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Abstract: The High Middle Ages settlement in Kapitulská street, site court of Eszterházy palace in Bratislava. This article is aimed on
the processing of a part of archaeological research in 2004 in the court of the Eszterházy palace in Kapitulská street, no. 6–8 in Bratislava. There are settlement features – 2_SI/2004, 4_SI/2004, 6_SI/2004 from trench SI/2004 and feature 1_SII/2004 from sonde
SII/2004, in which were found archaeological material dated to an earlier phase of the High Middle Ages (12th – beginning of 13th
century). In the feature 4_SI/2004 and 6_SI/2004 were also found younger artefacts from the 14th century, respectively in the feature
1_SII/2004 and 6_SI/2004 were as intrusion, ﬁndings from the Late La Tène period.
Key words: Bratislava, Kapitulská street – court of the Eszterházy palace, archaeological research, settlement features, material culture,
12th – beginning of 13th century, 14th century.

Abstrakt: Práca je zameraná na spracovanie časti archeologického výskumu z roku 2004 na nádvorí Eszterházyho paláca na Kapitulskej
ulici č. 6–8 v Bratislave. Ide o sídliskové objekty – 2_SI/2004, 4_SI/2004, 6_SI/2004 zo sondy SI/2004, a objekt 1_SII/2004 v sonde
SII/2004, v ktorých bol zistený archeologický materiál datovaný do staršej fázy vrcholného stredoveku (12. – začiatku 13. storočia).
V objekte 4_SI/2004 a 6_SI/2004 boli zistené aj mladšie nálezy zo 14. storočia, resp. v objekte 1_SII/2004 a 6_SI/2004, ako intrúzia,
nálezy z neskorej doby laténskej.
Kľúčové slová: Bratislava, Kapitulská ulica – nádvorie Eszterházyho paláca, archeologický výskum, sídliskové objekty, materiálna
kultúra, 12. – zač. 13. storočia, 14. storočie.

1. Úvod
V roku 2004 uskutočnila Katedra archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave archeologický
výskum súvisiaci s rekonštrukciou nádvoria Eszterházyho paláca, na Kapitulskej ulici č. 6–8 v Bratislave. Výskum
prebiehal pod vedením Doc. PhDr. Jozefa Hošša, CSc., Mgr. Petry Šimončičovej-Koóšovej, PhD. a Mgr. Tomáša
Königa, PhD. v dvoch etapách. Prvá sa uskutočnila v marci roku 2004 a druhá od júla do septembra toho istého
roku. Počas prvej fázy výskumu bola dvoma sondami (SI/2004 a SII/2004) preskúmaná severovýchodná časť nádvoria,
t.j. plocha pozdĺž severovýchodného uličného krídla (obr. 2; Hoššo – Koóšová – König 2004, 5; Šimončičová-Koóšová
2008, 158, 159). V druhej etape sa sondami SIII/2004 a SIIIa/2004 preskúmala severozápadná časť plochy. Posledné
sondy SIVa/2004 a SIVb/2004 boli umiestnené v oblasti dnešného vstupu na parcelu (Šimončičová-Koóšová
2008,158, 159). Počas archeologického výskumu boli zistené stopy osídlenia z obdobia eneolitu (bolerázska skupina
badenskej kultúry), doby laténskej a predovšetkým z vrcholného a neskorého stredoveku a novoveku (12.–18. stor.).
Najmladšie stopy súviseli s vyhĺbením rýh pre potrubia z konca 19. storočia a neskôr zo 40-tych rokov 20. storočia,
kedy bola plocha nádvoria paláca prekrytá kamennou dlažbou a betónovou dekou (obr. 3:1; 5:1; Hoššo – Koóšová
– König 2004, 39, 40).
Príspevok je zameraný na spracovanie a vyhodnotenie sídliskových objektov a nálezov datovaných do staršej fázy vrcholného stredoveku. Konkrétne ide o objekty 2_SI/2004, 4_SI/2004 a 6_SI/2004 v sonde SI/2004 a objekt 1_SII/2004
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v sonde SII/20041 (obr. 2, 6).Časť mladších nálezov z obdobia neskorého stredoveku a začiatku novoveku zo sond
SIII/2004 a SIIIa/2004 analyzovala apublikovala L. Nezvalová (2016). Doklady osídlenia skúmanej polohy z obdobia
eneolitu a doby laténskej neboli dosiaľ spracované.

2. Lokalizácia
Skúmaná lokalita sa nachádza v mestskej časti Staré Mesto (Bratislava I) na západnom okraji historického jadra mesta
(obr. 1). Ide o plochu situovanú sa na okraji najvyššej strednej dunajskej terasy (III) začínajúcej v priestore Baštovej a Kapucínskej ulice, tvorenej ﬂuviálnymi sedimentmi – štrkom a piesčitý štrkom. Na západe sa nachádza svahový reliéf tvorený
diluviálnymi sedimentmi, ako sú hlinitokamenné (podradne piesčito–kamenité) svahoviny a sutiny (Holec 2012, 39, 40,
obr. 22). Súčasný terén na nádvorí Eszterházyho paláca sa nachádza v nadmorskej výške 149,46 m n. m. (Hoššo – Koóšová
– König 2004, 5).

3. História lokality v období stredoveku a novoveku
Nádvorie Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici č. 6–8 nebolo pred výskumom v roku 2004 archeologicky skúmané.
Realizovaný bol iba architektonicko–historický prieskum v 80–tych rokoch 20. storočia, ktorý sa zameral na datovanie
stojacích murív na parcele (Štassel 1988, 203). Viacero, predovšetkým záchranných, archeologických výskumov bolo však
uskutočnených na susedných parcelách, ktoré priniesli výrazne doklady osídlenia z obdobia neolitu, eneolitu, doby laténskej, včasného a vrcholného stredoveku až novoveku (bližšie pozri Nezvalová 2016, 75, 76).
V období 9.–10. storočia je v priestore Kapitulskej ulice predpokladaná existencia podhradskej osady. V 10. až 11. storočí
sa v priestore od dnešného kostola sv. Mikuláša až po západnú časť Kapitulskej ulice rozkladalo pohrebisko (Fiala – Plachá
– Leixner 1969, 35, 37; Baxa 1977, 51, 52; Polla 1979, 74, 76–82;Vallašek 1999, 15, 16), pričom tu nie je vylúčené pretrvávanie pochovávania až do 12.storočia, čoho dôkazom by mohli byť hroby zo susednej Úzkej uličky, datované do 12.–
13.storočia (Baxa 1977, 52). V 13. storočí, resp. v jeho druhej polovici môžeme z archeologického hľadiska badať
v severnej časti Kapitulskej ulice, ktorej súčasťou je aj nádvorie Eszterházyho paláca, absenciu osídlenia (Hoššo – Koóšová
– König 2004, 39). Tento stav osídlenia možno pravdepodobne spájať s vybudovaním opevnenia severovýchodných hradieb, ktoré sa tiahli od severovýchodného svahu hradného kopca smerom na východ k Michalskej bráne a miernym oblúkom sa ďalej stáčali smerom k Dunaju cez Laurinskú bránu k dnešnej Gorkého ulici (Baxa – Ferus 1991, 15, obr. 30,
16; Hanák – Kopuncová 2007, 47, 48, 72).
Omnoho viac informácii nám k obdobiu 13. storočia poskytujú historické písomné pramene. V tomto období sa z Kapitulskej ulice stáva z veľkej časti cirkevná ulička, keďže v roku 1221 bolo pravdepodobne na túto ulicu presunuté bratislavské prepošstvo (CDSl I, 190; Ortvay 2006, 84, 85, 107). V súvislosti s Kapitulskou ulicou sa však priamo spomína
až v roku 1311 (AMB, 12, č. 27, sig. 25; RDSl I, 378, č.887). Okrem prepošstva, ako aj blízkeho Dómu sv. Martina
a kapituly sa tu nachádzala aj mestská fara.
Prvá písomná zmienka týkajúca sa skúmanej plochy na súčasnom nádvorí Eszterházyho paláca pochádza pravdepodobne
až z roku 1434 z bratislavskej mestskej knihy. Dozvedáme sa v nej, že sa tu nachádzalo allodium (majer) a patrilo Michalovi
Tompovi. V roku 1439 sa spomína majer spolu s menom Leopolda Frännkyna a v roku 1452 sa uvádza ako voľná nezastavaná plocha, patriaca mestu (Hoššo – Koóšová – König 2004, 4). V roku 1601 sa na tomto mieste už spomínajú dve
budovy. Jednej bol majiteľom Johan Listius (Ján Listhy) a druhej Hainrich Bueckheider. V roku 1608 pozemok vlastnila
rodina Thurzovcov. Do 30. rokov 20. storočia stál na uličnej čiare dom, ktorý možno podľa I. Štassela (1988, 202, 203)
spájať so šľachtickým sídlom spomínaných Listhyovcov alebo Thurzovcov. Zastavanie plochy v tomto období dokladá aj
veduta od M. Meriana (1593–1650) z roku 1638 (Závadová 1974, 57, obr. 23).
V roku 1649 sa parcela dostáva do vlastníctva Eszterházyovcov, ktorí boli jeho poslednými šľachtickými majiteľmi. Mikuláš
Eszterházy začal onedlho v roku 1658 s výstavbou paláca. Neskôr v 18. storočí bola realizovaná jeho rozsiahlejšia prestavba,
ktorá však nebola nikdy dokončená (Štassel 1988, 202).
1
Z dôvodu duplicitného číslovania objektov, v každej sonde vlastným poradím,v nálezovej správe z archeologického výskumu (Hoššo – Koóšová – König
2004) bolo označenie analyzovaných objektov v tomto článku doplnené aj o číslo príslušnej sondy.
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Obr. 1. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Lokalizácia skúmanej lokality.
Fig. 1. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace. Historical centre of Bratislava with marked place of excavation.
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Obr. 2. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Plocha archeologického výskumu s vyznačenými sondami
(upravené podľa Nezvalová 2016, 76, obr. 2).
Fig. 2. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace. Archaeological research area with marked trenches (modiﬁed after Nezvalová 2016, 76, obr. 2).

4. Opis objektov
Objekt 2_SI/2004
Objekt bol zahĺbený do sterilného podložia. V severnej časti bol narušený geologickým vrtom, jeho výplň však nepoznáme. Objekt
nebol kompletne preskúmaný, keďže jeho západná časť zabiehala pod západný proﬁl sondy. Časť objektu zachytená v pôdoryse dovoľuje
predpokladať, že pôvodne mal tento objekt okrúhly až oválny tvar. Hĺbka objektu bola 0,38m (148,50–148,12 m n. m.), na dĺžku v
smere S–J meral 1,16 m a na šírku v smere V–Z 1m. Výplň objektu pozostávala z tmavohnedej zemitej hliny premiešanej s uhlíkmi
a drobnými kamienkami (obr. 3, 4, 7: 1; Hoššo – Koóšová – König 2004, 6).
Nálezy:
– Keramika: 13 ks. – 11 jedincov – 4 okraje, 2 dná a 7 z tela nádob
– Polotovary a odpad z parohoviny: 2 ks.
Objekt 4_SI/2004
Objekt bol zahĺbený priamo do sterilného podložia. Keďže jeho časť zabiehala pod východný proﬁl sondy, nebol kompletne preskúmaný. V pôdoryse sa tvar tohto objektu javil skôr ako nepravidelne oválny. V proﬁle mal takmer miskovitý tvar. Jeho steny boli kolmé
a dno ploché. Hĺbka objektu merala 0,69m (148,55–147,86 m n. m.). Dochovaná dĺžka v smere SV–JZ bola 1,20 m a šírka v smere
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Obr. 3. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Sonda SI/2004. Pôdorys a západný proﬁl (upravené podľa Hoššo – Koóšová
– König 2004, plán 1).
1 – betónový panel; 2 – štrková podsýpka pod panel; 3 – navážka (hlina, tehly, kamene); 4 – žltá ílovitá hlina-podložie; 5 – tmavohnedá hlina; 6 –
maltová vrstva premiešaná s tehlami; 7 –tehlová deštrukcia); 8 – homogénna maltová vrstva; 9 –kamene, malta, strešná krytina); 10 –žltohnedá hlina;
11 – maltové lôžko muriva; 12 – kameň; 13 –tmavohnedá hlina, uhlíky, kamienky; 14 – geologický vrt; 15 – kamenná dlažba z tzv. mačacích hláv s
podsýpkou; 16 – vrstva betónu; 17 – murivo z kameňa a tehál; 18 – tmavohnedá až čierna hlina; 19 – prepálená hlina s mazanicou a uhlíkmi; 20 –
hnedá hlina.
Fig. 3. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace. Trench SI/2004. Ground plan and Western proﬁle (modiﬁed after Hoššo –
Koóšová – König 2004, plán 1). 1 – concrete panel; 2 – gravel sub-base under panel; 3 – accumulated material (clay, bricks, stones); 4 – yellow loamsubsoil; 5 – dark brown clay; 6 – mortar layer mixed with bricks; 7 – destruction of bricks; 8 – homogeneousmortar layer; 9 – stones, mortar, rooﬁng;
10 –yellow-brown clay; 11 – mortar socket of masonry; 12 – stone; 13 –dark brown clay, charcoals, small stones; 14 – geological borehole; 15 – cobblestones withsub-base; 16 – layer of concrete; 17 – masonry from stones and bricks; 18 – dark brown to black clay; 19 – blown clay with daub
and charcoals; 20 – brown clay.

JV–SZ 1,75m. Výplň objektu bola rozdelená na dve časti. Vrchná časť výplne pozostávala z prepálenej hliny premiešanej s uhlíkmi
a mazanicou, ktorá sa farebne javila ako červeno–tmavohnedá. Jej mocnosť sa pohybovala miestami až na úrovni 50 cm. Pod ňou asi
15 cm od dna sa nachádzala sivá ílovitá hlina premiešaná s kameňmi a menším množstvom uhlíkov v porovnaní s vrchnou časťou
výplne objektu (obr. 3, 4, 7: 2; Hoššo – Koóšová – König 2004, 7).
Nálezy:
– Keramika: 63 ks. – 50 jedincov – 20 okrajov, 14 dien, 27 z tela nádob a 1 uško a 1 gombíkovité držadlo
– Železné predmety: gotický kľúč, fragment noža, 8 klincov, fragmenty klincov
– Stavebný materiál: 11 ks. mazanice, 8 ks. omietky
– Zvieracie kosti a zuby: 4 ks.
– Iné: uhlíky
Objekt 6_SI/2004
Objekt bol zahĺbený priamo do sterilného podložia. Na severnej strane bol čiastočne narušený objektom 5_SI/2004 (kamenný múr).
Okrem toho zabiehal pod západný proﬁl sondy I, no napriek tomu sa ho podarilo preskúmať celý. V pôdoryse mal nepravidelný
oválny tvar, zatiaľ čo v proﬁle boli zistené takmer kolmé steny, ktoré sa ku dnu mierne rozširovali. Dno objektu bolo rovné. Hĺbka objektu bola 0,66m (148,54–147,88 m n. m.). Jeho dĺžka v smere S–J merala 1,30m a šírka v smere V–Z merala 0,94 m. Výplň objektu
bola viac–menej homogénna a tvorila ju tmavohnedá až čierna zemitá hlina (obr. 3, 4, 7: 3; Hoššo – Koóšová – König 2004, 8).
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Nálezy:
– Keramika: 29 ks. – 27 jedincov – 8 okrajov, 3 dná, 18 z tela
nádob
– Kamenné predmety: brúsa
– Stavebný materiál: 3 ks. mazanice
– Polotovary a odpad z parohoviny: 22 ks.
– Zvieracie kosti a zuby: 5 ks.
Objekt 1_SII/2004
Severná a východná časť objektu zabiehala pod proﬁl sondy,
preto ho nebolo možné vybrať celý. V pôdoryse mal nepravidelný tvar. V proﬁle možno sledovať stupňovitosť a členitosť
tohto objektu a jeho delenie najmenej na dve časti. Západná
časť mala miskovitý tvar. Východná časť sa vyznačovala takmer
kolmými stenami viac–menej plochým dnom. Hĺbka západnej
časti objektu merala 0,30 m (148,43–148,13 m n. m.). Východná časť bola hlbšia s hodnotou 0,43m (148,43–148,00
m n. m.). Zachytená dĺžka objektu v smere V–Z bola 3,20m.
Maximálna dochovaná šírka objektu v smere S–J predstavovala
1,30 m. Napriek dvom úrovniam dna tohto objektu bola
výplň takmer homogénna. Išlo o tmavohnedú zemitú hlinu
premiešanú s mazanicou a uhlíkmi. Miestami do nej zasahovala žltohnedá ílovitá hlina (obr.5, 6, 7: 4; Hoššo – Koóšová –
König2004, 9).
Nálezy:
– Keramika: 39 ks. – 37 jedincov – 13 okrajov, 2 dná, 24 z tela
nádob
– Železné predmety: skoba
– Kamenné predmety: brúsa, kamenný praslen
– Polotovary a odpad z kostí, rohoviny a parohoviny: 10 ks.
– Zvieracie kosti a zuby: 2 ks.
– Iné: uhlíky

Obr. 4. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca.
Sonda SI/2004. Nálezová situácia s archeologickými objektmi (podľa Hoššo
– Koóšová – König 2004, obr. 17).
Fig. 4. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace.
Trench SI/2004. Finding situation with archaeological features (by Hoššo
– Koóšová – König 2004, obr. 17).

5. Analýza nálezov
Vo výplni sídliskových objektov 4_SI/2004 a 6_SI/2004 boli okrem predmetov datovaných do staršej fázy vrcholného
stredoveku (12. - zač. 13. storočia) zistené aj mladšie nálezy zo 14. storočia. V prípade objektu 4_SI/2004 sa staršie nálezy
koncentrovali v spodnej vrstve a mladšie vo vrchnej. Do objektu 6_SI/2004 sa predmety zo 14. storočia dostali pravdepodobne v dôsledku jeho narušenia objektom 5_SI/2004. V objekte 1_SI/2004 a 6_SI/2004 sa ako intrúzia dostala aj
laténska keramika, ktorá súvisí s neskorolaténskym osídlením bratislavského oppida, ktoré sa rozprestieralo aj v priestore
skúmanej polohy (najnovšie Vrtel 2012).
5.1. Staršia fáza vrcholného stredoveku
5.1.1. Keramika
Zo skúmaných objektov sa získalo 88 fragmentov z hlinených nádob datovaných do staršej fázy vrcholného stredoveku.
Väčšina fragmentov keramiky zo skúmaného nálezového súboru pochádza z hrncovitých nádob (43,5%). Ich okrajové
časti boli zastúpené až 45%. Priemer, ktorý sa pohyboval v rozmedzí 160 až 240 mm bolo možné zistiť u väčšiny okrajov.
Hrúbka stien tela hrncovitých nádob sa pohybovala od 7 do 10 mm (v priemere 8,5 mm). Keďže ani v jednom prípade
nebolo možné zrekonštruovať celú nádobu, ani jej proﬁláciu, nie je možné sa vyjadriť k celkovému tvaru zistených hrncovitých nádob. Na základe nálezov z iných lokalít z uvedeného obdobia (pozri napr. Lesák 2000, 142, 143, tab. I: 8; II: 1;
Hoššo – Lesák 2001, 246, obr. 2), však možno konštatovať, že ide pravdepodobne o hrnce vajcovitého tvaru. Ústie má
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Obr. 5. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Sonda SII/2004. Pôdorys a východný proﬁl (upravené podľa Hoššo – Koóšová
– König 2004, plán 1). 1 – betónový panel; 2 – navážka (hlina, tehly, kamene); 3 – vrstva betónu; 4 – kamenná dlažba z tzv. mačacích hláv s podsýpkou;
5 – zásyp pivnice; 6 – murivo pivnice; 7 – potrubie; 8 – deštrukcia tehál a kameňov; 9 – tenké potrubie – inžinierske siete; 10 – kamenná deštrukcia;
11 – olovené potrubie; 12 – hnedá hlina s drobnými kamienkami; 13 – betónové potrubie; 14 – hnedé keramické potrubie; 15 – betónové lôžko pre
potrubie; 16 – tmavohnedá zemitá hlina, kamienky, keramika, uhlíky; 17 – žltá ílovitá vrstva-podložie; 18 – maltová vrstva; 19 – tmavohnedá hlina;
20 – žltohnedý zásyp s kameňmi a tehlami; 21 – žltohnedá hlina s menšími fľakmi hnedej hliny; 22 – tehla; 23 – kameň; 24 – murivo.
Fig. 5. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace. Trench SII/2004. Ground plan and Eastern proﬁle (modiﬁed after Hoššo –
Koóšová – König 2004, plán 1). ). 1 – concrete panel; 2 – accumulated material (clay, bricks, stones); 3 – layer of concrete; 4 – cobblestones with
sub-base; 5 – backﬁll of cellar; 6 – masonry of cellar; 7 – pipeline; 8 – destruction of bricks and stones; 9 – thin pipeline; 10 – destruction of stones;
11 – lead pipeline; 12 – brown clay with small stones; 13 – concrete pipeline; 14 – brown ceramic pipeline; 15 – concrete socket for pipeline; 16 –
dark brown clay with small stones, pottery and charcoals; 17 – yellow loam-subsoil; 18 – mortar layer; 19 – dark brown clay; 20 – yellow backﬁll
with stones and bricks; 21 – yellow-brown clay with smaller spots of brown clay; 22 – brick; 23 – stone; 24 – masonry.

esovitú proﬁláciu a hrdlo je pomerne nízke. Okraje sú jednoduché, von vyhnuté a zvisle alebo šikmo zrezané (obr. 12:
2;15: 3, 6, 14), v niektorých prípadoch na konci segmentované – prežliabnuté (obr. 8: 6; 12: 1; 15: 4, 12). Posledný typ
zastúpených okrajov hrncovitých nádob predstavujú nahor vytiahnuté a zaoblené exempláre s plastickou obvodovou
lištou, ktoré sú v nálezovom súbore zastúpené dvoma exemplármi (obr. 9: 1; 15: 2). V oboch prípadoch ide o keramiku
s prímesou graﬁtu. Tento druh hrncov je typický pre oblasť Moravy, kde sa objavuje v hojnom počte v „mladohradištnom
období“ (napr. Novotný 1976, 216, tab. I: 7; Nekuda, R. 1984, 25, 26, 32, obr. 2: a, 3: c, obr. 7: a), avšak pretrvávanie
jeho výskytu môžeme pozorovať aj na začiatku 13. storočia (napr. Unger 1984, 288, 289, obr. 2: 16, 19; Loskotová –
Procházka 1997, 212, 221, 225, Abb. 4: 3, 8: 5; Nekuda, V. 2000, 167–220, obr. 235–288). Na území Slovenska sa
nahor vytiahnuté okraje objavujú v druhej polovici 11. storočia (Loskotová – Procházka 1996, 205, 209; Fusek – Spišiak
2005, 302, 303; Vlkolinská 2008, 45). Na prelome 12. a 13. storočia sa však postupne menia na okraje rímsovité. V prípade exemplára s výškou 18 mm z objektu 4_SI/2004 (obr. 9: 1) možno hovoriť o type 400 (podľa Loskotová – Procházka
1997, 204, 218, Abb. 1), či variante B6 (podľa Nekuda, V. 2000, 155, 157, obr. 224). V oboch prípadoch ide o datovanie
do záveru 11., resp. predovšetkým do nasledujúceho 12. storočia. Druhý fragment hrncovitej nádoby z objektu 1_SII/2004
má vysoko vytiahnutý okraj s výškou 22 mm (obr. 15: 2), ktorý je na Morave považovaný za progresívny prvok typický
pre 12., prípadne začiatok 13. storočia. V typovom triedení G. Fuseka a J. Spišiaka (2005, 303) sa najviac približuje variantu H5a.
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Obr. 6. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Sonda SII/2004. Nálezová
situácia s archeologickými objektmi v severnej časti sondy (podľa Hoššo – Koóšová – König
2004, obr. 54).
Fig. 6. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace. Trench SII/2004. Finding
situation with archaeological features in northern part of trench (after Hoššo – Koóšová – König
2004, obr. 54).

Druhým najčastejšie zastúpeným (30,4%) druhom nádob v analyzovanom súbore boli zásobnice, vo väčšine prípadov
s obsahom graﬁtu (obr. 8: 1–3, 7, 8, 11; 12: 3, 5–7, 14; 15: 1, 13, 22). Okraje týchto nádob mali oproti hrncom výrazne
väčší priemer pohybujúci sa od 410 do 565 mm. Hrúbka stien dosahovala hodnoty 10 až 50 mm. Keďže sa na Slovensku
prírodné zdroje graﬁtu nenachádzajú (Rozložník a kol. 1987, 352), možno považovať graﬁtovú keramiku za import hlavne
z oblasti Dolného Rakúska a Moravy (Hoššo 1997, 288; 1999, 153–155; Fusek – Spišiak 2005, 308–319). K rakúskemu
typu zásobníc, ktorý je na území Bratislavy zastúpený aj na iných lokalitách (pozri Hoššo 1997, 288; 1999, 154; Fusek
– Spišiak 2005, 315–317) možno zaradiť jednoznačne šesť fragmentov so zachovaným ústim. Ide predovšetkým o hranené
okraje (obr. 12: 4–6; 15: 1), ktoré možno zaradiť do typu 2a a datovať do 11.–12. storočia (podľa Scharrer-Liška 2003,
50, 52, Abb. 4). Do prechodného typu medzi hraneným – typ 2a a kyjovito zosilneným okrajom – typ 2b (podľa Scharrer-Liška 2003, 50, 51) možno zaradiť dve zásobnice (obr. 8: 1, 3). Na základe analógií ich možno datovať do druhej polovice 12. storočia (napr. Lesák 2000, 143, 145, tab II: 8, 11).
V menšej miere sú v analyzovanom súbore zastúpené zásobnice moravského pôvodu, ktoré G. Scharrer-Lišková (2003,
49) zaraďuje do svojho typu 1. Na základe typológie moravských zásobníc vytvorenej V. Gošom a J. Karlom (1979, 165–
167, obr. 1) možno hovoriť aj o type IB (1. pol. 11. stor.; obr. 12: 7) a IIB (11.–12. stor.; obr. 8: 2).
Na niektorých fragmentoch zásobníc sú dochované v stene stopy po dierke/dierkach (obr. 8: 4, 11; 15: 21). Pravdepodobne
v nich boli pôvodne umiestnené železné skoby, ktoré slúžili k spevneniu alebo reparácii nádoby (Vallašek – Plachá 1965,
106; Lesák 2000, 145). Obdobné nálezy zo skúmaného obdobia sú známe, napríklad z Bratislavy–Uršulínskej ulice, poloha
Františkánska záhrada (Lesák 2000, 143, tab. II: 9, 13) či z Bratislavy–Laurinskej ulice (Vallašek – Plachá 1965, 106).
Medzi nálezmi zo staršej fázy vrcholného stredoveku sú ojedinele zastúpené aj fragmenty misovitých nádob. Ide o kónické
misy s okrajom skloneným či do vnútra vtiahnutým, pričom je neproﬁlovaný a vodorovne zrezaný (obr. 15: 7), alebo
rozšírený (obr. 15: 8). V jednom prípade nie je okraj do vnútra vtiahnutý, ale nasadený kolmo na telo nádoby. Vrchná
plocha rozšíreného okraja je na rozdiel od ostatných exemplárov prežliabnutá (obr. 15: 11). Analogické nálezy pochádzajú
z Bratislavy–Rudnayovho nám. č. 4 z 11. storočia (Musilová 1988a, 268, 269, 281, tab. II: 4) alebo Bratislavy–Uršulínskej
ulice, poloha Františkánska záhrada, kde sú zaradené do druhej polovice 12. až na začiatok 13. storočia (Lesák 2000,
145).V prípade exemplára s rozšíreným okrajom s prežliabnutou vrchnou plochou sú obdobné nálezy známe z Rakúska,
kde sú datované do 12. storočia, resp. do jeho druhej polovice (Felgenhauer-Schmiedt 1977, 223, 291, Taf. 4: 8; 1997,231,
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Obr. 7. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Pôdorysy a proﬁly analyzovaných archeologických objektov. 1-objekt 2_SI/2004; 2-objekt 4_SI/2004; 3-objekt 6_SI/2004; 4-objekt 1_SII/2004; a – prepálená červeno-tmavohnedá
hlina premiešaná s uhlíkmi a mazanicou; b – sivá ílovitá hlina premiešaná s kameňmi a menším obsahom uhlíkov (upravené
podľaHoššo – Koóšová – König, 2004, plán 1).
Fig. 7. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace. Ground planes and proﬁles ofanalysed archaeological
features in trenches SI/2004 a SII/2004. 1 – feature2_SI/2004; 2 – feature 4_SI/2004; 3 – feature 6_SI/2004; 4 – feature
1_SII/2004; a – blown red-dark brown clay with charcoals and daub; b – gray loam mixed with stones and less charcoals (modiﬁed after Hoššo – Koóšová – König 2004, plán 1).

232, Abb. 2: 1–3). Tento typ mís sa objavuje aj na Morave, a to od prvej polovice13. storočia, napr. v Brne a Mstěniciach
pri Hrotoviciach (Nekuda 1985, 98, 100, obr. 145; Procházka 1996, 328, 341, obr. 6, 7; Procházka – Peška 2007,225).
Vo výplni objektu 1_SII/2004 sa nachádzali aj dva okrajové fragmenty pochádzajúce z hlinených závesných kotlíkov.
V jednom prípade ide o typ s proﬁlom okraja v tvare obráteného písmena „L“ (obr. 15: 16). Samotný okraj je mierne
rozšírený a vodorovne zrezaný a hrdlo kolmo skrojené. V zadnej časti okraja sa nachádzajú stopy po dierke. Vzhľadom na
tvar okraja je možné zaradiť tento druh kotlíka do typu „d“, resp. typu vonkajšieho okraja XII/49 (podľa Takács 1986,
Taf. 92; 1996, 169, 171, Abb. 16). Analógie z územia Bratislavy sú známe, napríklad zo Staromestskej ulice, budova Najvyššieho súdu SR (Baxa – Musilová 2002, 68, obr. 3: 1) a z Bratislavského hradu (Štefanovičová 1975, 97, obr. 85: 7).
Prvý zmienený nález zo Staromestskej ulice je datovaný do druhej polovice 12. až začiatku 13. storočia (Baxa – Musilová
2002, 66, 72). Hlinený kotlík z Bratislavského hradu nebolo možné na základe nálezovej situácie presnejšie datovať, a tak
je zaradený iba rámcovo do 11. až 13. storočia (Štefanovičová 1975, 106, 107). Obdobné nálezy z Holiar–Bodze, sú datované až do 13. – 14. storočia (Točík 1992, 233–237, obr. 160: 6, 7, 11, 12, 13,163: 1, 15) či z maďarskej lokality Győr,
Ógabona do 13. storočia (Takács 1993, 475, táb. 10: 2).
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Druhý fragment kotlíka z objektu 1_SII/2004 má proﬁl okraja v tvare písmena „T“ (obr. 15: 10). Samotný okraj je vodorovne rozšírený a vonkajší oblúk, čiže hrdlo je zúžené a šikmo skrojené. Na druhej strane vnútorný oblúk je výraznejší
a zaoblený. Z tvarového hľadiska ide o okraj typu XII/60 – vonkajšia strana okraja, resp. V/46 – vnútorná strana okraja
(podľa Takács 1986, Taf. 92, 100). Dobre datované analógie možno nájsť na juhovýchodomaďarskej lokalite Szer, kde sú
sídliskové nálezy zaradené do obdobia konca 12. a začiatku 13. storočia (Vályi 1999, 156, 158, Abb. 12: 1, 7).
Čo sa týka výzdoby keramických nálezov zo staršej fázy vrcholného stredoveku, ide najmä o ryté jednoduché (obr. 8: 7,
8; 9: 2, 3; 12: 5, 8, 12; 15: 1, 15) alebo viacnásobné (hrebeňové) vlnovky (obr. 9: 1; 12: 7, 11, 15), ako aj ryté obežné
línie (obr. 9: 4; 12: 15) a hrubšie žliabky (obr.8: 7; 9: 1; 12: 10, 13; 15: 1, 2, 11, 18). Spomínaná výzdoba sa na skúmanom
území objavuje od včasného stredoveku až po obdobie prelomu 12. a 13. storočia (pozri napr. Lesák 1997, 58; Hoššo –
Lesák 2001, 248). V prípade zásobníc moravského typu možno na základe analýzy nálezov z územia Moravy pozorovať
v 11.–12. storočí ústup hrebeňovej výzdoby (Goš 1977, 294; Goš – Karel 1979, 169), ktorá je doložená aj na fragmente
zásobnice z objektu 6_SI/2004 (obr. 12: 7). Ojedinele doloženým druhom výzdoby v nálezovom súbore je plastická lišta,
umiestnená na pleciach graﬁtových zásobníc a hrncov(obr. 8: 11; 15: 1, 2).
Po technologickej stránke ide o keramiku obtáčanú a následne strhávanú z ručného hrnčiarskeho kruhu, čoho dokladom
sú drsné dná nádob a na niektorých exemplároch objavujúca sa tzv. obvodová lišta (obr. 8: 9; 15: 22).Ani na jednom dne
však nebola zistená značka, čo do značnej miery môže súvisieť aj s malou dochovanosťou nájdených dien. Keramická
hmota obsahuje vo väčšine prípadov ostrivo strednej veľkosti (0,5–1,5 mm), tvorené sľudou a jemnejším pieskom. V nálezovom súbore sú doložené keramické fragmenty aj s obsahom graﬁtu, ktoré tvorili až 41% z keramických nálezov datovaných do staršej fázy vrcholného stredoveku, pričom však nejde iba o zásobnice, ale aj hrncovité nádoby. Z uvedenej
hodnoty bol v 30% bol graﬁt pridaný priamo do keramickej hmoty a v 11% bol aplikovaný iba na povrch nádob. Výpal,
ktorý je u väčšiny exemplárov pomerne kvalitný, prebiehal v redukčnej, ako aj v oxidačnej atmosfére. Farebné spektrum
povrchu, ako aj lomu keramiky je výrazne rozmanité. Ide predovšetkým o svetlé a tmavé odtiene hnedej, oranžovej, bledej,
sivej a čiernej farby. Zastúpená je aj keramika prechodnej sivohnedej a hnedočiernej farby. Rozmanitosť sa prejavuje aj
odlišnosťou farby povrchu a lomu niektorých črepov.
5.1.2. Železné predmety
Železné predmety sú v časti nálezového súboru datovaného do staršej fázy vrcholného stredoveku zastúpené len dvojramennou skobou subtílnejšieho tvaru (obr. 16: 4). Mohla slúžiť ako pružina, poistka alebo zarážka na závorách zámku, či
ako súčasť kovania truhlíc a skriniek (Krajíc 1991, 325). Podobného tvaru sú aj železné kovania truhiel, ako ich publikovala
T. Štefanovičová a A. Fiala (1967, 204, obr. 13) z pohrebiska na Bratislavskom hrade.
5.1.3. Kamenné predmety
Spomedzi kamenných predmetov si zasluhuje najväčšiu pozornosť kamenný – bridlicový, pravdepodobne dvojkónický
praslen v tvare dvojitého zrezaného kužeľa (obr. 16: 7). Spomínaný tvar je označovaný ako tzv. „kyjevský typ“ (Marešová
1977, 29). Na území Slovenska nie sú kamenné prasleny v období stredoveku bežné. Ojedinelý doklad pochádza, napríklad
z hradu Devín, zaradení žiaľ iba rámcovo do obdobia vrcholného stredoveku (Plachá 1998, 133, 241, obr. 80: 8). Omnoho
častejšie sa s výskytom kamenných praslenov stretávame v oblasti Volyňska, Poľska, južných Čiech (najmä oblasť Prachaticka) a južnej Moravy, predovšetkým v období 10. až 11. storočia, pričom v 13. storočí sa postupne vytrácajú (Rybakov
1948, 188–202; Hensel 1952, 151; Kaván 1957, 632, 650, 651).
Ďalšími kamennými predmetmi, ktoré boli zistené v objektoch 6_SI/2004 a 1_SII/2004 sú dve kamenné brúsy, ktoré však
nepatria medzi chronologicky citlivé artefakty (pozri Dostál – Štelcl – Malina 1971, 175). Jedna z nich vyrobená z bridlice
má valcovitý až kužeľovitý tvar (obr. 9: 2). Druhá brúsa zachovaná len fragmentárne je vyrobená z pieskovca (obr. 16: 5).
5.1.4. Parohové a kostené polotovary/odpad
Z výplne objektov 2_SI/2004, 6_SI/2004 a objektu 1_SII/2004 pochádzajú kusy parohoviny, na ktorých sú viditeľné
stopy po rezaní či sekaní. Tieto artefakty môžeme s najväčšou pravdepodobnosťou interpretovať ako polotovary, či odpad
vzniknutý pri spracovávaní parohoviny, pričom ani v jednom z objektov nebol doložený hotový – ﬁnálny výrobok. Stopy
na rezných plochách dokazujú, že pri uvedených nálezoch išlopredovšetkým o rezanie pílkou, pričom možno uvažovať
o dvoch spôsoboch. Pri prvom bola pravdepodobne použitá pílka s rozvedenými zubami, kedy mohol byť paroh prerezaný
na jeden záber (obr. 13: 3–6, 8; 16: 10). Pri druhom spôsobe s pílkou s nerozvedenými zubami sa pílka nasadzovala po
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Obr. 8. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Výber nálezov z 12. – začiatok 13. storočia z objektu 2_SI/2004. 1-9, 11
– keramika; 10 – polotovar/odpad z parohoviny. Mierka: a – 1, 2, 4, 6-8, 11; b – 3, 5, 9, 10. Kreslil D. Repka.
Fig. 8. Bratislava, Kapitulská street,no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds from the 12th – beginning of the 13th century from
feature2_SI/2004. 1-9, 11 – pottery; 10 – antler semiproduct/waste. Scale: a – 1, 2, 4, 6-8, 11; b – 3, 5, 9, 10. Drawing by D. Repka.
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obvode niekoľkokrát, z dôvodu jej zadierania v reze. Neprerezaný kúsok parohu v strede, medzi rezmi bol jednoducho
vylomený (obr. 8: 10; 13: 1, 2, 7;16: 9, 11). Na jednom exemplári (obr. 13: 3) možno pozorovať okrem reznej plochy aj
stopy po väčších zásekoch, ktoré zanechala sekera alebo dláto. Zaujímavým spomedzi týchto nálezov je koncová časť
očnice parohu (obr. 13: 6), na ktorej povrchu sa nachádza približne 37 zárezov zoradených zvisle v rade. Nie je jasné, či
boli tieto zárezy spravené náhodne alebo za istým účelom.
K dokladom kostiarskej činnosti možno zaradiť aj fragment kostenej platničky s kruhovými dierkami (obr. 16: 6).Vzhľadom na veľkosť spomínaných dierok ide pravdepodobne o odpad po výrobe korálikov terčovitého tvaru alebo gombíkov.
Podobné nálezy sú známe z Bratislavy, Kapitulskej ulica, tzv. „Baxovej veže“ z poslednej tretiny 13. storočia (Baxa – Ferus
1983, 50; Slivka 1984, 391, 410, tab. V: 36, 37, 39) či Rybného námestia s rámcovým datovaním do 15. až 17. storočia
(Polla 1975, 195, obr. 2: 5, 6, 8, 9, 10, 5: 3, 4).
5.1.5. Zvieracie kosti
Vo výplni objektu 6_SI/2004 a 1_SII/2004 boli nájdené aj zvieracie kosti, na ktorých neboli pozorované stopy po opracovávaní. Čelová kosť s dvoma rohmi (obr. 14: 1), zlomok ďalšieho rohu (obr. 16: 13), ako aj pravdepodobne vretenná
kosť (obr. 14: 3) patrili hovädziemu dobytku. Na druhej strane dve neúplne dochované čeľuste, v jednom prípade s dvoma
črenovými zubami a jednou stoličkou (obr. 14: 4) a v druhom s jedným očným a črenovým zubom (obr. 16: 12) možno
priradiť k svini domácej alebo diviakovi. Okrem hovädzieho dobytka a ošípaných pochádza z objektu 6_SI/2004 aj fragment bedrového stavca (obr. 14: 6) pravdepodobne zo psa.2
5. 2. Mladšia fáza vrcholného stredoveku
5. 2. 1. Keramika
Do mladej fázy vrcholného stredoveku možno zaradiť 43 fragmentov keramiky z objektu 4_SI/2004 a dva z objektu
6_SI/2004. Nálezy hrncovitých nádob sa vyznačujú súdkovitým tvarom tela a lievikovito roztvoreným ústím. Na niektorých okrajoch možno pozorovať ešte strechovitú formu (obr. 9: 6, 8, 15, 17; 12: 4), avšak doložené sú aj tvarovo vyvinutejšie a pre oblasť Bratislavy a okolie typické ovalené (9: 7, 13), gambovito tvarované (obr. 9: 14), či previsnuté
a golierovito prehnuté okraje (obr. 9: 11).
Okraje hrncovitých nádob so strechovitou formou sú typické predovšetkým pre obdobie druhej polovice 13. storočia s presahom do nasledujúceho 14. storočia, čo dokladajú nálezy, napríklad zo Stupavy, poloha Dračí hrádok (Farkaš 2006, 259,
obr. 19–24). V nálezovom súbore zastúpené tvarovo vyvinutejšie ovalené typy okrajov možno porovnať s nálezovým materiálom z viacerých nálezísk z územia Bratislavy datovaných prevažne do 14. až na začiatok 15. storočia, ako je Františkánske
nám. č. 6 (Hoššo – Lesák – Resutík 2002, 613, obr. 5: 5), Primaciálny palác (Piﬄ 1965, 71, obr. 6), Uršulínska ulica č. 6
(Musilová – Štassel 1988, 61, obr. 4: 2, 5, 66), Vysoká ulica (Lesák 2000b, 64, tab. I: 1, 70) atď. Početné analógie pochádzajú
aj z územia dnešného Rakúska (napr. Cech 1987, 215, 223, Taf. 11: A68, 19: A112; 1989, 184, 187, 193, 195, Taf. 4:
A33, 7: A66, 13: A126,A131, 15: A161, A171; Prochaska 1995, 23, 69, 70, 79, 81, Taf. 4: 32, 6: 46).
Súčasťou niektorých hrncovitých nádob z objektu 4_SI/2004 boli aj pokrievky. Možno ich rozdeliť do dvoch typov, a to
na ploché pokrievky (obr. 10: 1, 4, 5) a jednu zvoncovitú pokrievku, zachovanú iba fragmentom z tela. Trojica fragmentov
plochých pokrievok sa vyznačuje zosilnenými okrajmi. Ich horná plocha je mierne zaoblená a na prechode medzi okrajom
a dnom možno pozorovať prežliabnutie vonkajšej steny. V jednom prípade sa zachovala aj časť úchytky – gombíka (obr.
10: 5). Ploché pokrievky so zosilnenými okrajmi sú známe, napríklad z Bratislavy–Františkánskeho námestia č. 6, kde sú
datované do prvej polovice 14. storočia (Hoššo – Lesák – Resutík 2002, 615, obr. 6: 16, 18), ako aj z polohy medzi Nábrežím armádneho generála Ludvíka Svobodu a Židovskou ulicou (bývalá Prídavková ulica č. 2). Tu je fragment z plochej
pokrievky datovaný obdobne do 14. storočia (Vallašek – Plachá 1971,14, 12, tab. 1: 8). Ploché pokrievky s hrubostennými
okrajmi sú v oblasti Dolného Rakúska typické pre obdobie od druhej polovice 12. storočia až do prvej polovice 13.
storočia (Felgenhauer–Schmiedt 1977, 222, 224, 289, Taf. 2: 11–13). Rovno zrezaná vrchná časť gombíka doložená na
jednej z pokrievok z objektu 4_SI/2004 (obr. 10: 5), sa však v Dolnom Rakúsku objavuje až v14. storočí (Felgenhauer–
Schmiedt 1977, 227, 228).
V súbore sú zastúpené aj fragmenty džbánov (obr. 9: 18; 10: 3, 7). Bližšie sa možno vyjadriť iba k fragmentu do vnútra skloneného okraja ktorý je mierne zosilnený a na vrchnej ploche zaoblený (obr. 9: 18). Možno ho zaradiť medzi typy s lištou na
2

Zvieracie kosti neboli zatiaľ bližšie analyzované. Predbežné určenie vykonal autor príspevku.
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Obr. 9. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Výber nálezov z objektu 4_SI/2004. 1-4 – keramika z 12. – začiatku 13.
storočia; 5-19 – keramika zo 14. storočia. Kreslil D. Repka.
Fig. 9. Bratislava, Kapitulská street,no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds from feature 2_SI/2004. 1-4 – pottery from the 12th – beginning of the 13th century; 5-19 – pottery from the 14th century. Drawing by D. Repka.
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Obr. 10. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca Výber nálezov keramiky zo 14. storočia z objektu 4_SI/2004. Kreslil D. Repka.
Fig. 10. Bratislava, Kapitulská street,no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds of pottery from the 14th century from feature 4_SI/2004.
Drawing by D. Repka.
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Obr. 11. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Výber nálezov zo 14. storočia (?) z objektu 4/2004, sonda SI/2004. 1-9 –
železné predmety; 10, 11 – mazanica; 12-15 – zvieracie kosti. Kreslil D. Repka.
Fig. 11. Bratislava, Kapitulská street,no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds from the 14th century (?) from feature 4-SI/2004.1-9 –
iron artefacts; 10, 11 – daub; 12-15 – animal bones. Drawing by D. Repka.
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Obr. 12. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Výber nálezov z objektu 6_SI/2004. 1-3, 5-16 – keramika z 12. – začiatku
13. storočia; 4 – keramika zo 14. storočia. Mierka: a – 1, 2, 4, 8-16; b – 3, 5-7. Kreslil D. Repka.
Fig. 12. Bratislava, Kapitulská street,no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds from feature 6_SI/2004. 1-3, 5-16 – pottery from the 12th
– beginning of the 13 th century; 4 – pottery from the 14 th century. Scale: a – 1, 2, 4, 8-16; b – 3, 5-7. Drawing by D. Repka.
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Obr. 13. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Výber nálezov polotovarov/odpadu z parohoviny z 12. – začiatku 13. storočia
z objektu 6/2004, sonda SI/2004. Mierka: a – 1-6, 8; b – 7. Kreslil D. Repka.
Fig. 13. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds of antler semiproducts/waste from the 12 th – beginning
of the13 th century from feature 6_SI/2004. Scale: a – 1-6, 8; b – 7. Drawing by D. Repka.
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okruží, aké sa objavujú už od 13. storočia prakticky až do 15. storočia (Hoššo 1983, 217). Pravdepodobne z džbánu alebo
krčahu pochádza aj fragment uška kruhového prierezu (obr. 10: 6). Podobné uško bolo nájdené v Bratislave, na Hlavnom
námestí č. 2, ako súčasť krčahu. Uvedený nález pritom predstavuje podľa J. Hošša (1992, 49, 148, obr. 23: 7) v nálezovom
celku zo spomínanej lokality, datovaného do 14. až na začiatok 15. storočia, archaický tvar. Ďalšie podobné nálezy sú známe
z Bratislavy, Františkánskeho námestia č. 6 z prvej polovice 14. storočia (Hoššo – Lesák – Resutík 2002, 613, obr. 5:5, 7).
Obdobne, do 14.–15. storočia, sú datované aj exempláre pochádzajúce z hrncovitých nádob/krčahov z územia Rakúska
(napr. Cech1987, 182, 191, 228, 259, Taf. 24: A158, 55: C8; 1989, 169, 174, 184, 201, Taf. 4: A34, A35, 21: C3, C4).
Vo vrchnej časti výplne objektu 4_SI/2004 boli zistené aj fragmenty dvoch pohárov. V jednom prípade išlo o exemplár
s konkávnymi stenami, ktorý bol zdobený závitnicovým ornamentom (obr. 10: 2). Možno ho zaradiť pravdepodobne do
prvej skupiny bratislavských pohárov (podľa Hoššo 1996, 196), ktorá je datovaná do 14. až na začiatok 15. storočia a
predstavuje počiatok vo vývoji týchto pohárov. Druhý fragment pochádza z pohára konkávneho (lievikovitého) tvaru
(obr. 10: 8). V hornej časti črepu sa nachádza výzdoba v podobe dvoch vodorovných žliabkov.
Z objektu 4_SI/2004 je doložený aj zlomok z okraja a širšej rúčky/úchytky splošteného tvaru pochádzajúcej pravdepodobne z panvice alebo naberačky (obr. 10: 16). Takýto typ rúčky sa vyskytuje už od 12. storočia na naberačkách, pričom
od nasledujúceho 13. storočia je pre držadlo typický pozdĺžny zárez (Hoššo – Lesák – Resutík 2002, 614). V prípade
analyzovaného exempláru sa to však kvôli jeho neúplnosti nedá jednoznačne potvrdiť.
Výzdoba keramiky zaradenej do mladšej fázy vrcholného stredoveku sa obmedzuje takmer výlučne na ryté žliabky umiestnené na podhrdlí, resp. pleciach (obr. 9: 17, 19). Tento výzdobný prvok je typický hlavne pre hrncovité nádoby s ovaleným
okrajom (Hoššo – Lesák 2001, 248). V menšom počte sa objavuje závitnicový ornament (obr. 10: 2), ryté vodorovné
línie a plastické lišty (obr. 9: 11, 17). Výskyt výzdoby vo forme závitnice, doloženej predovšetkým na pohároch, hovorí
pre obdobie 14. storočia (Hoššo 1996, 199, obr. 1: 1–3).
Na okraji jednej z hrncovitých nádob bola aplikovaná jednoduchá značka vo forme stlačenia (prištipnutia) okraja (obr.
9: 19). Na základe typológie A. Vallaška (1970, 262, 264, 299, tab. XIX: 4/1) ju možno zaradiť do štvrtej skupiny s datovaním do 13. až 14. storočia. Analogickú značku môžeme nájsť na hrncovitej nádobe z Trnavy, poloha ATÚ (automatická telefónna ústredňa), datovaného do polovice 14. storočia (Hoššo 1970, tab. IX: 1). V Rakúsku je ich výskyt doložený
predovšetkým v 14. a 15. storočí (napr. Cech 1989, 170, 171, 189, 192, 193, Taf. 9: A79, 12: 118, 13: A131; Felgenhauer–Schmiedt 1990, 75, Taf.3: 4).
Na keramických nálezoch zaradených do mladšej fázy vrcholného stredoveku možno pozorovať doklad dvoch technologických postupoch pri modelovaní nádob. Prvým je tzv. proﬁlujúce obtáčanie3,pri ktorom sa nádoby vyrábajú z vývalkov,
ktoré sú už oproti predchádzajúcemu obdobiu vyťahované zdola nahor. Tento proces prebieha na kruhu s vyššími otáčkami.
Zvlnenie sa prejavuje po celom povrchu vnútornej steny nádob, hlavne v ich hornej časti. Proﬁlujúce obtáčanie je často
spojené so zdobením vonkajšieho povrchu závitnicovým ornamentom (Procházka – Peška 2007, 173, 222, 223).
Druhý vyspelejší technologický postup, čiže vytáčanie predstavuje už výrobu z jedného, eventuálne z viacerých kusov
hliny na nožnom hrnčiarskom kruhu s rýchlou rotáciou. Aj tento technologický postup sa môže prejavovať zvlnením
vnútorného povrchu nádob, ale zvlnenie je oproti proﬁlujúcemu obtáčaniu plytšie a neprejavuje sa v celej výške a je výraznejšie hlavne v spodnej časti nádob (Hoššo 1983, 217, 218; Procházka – Peška 2007,173, 222, 223, 278).
5. 2. 2. Železné predmety
Vo výplni objektu 4_SI/2004 sa nachádzal kompletne zachovaný železný kľúč s kosoštvorcovou hlavicou (obr. 11: 9).
Jeho ramená sú široko roztvorené a v ostrom uhle uprostred ohnuté. Rohy sú ešte ďalej zdôraznené prehnutím ramien
a ich konce sú opäť spojené v pretiahnutý tŕň. Plný driek je kruhového prierezu a v jeho strede je možné pozorovať mierne
zúženie. Brada (zástavka) kľúča pozostáva z dvoch ozubov, menší sa nachádza na prechode medzi prednou a dolnou časťou
zástavky a väčší na jej zadnej časti, bližšie k drieku. Za bradou sa nachádza prečnievajúca časť drieku – čípok, ktorý je zahrotený. Uvedený kľúč možno zaradiť medzi gotické otočné kľúče (Slivka 1981, 236, 237) a podľa typológie R. Krajíca
(1991, 332, obr. 9, 10) zaradiť do typu VII.
Archeologické nálezy uvedeného typu kľúčov sú z územia Slovenska známe z viacerých lokalít, ako napríklad Bratislava,
interiér lode kostola Klarisiek (Lesák 2008, 18, 19) či Nitra–Čermaň, poloha Fučíkova ulica 21 (Slivka 1990, 151, 231,
3
Takéto označenie sa objavuje v štúdii R. Procházku a M. Pešku (2007, 173, 222, 223). O proﬁlujúcom alebo formujúcom obtáčaní hovorí aj J. Havrda a K.
Matějková (2014, 35).Väčšina bádateľov však nazýva túto prechodnú techniku modelovania nádob, akodokonalé, resp. vyspelé obtáčanie (pozri napr. Nekuda
– Reichertová 1968, 36, 37; Richter 1982, 98, 99).
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Obr. 14. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Výber nálezov z 12. – začiatku 13. storočia a neskorej doby laténskej z objektu
6_SI/2004. 1, 3-6 – zvieracie kosti; 2 – kamenná brúsa; 7, 8 – keramika z neskorej doby laténskej. Mierka: a – 2, 4-8; b – 1, 3. Kreslil D. Repka.
Fig. 14. Bratislava, Kapitulská street,no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds from the 12 th – beginning of the 13 th century and Late
La Tène period from feature 6_SI/2004. 1, 3-6 – animal bones; 2 – whetstone stone; 7, 8 – Late La Tène pottery. Scale: a – 2, 4-8; b – 1, 3. Drawing
by D. Repka.
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obr. 65). V oboch prípadoch ide o datovanie do 14. storočia. Obdobne sú datované kľúče tohto tvaru aj na území východného Slovenska (Slivka 1981, 238). Do obdobia polovice 13. až začiatku 14. storočia je datovaný kľúč z Bratislavy–
Devína, kde je okrem kosoštvorcovej hlavice podobne ako u nášho exemplára aj hrotité zakončenie drieku a ozubenie
brady (Plachá 1998, 133, 241, obr. 80: 7). Uvedené datovanie potvrdzujú aj ikonograﬁcké pramene, ako napríklad skriňový oltár z Vojnian vyrobený pravdepodobne v Nemecku okolo roku 1260, na ktorom je vyobrazený obdobný kľúč
s kosoštvorcovou hlavicou (Végh 2003, 355, obr. 302). Predmetný typ kľúčov sa objavujú aj na jednotlivých ilumináciách
Velislavovej biblie (1325–1367), kde sa popri nich objavujú aj typologicky mladšie kľúče s kosoštvorcovou hlavicou opatrené vývalkom na mieste prechodu hlavice do drieku (Velislavova bible 1325–1367, fol. 87v, 119r, 119v, 136r, 136v,
144v, 145v, 150v, 153v, 160v, 168r, 169v, 170r, 171r, 171v, 172v, 175r, 176r).
Ďalším kovovým artefaktom v objekte 4_SI/2004 bol malý fragment čepele a tŕňa železného noža (obr. 6: 8), ktorého
chrbát prechádza priamo do tŕňa a ostrie je k tŕňu len mierne odsadené. Vzhľadom na jeho značnú neúplnosť je značne
problematické vyjadriť sa k jeho pôvodnému tvaru, a tým pádom aj k jeho chronologickému zaradeniu.
Z uvedeného objektu pochádza aj osem železných klincov a väčší počet ich fragmentov (obr. 11: 1–7). Zastúpené sú predovšetkým exempláre s hraneným telom a hlavičkou obdĺžnikového tvaru. Ide o tzv. „krídlové klince“, ktoré sú typické
pre obdobie stredoveku (pozri napr. Polla 1962, 134; Klíma 1975, 144, 145, obr. 2: 6; Šaurová 1978, 563, obr. 2: 2;
Farkaš 2006, 264, 290, obr. 48, 49), avšak ich bližšie chronologické zaradenie nie je možné.
5. 2. 3. Zvieracie kosti
Vo výplni vrchnej časti objektu 4_SI/2004 bol zistený aj osteologický materiál, ktorý v zastúpení paznechtovej kosti (obr.
11: 13) a stoličky (obr. 11: 14) patril hovädziemu dobytku. Na sviňu domácu alebo diviaka poukazujú dva očné zuby
(obr. 11: 12, 15).4
5. 3. Neskorolaténska keramika
Ojedinelé keramické fragmenty neskorolaténskej keramiky sa vo forme intrúzie nachádzali v objektoch 6_SI/2004
a 1_SII/2004. Z typologického hľadiska možno uvedené nálezy zaradiť medzi kónické misy so zatiahnutým a rozšíreným
okrajom (obr. 14: 7, 16: 1, 2, 3) typu V/1 a V/2 (podľa Čambal 2004, 19, 203, 204, tab. LXXVII, LXXVIII). Z tuhovaného situlovitého hrnca pochádzafragment zosilneného okraja(obr. 14: 8), ktorý možno zaradiť do typu I/1b (podľa
Čambal 2004, 16, 203, tab. LXXVII).

6. Analýza objektov
6.1. Objekt 2_SI/2004
Objekty tohto tvaru a rozmerov sa vyskytovali bežne na stredovekých sídliskách a pravdepodobne slúžili na krátkodobé
(dočasné) skladovanie potravín (Vignatiová 1992, 31; Šalkovský 1993, 57; 1998, 26). Podľa typológie P. Šalkovského
(1993, 56, 57, 62, obr. 11: 11) ide o objekty typu G. Toto tvrdenie potvrdzuje aj nález obilných zrniek z výplne objektu
289 v Beckove, poloha Pažitné (Hanuliak 2007, 339). V našom prípade však prítomnosť zvyškov potravín nie je možné
dokázať, keďže výplň objektu nebola archeobotanicky analyzovaná.
6.2. Objekt 4_SI/2004
Vzhľadom na predpokladaný tvar a rozmery objektu by mohlo ísť o typ, ktorý nie je odborníkmi jednoznačne určený.
Niektorí ho označujú za skladovací, alebo výrobný objekt (Herrmann 1973, 85; Vignatiová 1992, 29; Šalkovský 1993,
59), ako aj za pražiacu jamu (Kudrnáč 1970, 114). Podľa P. Šalkovského (1993, 56, 62, obr. 31: 17–19) ide o typ objektu
X, pričom vzhľadom na veľkosť nášho objektu, by išlo o varianty X3 a X4. Tieto varianty sú opísané ako zásobárne,
komory, pivnice, alebo chlievy s rôznou nadzemnou konštrukciou. Posledná zmienená interpretácia by mohla platiť aj
pre náš objekt. Výplň objektov z Beckova, poloha Pažitné označených za chlievy bola tvorená,podobne ako v prípade
spodnej vrstvy nášho objektu, sýtočiernou hlinou s prímesou uhlíkov, popola a malých lomových kameňov (Hanuliak
2007, 341, obr. 5: 1–3).

4

Pozri poznámku č. 2.

MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2016

l

147-176

167

Obr. 15. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Výber nálezov keramiky z 12. – začiatku 13. storočia z objektu 1_SII/2004.
Mierka: a – 2-22; b – 1. Kreslil D. Repka.
Fig. 15. Bratislava, Kapitulská street, no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds of pottery from the 12 th – beginning of the 13 th century
from feature 1_SII/2004. Scale: a – 2-22; b – 1. Drawing by D. Repka.
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Čo sa týka vrchnej časti výplne objektu, tá ako už bolo vyššie spomenuté pozostávala z prepálenej červeno–tmavohnedej
hliny s uhlíkmi a mazanicou. To nasvedčuje tomu, že tu došlo k pôsobeniu ohňa, ktorý vzhľadom na prítomnosť uhlíkov
ako aj mazanice, pravdepodobne zničil dreveno–hlinitú konštrukciu nadzemnej časti objektu, ktorej súčasťou boli pravdepodobne aj železné klince objavené vo výplni objektu.
6.3. Objekt 6_SI/2004
Aj napriek jeho nepravidelne oválnemu tvaru a pomerne malým rozmerom ho možno zaradiť medzi zásobné jamy.
6.4. Objekt 1_SII/2004
Dochovaný tvar objektu či už v pôdoryse alebo proﬁle sa najviac podobá tvaru samostatne stojacej pece alebo príbytku
s pecou. Avšak proti tomuto tvrdeniu je absencia, či už zvyškov hlinenej konštrukcie pece, ako aj výrazného prepálenia
hlavne v časti kúreniska. Tento stav si možno vysvetliť úpravou samotnej pece po skončení jej primárnej funkcie alebo
tým, že pec nebola nikdy sprevádzkovaná. Podobnosť možno vidieť, napríklad na sídlisku v Slovenskej Novej Vsi – Zelenči,
kde bola objavená pec, avšak bez stôp po ohňom prepálenej kupole (Hanuliak – Mináč – Pavúk 2008, 53).

7. Zhodnotenie
Analyzované sídliskové objekty (2_SI/2004, 6_SI/2004 v sonde SI/2004, 1_SII/2004 v sonde SII/2004) zistené na nádvorí
Eszterházyho paláca na Kapitulskej ulici č. 6–8 možno datovať na základe nálezového materiálu, predovšetkým keramických fragmentov (tvar ústia, okraja, výzdoba, technológia výroby) do 12. až na začiatok 13. storočia. V uvedenom období
uvedené objekty strácajú svoju primárnu funkciu , či už vo forme zásobnej jamy (6_SI/2004), dočasnej zásobnej jamy
(2_SI/2004), pece ? (1_SII/2004) a sú zasypané stredovekým odpadom. Objekt 4_SI/2004 v sonde SI/2004 pozostával
z dvoch úrovní. Spodnú možno datovať obdobne ako ostatné skúmané objekty, t. j. do 12. až na začiatok 13. storočia.
Vrchná vrstva výplne objektu obsahovala mladší materiál zo 14. storočia, resp. jej prvej polovice. Jeho funkcia nie je jasná,
ale uvažuje sa o jeho skladovacom alebo výrobnom charaktere. Objekty nebolo možné datovať na základe historickej nivelety, ktorá je v Bratislave pomerne dobre zmapovaná (pozri Baxa 1979, 117, 134; Baxa – Ferus – Musilová 1987, 419,
427, 430–433; Baxa – Ferus 1991), keďže pravdepodobne v čase, keď na lokalite položili kamennú dlažbu, odťažili časť
plochy do neznámej hĺbky. V objektoch sa nachádzali aj nálezy vo forme intrúzie z obdobia neskorej doby laténskej.
V prípade objektu 6_SI/2004, boli z dôvodu jeho narušenia objektom 5_SI/2004 zistené aj nálezy zo 14. storočia.
Pri nálezoch keramiky z analyzovanej časti skúmanej polohy možno pozorovať jednoznačné vplyvy predovšetkým z územia
Rakúska, či v menšej miere aj z územia Moravy. Keramická produkcia na území Rakúska predovšetkým od 12.–13.
storočia výrazne ovplyvňovala keramiku v oblasti Bratislavy a okolia. Jednoznačne to vidieť v prípade graﬁtových zásobníc
rakúskeho typu s hraneným okrajom, ktorých výskyt má dominantné postavenie práve na území Bratislavy (pozri Fusek
– Spišiak 2005, 315, 316, obr. 17). J. Hoššo (1997, 288;1999, 154) v súvislosti s tým usudzuje, že výroba tohto druhu
graﬁtovej keramiky bola realizovaná práve v Rakúsku. Jeho výskyt na území Bratislavy dáva do súvislosti s príchodom
hostí z nemeckých krajín už pred tzv. veľkou kolonizáciou v polovici 13. storočia. Pod vplyvom z územia dnešného
Rakúska a južného Nemecka prebiehala pravdepodobne aj výroba plochých pokrievok (Hoššo 1997, 288).Ďalšou početnou skupinou, v ktorej možno vidieť vzťah k územiu dnešného Rakúska je sivá keramika, ktorá sa stáva charakteristickou
pre oblasť Bratislavy predovšetkým od druhej polovice, či záveru 13. storočia (Hoššo 1983, 221; 1997, 290). Hrncovité
nádoby sivej keramiky s typickým strechovitým, či vyvinutejším ovaleným okrajom, majú pritom analógie takmer výlučne
v rakúskom prostredí. Na druhej strane s územím Moravy možno jednoznačne spájať výskyt graﬁtových zásobníc moravského typu s kyjovito zosilneným okrajom a graﬁtových hrncov s nahor vytiahnutým okrajom. Spomedzi vrcholnostredovekých nálezov z nádvoria Eszterházyho paláca sú zaujímavé parohové a kostené polotovary a odpad po kostiarskej
výrobe, nachádzajúce sa v objektoch1/2004, 2/2004 a 6/2004. Je viac ako pravdepodobné, že v blízkosti sa musela nachádzať nejaká kostiarska dielňa. Najbližší doklad pochádza z dnešnej Ventúrskej ulice č. 3 (Polla – Vallašek 1991, 81).
Datovaná je do obdobia prelomu 13. a 14. až na začiatok 14. storočia. Ďalšie doklady kostiarskej činnosti v blízkosti Kapitulskej ulice, či už vo forme odpadu, alebo polotovaru, pochádzajú z výskumu pod kaplnkou Panny Márie v západnej
časti Dómu sv. Martina, datované do 13.–15. stor. (Štefanovičová 2004, 19). Nálezy tohto charakteru sú známe aj z Hlavného námestia z obdobia 13. storočia (Baxa – Ferus 1991, 27, obr. 74), Panskej ulice č. 41 z 15. a 16. storočia (Baxa

MUSAICA ARCHAEOLOGICA 2/2016

l

147-176

169

Obr. 16. Bratislava, Kapitulská ulica 6–8, nádvorie Eszterházyho paláca. Výber nálezov z 12. – začiatku 13. storočia a neskorej doby laténskej z objektu
1_SII/2004. 1–3 – keramika z neskorej doby laténskej; 4 – železná skoba, 5, 7 – kamenné predmety; 6, 8–11 – polotovary/odpad z parohoviny
a kostí; 12, 13 – zvieracie kosti. Mierka: a – 4; b – 1–3, 5–13. Kreslil D. Repka.
Fig. 16. Bratislava, Kapitulská street,no. 6–8, court of Eszterházy palace. Selection of ﬁnds from the 12 th – beginning of the 13 th century and Late
La Tène period from feature 1_SII/2004. 1–3 – Late La Tène pottery; 4 – iron clamp; 5, 7 – stone artefacts; 6, 8, 11 – antler and bony
semiproducts/waste; 12, 13 – animal bones. Scale: a – 4; b – 1–3, 5–13. Drawing by D. Repka.
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1978, 33; Slivka 1983, 335), ako aj Rybného námestia, resp. dnešného priestoru Rybného námestia, Staromestskej a Panskej ulice, z obdobia 14., resp. 15. až 17. storočia (Polla 1975, 190–203; 1979, 233–242).
Poznámka:
Článok predstavuje upravenú a skrátenú verziu diplomovej práce autora, ktorá vznikla pod vedením Mgr. T. Königa,
PhD.na Katedre archeológie FF UK v Bratislave v roku 2010.
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Résumé
In 2004 realize the Department of Archaeology, Comenius University in Bratislava archaeological research relating to
the reconstruction of the court of the Eszterházy palace in Kapitulská street, no. 6–8 in Bratislava. Explored site is situated
in the Old Town district (Bratislava I) on the western edge of the historic core of the city (Fig. 1). This is the area on the
edge of the top of Middle Danube terrace (III).
This article is aimed on the processing of part of settlement features – 2_SI/2004, 4_SI/2004, 6_SI/2004 from trench
SI/2004 and feature 1_SII/2004 from trench SII/2004 (Fig. 2–6). Features can be interpreted as storage pits or in case
of 1_SII/2004 as unused oven (?). In all features were found archaeological material dated to an earlier phase of the High
Middle Ages (12th – beginning of the 13th century). In the feature 4_SI/2004 and 6_SI/2004 were also found younger
artefacts from the 14th century, respectively in the feature 1_SII/2004 and 6_SI/2004 were situated, as intrusion, ﬁndings
from the Late La Tène period. Finding material from the feature’s ﬁll (Fig. 8–16) consisted of pottery sherds (especially
pots and storage vessels), antler and bony semiproducts/waste, animal bones, iron artefacts (nails, knife, key, clamp),
stone artefacts (whetstones, whorl), daub and plaster fragments.
Findings of analysed pottery can be seen clearly inﬂuenced mainly from the territory of Austria and also less likely from
Moravia. They are primarily graphite pottery in form of storage vessels of Austrian and Moravian types. Another pottery
types are ﬂat lids and gray ceramic, especially in form of pot-shaped vessels.Among the ﬁnds are interesting antler and
bony semiproducts or waste after bone craft, located in the feature 1_SII/2004, 2_SI/2004 and 6_SI/2004. It is more
than likely, that in the near must be situated a bone workshop. Nearest evidence comes from today’s Ventúrska street, no.
3 (Polla – Vallašek 1991, 81) from the 13th and 14th century. Antler and bony semiproducts and waste are known from
the western part of St. Martin’s Cathedral from the 13 th to 15 th century (Štefanovičová 2004, 19). Next from Main
Square from the 13 th century (Baxa – Ferus 1991, 27, ﬁg. 74), Panská street, no. 41 from the 15 th and 16 th century
(Baxa 1978, 33; Slivka 1983, 335), and from area of present Rybné square, Staromestská street and Panská street from
the 14 th, respectively 15 th–17 th century (Polla 1975, 190–203; 1979, 233–242).

