mazanicu v sekundárnej forme výskytu, teda ako deštrukciu
in situ (Ďuriš 2012, 198).15

Na zachovaných kusoch mazanice zo Senice je možné rozpoznať rôzne odtlačky stavebných materiálov (tab. XXVII–
XXVIII). Rozpoznané boli:
Odtlačky prútov – odtlačky vedľa seba kladených prútov, hrubých 1–2 cm
Odtlačky dosiek – odtlačky hrubých, vedľa seba kladených dosiek alebo hranolov, najmenšia zistená šírka približne 4 cm
Výmaz medzi brvnami – mazanica s odtlačkami veľkých brvien 
Na základe týchto zistení môžeme konštatovať, že obyvatelia sídliska používali pri stavbe veľké brvná, hrubé dosky či hra-
noly a prútie. Konštrukcia stavieb teda mohla byť skeletová aj bloková. Skeletovou stenou rozumieme takú stenu, pri
ktorej rozlišujeme nosnú kostru (skelet), ktorá sa stavia ako prvá, a výplň steny, ktorá sa buduje potom a nemusí mať
nosnú funkciu. Blokovú stenu takto nemôžeme rozdeliť, stavia sa naraz a všetky časti steny prenášajú váhu stavby rovnakou
mierou (Bláhová-Sklenářová 2012, 40). Výskyt stĺpových jám na sídlisku v Senici nebol riadne zachytený (pozri kap.
4.3), nedokážeme sa teda vyjadriť k použitiu konštrukcie so zapustenými stĺpmi. Do úvahy okrem stĺpov prichádza taktiež
využitie iných konštrukcií, napríklad „štenýřovej“, hrazdenej, debnenej či zrubovej. „Štenýřová“ konštrukcia je typ ske-
letovej konštrukcie, pri ktorej zvislé stĺpy („štenýře“) stoja na prahovom tráme a hore sú spojené ližinou. Hrazdená kon-
štrukcia je pokročilejšou verziou „štenýřovej“ s pridanými nosnými prvkami. Oba tieto typy mohli mať steny vypletené
prútím a omazané hlinou. Debnená konštrukcia predstavuje skelet pokrytý doskami. Zrubová konštrukcia sa skladá z vo-
dorovných brvien spojených v nárožiach (Bláhová-Sklenářová 2012, 40–56). Zachované zvyšky hlineného výmazu nevy-
lučujú použitie žiadnej z vymenovaných stavebných techník, zároveň však nemáme dostatočné dôkazy, aby sme mohli
určiť konkrétnu techniku použitú na stavbách na sídlisku v Senici.

7. Datovanie

7.1 Relatívne datovanie
Základným kritériom pre časové zaradenie sídliska zachyteného v polohe Sedlička v Senici je datovanie materiálu z výplne
objektov. Datovanie sa v tomto prípade môže pomerne dobre oprieť o keramiku (pozri kap. 5.1.5), ktorá má našťastie
v tomto prípade pomerne dobrú vypovedaciu schopnosť v rámci typologicko-chronologického zaradenia. Keramické
tvary a ich výzdoba rozpoznané na sídlisku môžeme vo všeobecnosti datovať do stupňa HaB, teda do neskorej doby bron-
zovej, a to aj napriek tomu, že vo väčšine prípadov nie je možné toto datovanie bližšie stanoviť. 
V niektorých prípadoch sme toto datovanie na základe amfor z objektov 21 a 24 mohli spresniť na prvú polovicu neskorej
doby bronzovej, teda stupeň HaB1 (tab. XIV: 8; XX: 4–5; XVII: 6). Rozoznali sme aj tvary, ktorých výskyt môžeme da-
tovať už na prechod medzi mladšou a neskorou dobou bronzovou (amfory s kužeľovitým hrdlom a rovným okrajom z ob-
jektov 21 a 22, profilovaná šálka z obj. 22; Tab. XVII: 5; XVIII: 2). Vzhľadom k prevahe neskorších tvarov na sídlisku sa
prikláňame k možnosti, že ide o keramiku z hornej hranice ich výskytu, a teda zo začiatku neskorej doby bronzovej. 
Zdá sa, že objekt 7 ako jediný obsahuje materiál, ktorý ho spoľahlivo datuje do stupňa HaB2-3. Z keramiky ide o malú
nízku amforku a vysokú profilovanú šálku s vnútornou girlandovou výzdobou (tab. XIV: 1–2). Z objektu 7 pochádza aj
bronzová ihlica s malou vázičkovitou hlavicou (tab. XXVI: 1), ktorej výskyt evidujeme v závere neskorej doby bronzovej,
teda v stupni HaB2-3. Do tohto stupňa zaraďujeme aj drobnú amforku z objektu 22 (tab. XIV: 9).
Objekty 21 a 24 na základe datovateľných nálezov považujeme za staršie, patriace do stupňa HaB1. Objekt 22 obsahuje
nálezy, ktoré je možné datovať do stupňa HaB1, ale aj mladšie tvary, patriace už skôr do stupňa HaB2-3. Jeho výplň
nebola homogénna, zachytené boli tri vrstvy, vo výskumnej dokumentácii ale nie sú rozlíšené kontexty jednotlivých ná-
lezov. Datujeme ho teda rámcovo do stupňa HaB. Objekt 7 sa javí podľa keramiky a ihlice ako mladší, datovateľný do
stupňa HaB2-3. Zvyšné objekty (obj. 2, 5, 12, 26 a PL) datujeme tiež rámcovo do stupňa HaB.

15 Pre porovnanie, primárnou formou výskytu chápeme pozíciu mazanice vo funkčnej, stojacej stavbe. Takéto pramene sú pre mazanicu k dispozícii väčši-
nou len z etnografie (Ďuriš 2012, 198).



7.2 Absolútne datovanie
Z objektov 7, 21 a 22 boli odobraté vzorky zvieracích kostí, ktoré boli následne odoslané do Center for Isotopic Research
on Cultural and Environmental Heritage (CIRCE) univerzity v Neapole na 14C analýzu. Táto analýza bola umožnená
vďaka podpore Agentúry pre podporu výskumu a vývoja v rámci projektu č. APVV-0598-10. Vzorky reprezentujú tere-
strické herbivory bez rezervoárového efektu. Z dôvodu zdržaní technickej povahy dáta zatiaľ neboli kompletne spracované
a vyhodnotené, výsledky budú publikované neskôr v plánovanej samostatnej štúdii. Tieto dáta by mohli určiť absolútne
chronologické ohraničenie, v ktorom cirkulovali archeologické artefakty v živej kultúre súčasnej s týmto intervalom. Vý-
sledky absolútneho datovania objektov zo Senice bude možné porovnať s výsledkami z iných lokalít v blízkom okolí, kto-
rých relatívne datovanie je podobné. 
Z hradiska v Brne-Obřanoch pochádza jedno dátum. Získané bolo z guľatiny tvoriacej konštrukciu hradby hradiska da-
tovanej do záveru neskorej doby bronzovej (Adámek 1961, 32). Vzorka GrN-2087 poskytla dátum 2820 ± 70 BP (Vogel
– Waterbolk 1967, 142), čo po kalibrácii programom Calib 6.1.0. vychádza 1134–822 cal BC s pravdepodobnosťou 95
% alebo 1057–897 cal BC s pravdepodobnosťou 89 %. Ďalšie dáta z podobného obdobia boli získané rádiokarbónovou
analýzou ľudských zvyškov z hradiska v Stillfriede, ktoré sú archeologicky datované do stupňa HaB3. Vzorka VERA-
2917 s pravdepodobnosťou 88,5 % poskytla dátum v intervale rokov 1050–890 cal BC a vzorka VERA-2918 interval
rokov 980–810 cal BC s pravdepodobnosťou 94,5 % (Hellerschmid 2006, 292–293). 
M. Trachsel (2004) vyčleňuje jednotlivé chronologické stupne konca doby bronzovej a prechodu k staršej dobe železnej
(halštatskej) na základe absolútnych dát z nálezísk vo Švajčiarskych Alpách a relatívnej chronológie bronzových predmetov
(nožov a ihlíc). Podľa neho pred rokom 1050 BC končí stupeň HaA2 a začína HaB1, teda prvý stupeň neskorej doby
bronzovej. Ten končí krátko po roku 1000 BC, približne v čase, kedy sa objavujú predmety patriace už do stupňa HaB2.
Koniec stupňa HaB2 podľa neho nie je jednoduché presne ohraničiť kvôli nedostatku uzatvorených nálezových celkov
datovaných dendrochronológiou z rozmedzia rokov 960 a 900 BC. Používa sa preto približný rok 900 BC, založený na
datovaní zmiešaných nálezov, datovateľných na koniec stupňa HaB2 a začiatok stupňa HaB3 z lokality Hauterive-Cham-
préveyres. Nasledujúci stupeň HaB3 tvorí poslednú fázu doby bronzovej, po ktorej nasleduje už doba halštatská. Hranica
medzi stupňami HaB3 a HaC1 bola odhadnutá na roky 814/813 BC, podľa lokality Chindrieux-Châtillon (Trachsel
2004, 37–40). Tieto dáta boli zistené pre región pomerne vzdialený nášmu, preto ich treba brať s rezervou. 
Na základe absolútneho datovania blízkych lokalít, ktoré sú podľa relatívneho datovania približne súčasné so sídliskom
v Senici, očakávame od datovania vzoriek z objektov na sídlisku v Senici absolútne dáta radiace túto lokalitu, a teda stupeň
HaB do 10. až 9. storočia BC, respektíve na koniec 11. až koniec 9. storočia BC. 

8. Zhrnutie zistených poznatkov o sídlisku

Záchranným výskumom z roku 2011 odkryté sídlisko z neskorej doby bronzovej ležalo na sprašovej terase ohraničenej
tromi potokmi. Zachytených bolo 9 sídliskových jám a jeden zhluk črepov, čo je spolu 10 objektov. Objekty z neskorej
doby bronzovej boli zachytené prevažne na západnom okraji skúmanej plochy, oblasť ich výskytu bola veľká približne 60
x 70 m. Je možné, že sídlisko pokračovalo ďalej južným smerom (kde sa v súčasnosti nachádza zástavba), predpokladané
pokračovanie západným smerom nebolo potvrdené výskumom v roku 2012. Väčšina jám pravdepodobne primárne slúžila
ako zásobné jamy (objekty 5, 7, 12, 21, 24, 27). Objekt 26 považujeme za stavebnú jamu – hliník, objekt 22 za zvyšok
zahĺbenej stavby, ktorej pôvodnú funkciu sa nám nepodarilo objasniť. Prítomnosť nadzemných stavieb stĺpovej, zrubovej
či inej konštrukcie nebola priamo zachytená, je ale možné, že niektoré zo zachytených stĺpových jám súvisia so skúmaným
sídliskom. Dokladom existencie nadzemných stavieb by mohli byť odtlačky na mazanici, tá však mohla rovnako pochádzať
zo zahĺbených stavieb s nadzemnou časťou takejto konštrukcie. 
Z výplne objektov bola získaná keramika, zvieracie kosti, mazanica a niekoľko drobných nálezov, spomedzi ktorých naj-
významnejším je nález bronzovej ihlice s malou vázičkovitou hlavicou. Na základe týchto nálezov bolo možné sídlisko
prisúdiť k sliezskemu stupňu lužickej kultúry a rámcovo ho datovať do stupňa HaB. Niektoré objekty bolo potom možné
zaradiť do jeho staršej (HaB1) alebo mladšej (HaB2-3) fázy. Zo zvieracích kostí bolo vybraných 7 vzoriek, ktoré boli odo-
slané na rádiokarbónové datovanie. Výsledky analýz v čase písania práce neboli známe, podľa analógií očakávame interval
približne od začiatku 10. po koniec 9. storočia BC.
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9. Stručná kultúrno-geografická analýza

Otázke osídlenia Záhoria v období popolnicových polí a prieniku cudzích vplyvov počas neskorej doby bronzovej na toto
územie sa prvý z autorov vyjadril v nedávno publikovanej štúdii (Vávra 2016), na tomto mieste teda problematiku len
krátko zhrnieme.
Kultúrno-historicky patrí územie Záhoria v mladšej dobe bronzovej do sféry velatickej kultúry, ktorá v neskorej dobe
bronzovej vyústila do podolskej kultúry (Vávra 2011, 29–31, obr. 6–8). Oproti hustému osídleniu velatickou kultúrou
v mladšej dobe bronzovej sledujeme v čase podolskej kultúry pokles v počte lokalít (Hlavenková 2009, 17; Vávra 2011,
32–33, obr. 9). V severnej časti Záhoria sa v tomto čase objavuje tzv. sliezska fáza lužickej kultúry. Materiál lužickej
kultúry na Záhorí evidujeme zatiaľ na 8 lokalitách (Vávra 2016, obr. 2), medzi ktoré patrí aj v sídlisko v Senici na polohe
Sedlička. Časť nálezov pochádza len zo zberov, ale prevažne ide o materiál z výskumov (5 lokalít oproti 3 zberovým).
Tieto lokality ležia v miestach, kadiaľ približne viedli v stredoveku doložené cesty (Česká, príp. Rímska cesta – pozri
Janšák 1960, 86–96; 1963, 186–196, Hladík 2014). Keďže geomorfologický ráz oblasti sa pravdepodobne výraznejšie
nezmenil (porovnaj ale s Ernée 2008; Stankoviansky 2003; Stankoviansky – Ondrčka 2011), môžeme predpokladať, že
tieto trasy boli využívané na diaľkovú komunikáciu aj v nami sledovanom období, teda závere doby bronzovej. Sídlisko
v Senici z tohto hľadiska leží približne v mieste vetvenia sa pomyselnej pravekej Českej cesty a jej križovania s na sever ve-
dúcou Rímskou cestou. Neďaleko od sídliska boli nájdené kostrové hroby, patriace pravdepodobne skupine Mezőcsát
(Budinský-Krička 1947, 99; Dušek 1979; Nevizánsky 1985, 602, 604, tab. 1; Stegmann-Rajtár 1994, 328; Romsauer
1999, Abb. 5; Kemenczei 2005, tab. 8:B; Studeníková 2005, 373–384). Prvý z autorov predpokladá, že tieto skutočnosti
spolu súvisia a hroby skupiny Mezőcsát naznačujú prítomnosť ciest, podobne ako pri lokalitách na Morave (Vávra 2016).
Blízkosť viacerých opevnených polôh na dohľad od Senice (Unín-Zámčisko, Podbranč-Starý hrad a hrad Branč) môže
taktiež súvisieť s dozorom nad presunom osôb a tovaru medzi Karpatskou kotlinou a Moravou. 

10. Záver

V práci sme spracovali a vyhodnotili materiál z neskorej doby bronzovej získaný pri záchrannom výskume v Senici v polohe
Sedlička vyvolanom stavbou obchodnej zóny Family Centrum Senica. Počas výskumu bolo zachytené osídlenie z mladšej
doby kamennej, staršej a neskorej doby bronzovej, a z obdobia včasného stredoveku. 
Z obdobia neskorej doby bronzovej bolo zachytených 10 objektov: obj. 2, 5, 7, 12, 21, 22, 24, 26, 27, PL. Z toho 8
predstavuje jamy a 2 zhluky materiálu, považované za zničené zvyšky plytko zahĺbených (prípadne nadzemných) objektov.
Pre existenciu nadzemných objektov nemáme jednoznačné doklady, istým náznakom by mohli byť odtlačky na mazanici.
Vzhľadom na zachytenie mazanice v terciárnej forme výskytu (deštrukcia z výplne objektov) však nemôžeme uskutočniť
jej podrobnejšiu analýzu. Zachytené zahĺbené objekty interpretujeme vo väčšine prípadov (obj. 5, 7, 12, 21, 24, 27) ako
zásobné jamy, jeden objekt (obj. 26) ako možnú stavebnú jamu – hliník, pri jednom objekte uvažujeme, že by mohlo ísť
o zvyšky zahĺbenej stavby neurčitej funkcie (obj. 22). 
Materiál z výplne objektov pozostáva z keramiky, zvieracích kostí, mazanice a niekoľkých drobných nálezov z kameňa, hliny,
kosti/parohu a bronzu. Keramiku sme spracovávali na základe deskriptívneho systému používaného moravskými bádateľmi
(napr. Šabatová 2007, Gánovský 2011). Tento systém využíva na popis keramických fragmentov alfanumerický kód, ktorým
sú popisované jednotlivé vlastnosti fragmentov. Údaje sú zaznamenávané do databázy vo forme entít. Jedna entita predstavuje
jeden alebo viac fragmentov vykazujúcich rovnaké vlastnosti, na základe ktorých predpokladáme ich pôvod z jednej nádoby.
Zastúpenie jednotlivých vlastností v súbore (typ výpalu, úprava povrchu a pod.) bolo zaznamenané a vyhodnotené. Pri do-
statočne zachovaných alebo jednoznačne rozpoznateľných fragmentoch sme sa pokúsili o určenie tvaru pôvodnej nádoby. 
Na základe určených tvarov nádob a výzdoby zaznamenanej na fragmentoch sme sa potom pokúsili keramický materiál
datovať a kultúrne zaradiť. Keramiku zo sídliska v Senici v polohe Sedlička radíme k sliezskej fáze lužickej kultúry a rám-
covo ju datujeme do stupňa HaB, teda do neskorej doby bronzovej. Niektoré exempláre bolo možné datovať s väčšou
presnosťou, pričom evidujeme tvary zaraditeľné ako do stupňa HaB1, tak aj do stupňa HaB2-3. 
Z drobných nálezov môžeme menovať fragmenty hlinených závaží, fragment praslena, kostené šidlo, prevŕtaný zub psa,
kamenné podložky, drvidlá či brúsik. Za pozornosť stoja nálezy bronzovej ihly a najmä bronzovej ihlice s malou vázičko-
vitou hlavicou, ktorú je možné datovať do stupňa HaB2-3, nájdenú v objekte 7. 



Na základe materiálu teda sídlisko radíme do stupňa HaB. Vyskytli sa objekty, ktoré kvôli keramike datovateľnej do star-
šieho obdobia radíme do stupňa HaB1 (obj. 21 a 24). Objekt 7 môžeme vzhľadom na prítomnosť mladšieho keramického
materiálu a nálezu bronzovej ihlice datovať do stupňa HaB2-3. Ostatné objekty neobsahovali pre jemnejšie datovanie
dostatočne preukazné alebo jednoznačne datovateľné nálezy, takže zostávame pri rámcovom datovaní do neskorej doby
bronzovej (HaB). 
Z objektov 7, 12, 21 a 22 boli získané aj zvieracie kosti. Z troch objektov (obj. 7, 21, 22) boli vybrané vzorky predstavujúce
terestrické herbivory bez rezervoárového efektu, ktoré boli odoslané na 14C analýzu do Center for Isotopic Research on
Cultural and Environmental Heritage (CIRCE) univerzity v Neapole. V čase odovzdania príspevku získané dáta ešte
neboli spracované, na základe dát z podobne relatívne datovaných lokalít z blízkeho okolia (Brno-Obřany, Stillfried; pozri
kap. 6.2) predpokladáme, že sa dáta budú pohybovať v intervale približne od začiatku 10. po koniec 9. storočia BC. 
V práci sa ďalej v krátkosti venujeme zhodnoteniu celkového obrazu osídlenia Záhoria v neskorej dobe bronzovej a kul-
túrno-geografickým súvislostiam sídliska v Senici. Keďže problematike sme sa venovali v nedávnej štúdii (Vávra 2016),
na tomto mieste podávame len skrátenú podobu problematiky. 
Veríme, že zistenia vychádzajúce zo spracovania materiálu z výskumu, ako aj z kultúrno-geografickej analýzy predstavujú
prínos pre poznanie sliezskeho stupňa lužickej kultúry aj neskorej doby bronzovej na Slovensku a budú môcť slúžiť ako
východisko pre ďalšie bádanie v tejto oblasti. V súvislosti s nálezmi z katastra Senice by bolo prínosom, keby sa skutočne
zachytilo žiarové pohrebisko, súvisiace so sídliskom v polohe Sedlička. Vylúčené nie je ani odhalenie ďalších lokalít sliezskej
fázy lužickej kultúry na území Záhoria, ktoré by mohli ďalej potvrdiť (alebo vyvrátiť) viazanosť osídlenia touto kultúrou
na trasu predpokladanej „pravekej Českej cesty“. Pre určenie smeru a postupu osídľovania Záhoria lužickou kultúrou by
bolo potrebné jemnejšie chronologické zaradenie jednotlivých lokalít na základe podrobnejšieho rozboru doteraz získaného
materiálu, ktorý však pri spracovávaní tejto práce nebol možný. Ďalšie bádanie v tomto smere by iste bolo prínosom. 
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Résumé
During the development-led excavation which was realised in Senica in 2011, site Sedlička, a Late Bronze Age settlement
was uncovered. The excavation was carried out by the department of archaeology of the Comenius University in Bratislava,
under the supervision of Doc. PhDr. Jozef Hoššo, CSc. The site is located in the North-Western part of town, on a promi-
nent loess terrace super elevated approx. 4 metres above the bigger stream Teplica, northern way, in the elevation 204
metres above the sea level. In total, ten settlement features that dated to the Late Bronze Age were uncovered, most of
them storage pits (features 5, 7, 12, 24, 27). Feature 26 could be considered as a pit for exploiting clay. Feature 22 is of
unknown function but may be related to an unknown structure and the remaining two features were only sherd clusters.
Post-holes were detected at the surface, however because of the complicated excavation conditions (related mostly to the
weather and insufficient time) they have not been recorded. Daub fragments of considerable size were found, which sug-
gests the proximity of contemporary housing structures. 
Among the recovered artefacts are pottery, animal bones, already mentioned daub fragments and few small finds made
of stone, clay, bone/antler and bronze. The pottery was described and analysed according to the already established de-
scriptive system used by Moravian archaeologists (see Šabatová 2007 for more information). This descriptive system was
successfully applied before, for similar pottery assemblages of the Late Bronze Age, and is built on the basis of alphanu-
merical code used for describing individual attributes (see related tables). All attributes were entered into the database
(see related tables). Recorded pottery data was analysed and evaluated and the results are presented in provided tables
(see related tables). All artefacts were drawn by authors and vectorised later on. We attempted to graphically reconstruct
pottery shapes when possible.
Pottery can be dated and assigned to related pottery traditions (in the sense – archaeological cultures) according to shapes
and decoration. These closely correspond to the pottery which is typical for Silesian phase of Lusatian culture. In terms
of traditional relative chronology this covers HaB period (Paul Reinecke´s chronological system). Some shapes could be
dated more precisely. Undecorated amphora fragments of flat-rimmed conical neck from features 21 and 24 could be
dated already to the HaB1 period. The same dating goes for the profiled cup from feature 22 (Tab. XVII: 5; XVIII: 2).
However, the only feature which could be dated precisely and with higher probability is feature 7. Low-raised amphora
and tall profiled cup with inner garland decoration clearly suggests dating to the HaB2-3 period. This dating is supported
by the special find of bronze pin with small vase head. With methods of relative dating – most features could be dated
only broadly to the HaB period. Features 7, 21 and 22 provided animal bones, which were used for Carbon dating. The
results were not yet available at the time of publication. Archaeozoological analysis of the acquired bones will also be
published separately. 
The sites assigned to the Silesian phase of Lusatian culture occurs in the northern part of Záhorie region after the relative
decline of the settlement density of sites associated with Podolská culture (see Vávra 2016 for more information). At the
moment, 8 sites along with the one presented in this article are known. All sites are located in close proximity of well-
known communication routes such as Via Bohemica as in the case of the presented site. We should not forget the inhu-
mation graves assigned to the Mezőcsát group, which were found very close (approx. 200 m west) from the place of the
excavation.
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