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Abstract: Štrba-Šoldov – The archeological sources of the first phase of research in 1951 – 1952. In this paper
the authors explore information about deserted medieval village Šoldov. They examine well known document sources and
they focuse on the history of archaeological research in this area. Above all the authors study Prof. Alfréd Piffle’s research
from 1951 – 1952, because it was not surpassed to the present day. There is potential for the creation of an archaeological
museum in nature in this locality.
Key words: Šoldov, Vyrtus, deserted village, Alfréd Piffl, archaeological excavation
Abstrakt: V predloženej štúdii autori podávajú informácie o zaniknutej stredovekej dedine Šoldov. Skúmajú pritom
dobre známe písomné pramene a pozornosť venujú histórii archeologického bádania na tejto lokalite. V prvom rade sa
však zameriavajú na výskum Prof. Alfréda Piffla v rokoch 1951 – 1952, ktorý doteraz nebol odborne spracovaný. Lokalita
má potenciál na vytvorenie archeologického múzea v prírode.
Kľúčové slová: Šoldov, Vyrtus, zaniknutá dedina, Alfréd Piffl, archeologický výskum

1. Úvod
Alfréd Piffl (1907 – 1972) bol známy
architekt, pamiatkar, pedagóg, prvý dekan
Fakulty architektúry a pozemného staviteľstva SVŠT v Bratislave, vedúci Ústavu dejín
architektúry a Katedry vývoja a dejín architektúry a výtvarnej výchovy, historik architektúry, archeológ, bádateľ-výskumník, no
zároveň aj výtvarník či poet (obr. 1). S prácou archeológa sa prvýkrát stretol v roku
1934, keď nastúpil ako kreslič v Štátnom
archeologickom ústave v Prahe. Tu sa stal
asistentom Jaroslava Böhma, s ktorým
Obr. 1. Alfréd Piffl počas výskumu na Šoldove
spolupracoval na archeologickom výskume
(archív Podtatranského múzea v Poprade).
na Starom Hradisku u Prostějova. Známy
Fig. 1. Alfréd Piffl during the research in Soldov
bol svojím kladným prístupom k študen(archive – Podtatranské museum in Poprad).
tom, s ktorými realizoval terénne výskumy
v Banskej Štiavnici, Trnave, na lokalite Šoldov, či v Bratislavskom podhradí. Spolu s maliarom Jankom Alexym pracoval na rekonštrukcii Bratislavského hradu. Z dôvodu vykonštruovaného obvinenia musel práce ukončiť a bol na 2
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roky uväznený. K výskumníckej činnosti sa vrátil prostredníctvom Archeologického ústavu SAV v Nitre. Dokumentoval nálezy na Devínskom hrade, Vodnej veži v Bratislave, Gerulate a v Rusovciach. Pri príležitosti storočnice narodenia
Alfréda Piffla usporiadali na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave medzinárodnú konferenciu, ktorá ponúkla
príležitosť pripomenúť si rozsiahlu činnosť tejto významnej osobnosti. Výstupom sa stal zborník príspevkov odkrývajúci interdisciplinárnosť profesorovho tvorivého prístupu (Holmanová 2008). V príspevku chceme upriamiť pozornosť
na výskum lokality Šoldov realizovaný v rokoch 1951 – 1952, predovšetkým na doteraz
nepublikovaný archeologický materiál.

2. Topografia náleziska

Obr. 2. Výskum A. Piffla na podkladoch základnej mapy (zdroj:© Geodetický a kartografický ústav Bratislava).
Fig. 2. A. Piffl´s research on the basis of the map (source: ©Geodetic
and Cartographic Institute Bratislava)

Archeologická lokalita Šoldov leží asi 2
km na severozápad od obce Štrba, okres Poprad, Prešovský kraj (obr. 2). Na základe geomorfologického členenia patrí územie obce
do provincie Západné Karpaty, subprovincie
Vnútorné Západné Karpaty, Fatransko-tatranskej oblasti, celku Podtatranská kotlina,
podcelku Popradská kotlina, časti Štrbská
pahorkatina (Atlas krajiny 2002, 88).
Povrch tvorí treťohorné zlepencovo-karbonátové súvrstvie vo východnej
časti, gutensteické vápence, druhohorné
dolomity a dolomitické vápence. Územie
je budované sedimentmi centrálnokarpatského paleogénu a paleozoicko-mezozoickým vulkánogénno-sedimentárnym
komplexom chočskej jednotky Nízkych
Tatier (Koděra 1990, 1260).

3. Šoldov v doterajšej spisbe
Otázka datovania vzniku ako aj zániku Šoldova bola dlhý čas nevyjasnená. Ku kolonizácii východnej časti
Liptova prichádza v 2. polovici 13. storočia. Najvýznamnejšími dedinami, ktoré na tomto území vznikli boli
Štrba a Važec. Podľa listiny Bela IV. z roku 1269 bolo liptovskému komesovi Bohumírovi darované zalesnené
územie od hybského majetku na východ po Spiš (Szentpétery 1923–1930, RRSA I/1–3, 493–494, č. 1618). Pre
nových kolonistov mal Bohumír postaviť kaplnku sv. Eustacha1, tento však až za kráľa Ladislava IV. (1272 –
1290) žiadal spišského prepošta Mutimíra (1264 – 1281), aby povolil stavbu kostola sv. Ondreja. Ladislav IV.
potvrdil darovanie majetku Bohumírovi v roku 1273 a zároveň novým osadníkom povolil, aby desiatok odvádzali miestnym farárom (Borsa 1961, RA II, č. 2371). Najstaršia známa zmienka o už jestvujúcom kostole sv.
Ondreja je z roku 1306 (Sedlák 1980, RDS2., 198, č. 428). Najstaršia zmienka o Štrbe pochádza z roku 1286
(Szentpétery/Borsa 1961, RRSA II/2–3, 367, č. 3403). Nemeckých osadníkov tu priviedol lokátor a neskôr dedičný richtár Oto. Podľa Vladimíra Rábika je pravdepodobné, že Oto nezaložil Štrbu ako novú dedinu, ale že
tu už predtým existovala osada so zvyškami domáceho obyvateľstva, prípadne bola táto spustnutá. Poukazuje
na to názov lokality, ktorá po príchode Nemcov zo Spiša nedostala od nich nové meno, ale osadníci prevzali už
staršie pomenovanie (Rábik 2012, 66).
1 Kaplnku sv. Eustacha nesprávne spájal so zaniknutou dedinou Šoldov Peter Ratkoš (Ratkoš 1947, 66).
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Podobná situácia bola v neďalekom Važci. Prvá písomná zmienka o dedine pochádza z roku 1286, kedy bola
v majetku komesa Bohumíra a jeho synov. Nie je však isté, či tu už v tomto období boli usadení Nemci. Štrba a Važec územne patrili pod Liptov, no po stránke cirkevnosprávnej patrili pod právomoc spišského prepošta sídliaceho
v Spišskej Kapitule.
V písomných prameňoch zo 14.–16. storočia sa dedina pod názvom Šoldov nevyskytuje, to však neznamená, že
sa nemohla uvádzať pod iným názvom. Prvým bádateľom, ktorý uvažoval o stotožnení Šoldova s osadou Vyrtus
bol Ján Beňko (1985, 134). Vyrtus sa spomína v listine z roku 1306, kde spišský prepošt Pavol povolil Bohumírovým
synom výstavbu kostolov v okolí Štrby. Šoldov stotožňuje s villou „Vyrtus“ aj Vladimír Rábik. Podľa neho vznikla
táto dedina približne v rovnakej dobe a na rovnakých princípoch ako Važec. V roku 1306 už existovala ako vyvinuté
sídlisko a sloboda jej obyvateľov ešte stále plynula. Dedina bola podobne ako Važec a Štrba pod cirkevno-správnou
právomocou spišského prepošta, jej obyvateľmi teda boli nemeckí osadníci (Rábik 2012, 68). Zároveň uvádza, že
dediny Vyrtus, Štrba a Važec sa nachádzali blízko seba, pričom každá disponovala vlastnou cirkevnou stavbou (Rábik 2014, 223, č 326, pozn. 1). Ferdinand Uličný v najnovšej práci venovanej dejinám Liptova tento problém obišiel
(Uličný 2015, 204).
Michal Slivka vyslovil predpoklad, že podoba Vyrtus je latinizovanou a graficky adaptovanou podobou nemeckého slova -r Wirt vo význame hostiteľ. Na jeho podnet vytvoril jazykovedec Pavol Žigo odbornú analýzu
slova Vyrtus, ktorú uvádzame v nasledujúcich riadkoch2. V stredovekej uhorskej latinčine sa mohlo toto slovo
v predpokladanej podobe „virtus“ vnímať ako substantívum mužského rodu patriace do latinskej IV. deklinácie: v nominatíve predpokladáme „virt-us“, v genitíve „virt-ūs“, v datíve „virt-uī“… Forma genitívu virt-ūs je
vysvetlením podoby villa Vyrtus: správne podľa antickej latinčiny by bolo villa virtūs, v uhorskej stredovekej
latinčine je to adaptovaná podoba vo funkcii pomenovania osady. Villa Vyrtūs je teda majetok, gazdovstvo,
osada, majer hostiteľa. Privlastňovacia koncovka –ov v mladšom názve Šoldov súvisí so šoltýsom, ktorý túto
osadu vlastnil.
Ján Vencko nesprávne uvádza, že benediktíni založili v Šoldove kláštor (Vencko 1927, 13). Išlo o benediktínsky
kláštor v Štôle, ktorý vznikol na začiatku 14. storočia a zanikol na začiatku 16. storočia. Kláštor mal filiálny vzťah
k hronskobeňadickému opátstvu (Slivka 1993, 56).
Slovenský historik a profesor archivníctva Alexander Húščava uvádza Šoldov rokom 1330, zapísaný ako „terra
Cholda“ (Húščava 1930, 31).
Július Sopko publikoval stredoveké kódexy, ktoré vyhotovili stredovekí pisári na dnešnom Slovensku, ale ktoré sa
neskôr dostali do Maďarska a Rumunska. Objavil spis Henrika Toltinga s názvom de Qyta Questiones Lectura super
quator Libros Sentetiarum (otázky, čítanie o štyroch knihách sentencií). Dielo prepísal v roku 1383 prepísal Caspar
de Soldow gotickou kurzívou, keď študoval na pražskej Karlovej univerzite. Neskôr ju zobral so sebou a v 15. storočí
bol spis určite uložený v Levoči (Sopko 1982, 150).
Správa z roku 1667 od Gašpara Haina spomína pustý kostol na Hochwalde (vo Veľkom lese) v súvislosti so
zemetrasením, ktoré v 17. stor. postihlo podtatranskú obec (Jeromos – Förster – Kauffmann 1910 – 1913, 294). Vo vizitáciach v 17. a 18. storočí sa Šoldov nespomína vôbec.
Posledná písomná zmienka, v ktorej sa spomína Šoldov, je z roku 1875 a pochádza z matriky zomrelých z rímsko-katolíckej fary zo Štrby3. V tejto matrike sa pri mene Ján Palinder nachádza záznam od miestneho kňaza Dzurendu:,Tento mi povedal, že zo stromu ktorý virastnol v obloku Turni Zsoldov každoročne jablčka jedol.”

4. Prehľad archeologického bádania
Lokalite venoval pozornosť na konci 19. storočia amatérsky bádateľ a známy maliar Spiša Ignác Spöttl. Nálezy
z lokality daroval Karpatskému múzeu v Poprade (dnes Podtatranské múzeum v Poprade)4. V súčasnosti sú tieto
nálezy stratené.
2 Autori sa týmto chcú poďakovať Doc. PhDr. M. Slivkovi, CSc. a Prof. PhDr. P. Žigovi, CSc. za poskytnuté informácie.
3 V súčasnosti sa nachádza táto matrika v Štátnom archíve v Bytči, uložená v zbierke cirkevných matrík rímsko-katolíckej cirkvi Štrba pod inventárnym číslom 1124/zväzok IV.
4 Constituirung des Museum-Comités des Ungarischen Karpathenvereins. In: Zipser Bote 41, Jahrgang 22, 11. október 1884, 1.
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V rokoch 1951 – 1952 uskutočnil výskum na Šoldove Alfréd Piffl, ktorého na existenciu lokality upozornil
historik Peter Ratkoš. Výskum uskutočnila Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva pri Slovenskej vysokej
škole technickej v Bratislave pod patronátom Štátneho archeologického ústavu v Martine. Autor čiastočne zverejnil
výsledky výskumu popularizačnou formou v časopise Príroda a spoločnosť v roku 1953 pod názvom,Pohreby vo
vreciach“ (Piffl 1953).
V rokoch 1984 a 1987 uskutočnil na lokalite viaceré terénne obhliadky František Javorský (pracovník vysunutého pracoviska Archeologického Ústavu SAV Nitra – pobočka Spišská Nová Ves). Našiel črepy a rôzne železné
predmety (podkovy, nože, visiaci zámok), ktoré datoval do 13. až 15. storočia (Javorský 1985, 112). Tiež zistil viac
ako 10 príbytkov s nevýraznými kamennými podmurovkami a pecami, za ktorými boli situované hospodárske stavby (Javorský 1988, 66).
Na tieto výskumy a prieskumy najnovšie nadviazal Archeologický ústav SAV Nitra v rokoch 2013, 2015 – 2017pod
vedením Mateja Ruttkaya a Mariána Sojáka. Výsledky z týchto výskumov boli zatiaľ zhrnuté len formou článku v novinách obce Štrba (Ruttkay – Soják – Fecko 2016; 2017; Ruttkay – Soják 2017).

5. Archeologický výskum v rokoch 1951 – 1952
Pri spracovaní výskumu Alfréda Piffla sme mali k dispozícii technický denník (Piffl 1951, 1952), rukopis prednášky o výskume, fotografie, výkresy, plány a nálezy. Technický denník obsahuje denné záznamy z výskumu, okrem
iného opisuje aj postup pri odkrývaní sond, zachytenú stratigrafiu a opis vrstiev a nálezov (prírastkový katalóg zrejme
nebol vedený), prípadne či bola daná situácia fotograficky a graficky zdokumentovaná. Údaje do denníka zapisovalo niekoľko osôb, čo sa miestami odrazilo na kvalite popisovania jednotlivých situácií (chýbajú údaje o rozmeroch
sond, niveletách, číslovanie a orientácia hrobov atď.). Fotografie sú bez podrobnejšieho popisu, len na niektorých sú
čitateľné tabuľky s číslovaním sondy.
Výskum sa uskutočnil formou sondážneho odkryvu. Autor v texte prednášky o výskume uvádza, že celkovo bolo
vyhĺbených 14 sond. Sondy odkryté v roku 1951 boli číslované rímskymi číslicami (I–X). Označenie sond v roku
1952 bolo viac mätúce, nakoľko autori záznamov v technickom denníku uplatnili hneď niekoľko spôsobov – od
mien účastníkov výskumu (Belohradský, Baranovičová, Majalík, Belohradský – Knilicová, Ivan) až po značenie formou smerovania sondy (severná/južná, horná/dolná), pričom z obsahu je evidentné, že nepopisujú novozaložené
sondy, ale už existujúce.
Archeologický výskum v roku 1951 sa
začal 10. júla úvodnou komisiou, na ktorej
sa zúčastnili Anton Točík, Ľudmila Kraskovská, Peter Ratkoš, Pavol Čaplovič a Michal Meszároš. Realizácia prvých výkopov
je dokonca sfilmovaná, rovnako boli filmovo spracované aj niektoré práce v priebehu
výskumu napr. odkryv kamenného kríža
alebo hrobu III/4. Cieľom bádateľov bolo
zistiť pôvod systému opevnenia z dvojitých kruhových valov a priekop (obr. 3).
Vedúci výskumu svoje zistenia z terénu
viackrát konzultoval s Petrom Ratkošom,
Františkom Prošekom a Ľudmilou Kraskovskou. Výskumná sezóna bola ukončeObr. 3. Stav lokality pred začatím výskumu v roku 1951
ná 3. augusta. Hlavný smer sond bol od
(archív Podtatranského múzea v Poprade).
západu na východ, cez priekopy do streFig.
3.
The state of location in 1951 before research
du kruhového útvaru (obr. 4). Nasledujúci
(archive - Podtatranské museum in Poprad).
opis bol vytvorený na základe spracovania
záznamov z technického denníka.
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Sonda I (body A-B, obr. 4, 5)
Pod hlinitou vrstvou bez nálezov sa
v hĺbke 115 cm nachádzala žltá ílovitá hlina, plynule prechádzajúca do modrosivého
ílu s drobnými kamienkami. V sonde neboli zistené stopy po architektúre.
Sonda II (body B-C, obr. 4, 6)
Pod vrstvou žltej hliny bez nálezov sa
na úrovni dna priekopy objavila sústava kameňov uložená v tmavej hline. Nasledovala ílovitá vrstva s obsahom zuhoľnatených
kusov dreva a klincov, postupne prechádzajúca do vrstvy čierneho ílu s prímesou
uhlíkov. V hĺbke 170 cm narazili na rastlú
skalu. Tesne nad ňou boli zachytené zvyšky dreva a klincov. V tejto sonde František
Prošek zistil kolové jamy po palisáde.

Obr. 4. Náčrt hlavného smerovania sond (body A-B: sonda I, body B-C:
sonda II, body C-D: sonda III; podľa Piffl 1951).
Fig. 4. The drawing of main archeological trenches (points A-B: trench I,
points B-C: trench II, points C-D: trench III; after Piffl 1951).

Obr. 5. Výskum v roku 1951, situácia v sonde I (archív Podtatranského múzea v Poprade).
Fig. 5. The research, 1951, situation in trench I (archive - Podtatranské museum in Poprad).

Obr. 6. Výskum v roku 1951, situácia v sonde II
(archív Podtatranského múzea v Poprade).
Fig. 6. The research, 1951, situation in trench II
(archive - Podtatranské museum in Poprad).
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Obr. 7. Situácia v sonde III s odkrytými hrobmi a zachovaným murivom
veže (archív Podtatranského múzea v Poprade).
Fig. 7. Situation in trench III, graves revealed, wall of tower preserved
(archive - Podtatranské museum in Poprad).

Obr. 8. Fotografie a rez dokumentujúce stav v sonde III
(archív Podtatranského múzea v Poprade).
Fig. 8. Trench III, the photos (archive - Podtatranské museum in Poprad).

Obr.9. Pohľad na murivo zachytené v sonde IV
(archív Podtatranského múzea v Poprade).
Fig. 9. The view on the wall captured in trench IV
(archive - Podtatranské museum in Poprad).

Sonda III (body C-D, obr. 4)
Po odkrytí trávnatej plochy bola sledovaná masívna hnedá vrstva hliny premiešaná s maltou a s drobným, ojedinele väčším
kameňom. Táto deštrukčná vrstva obsahovala oxidačne a redukčne vypálenú keramiku, klince a porozhadzované ľudské kosti.
Nasledovala vrstva ílu, v ktorej bol odkrytý
hrob III/1. Hrob bol v porušenom stave,
bez milodarov. V sonde III bolo postupne odkryté murivo veže, pričom v jej exteriéri a interiéri bolo zachytených niekoľko
hrobov (obr. 7, 8). Hrob III/2 bol narušený pri zakladaní tejto stavby. Pri severnej
stene veže bol odkrytý sekundárne uložený
detský dvojhrob (III/3), v jeho blízkosti sa
našiel fragment bronzovej nádoby. Pri SZ
nároží v exteriéri veže bol odkrytý hrob
III/4. Ďalej boli odkryté dva hroby, hrob
III/5 bol bez milodarov, hrob III/6 mal
v oblasti sánky mincu datovanú do 14. storočia. Z materiálu z veže pochádza aj kostená hracia kocka. Pri severnej stene veže
bol zistený dvojaký systém základov.
Sonda IV (obr. 9)
Sonda je pokračovaním sondy III smerom na východ. Sledovaná bola hlinitá
vrstva s plochými kameňmi, v nej bol zachytený pravdepodobne aj negatív muriva.
Vrstva obsahovala nálezy redukčne vypálenej keramiky a klincov, časť klenbového
rebra, plochý hrot šípu s tuľajkou, kosti.
V hĺbke 65 cm boli zachytené 3 hroby
(IV/1–IV/3). Ďalej bola zdokumentovaná vápenitá vrstva a pod ňou ílovitá hlina obsahujúca keramiku. V severnej časti
sondy bolo odkryté murivo spájané vápenno-pieskovou maltou, jeho zachovaná dĺžka od nárožia bola 235 cm, šírka priemerne
110 cm, v severnej časti bolo ukončené zalícovanou formou. Na južnom konci sondy
v hĺbke 55 cm vyvierala spodná voda. Zachytená bola aj kolová jama, na jej dne sa
nachádzal redukčne vypálený črep.
Sonda V
Zdokumentovaná bola vrstva recentného maltového násypu, premiešaného
s drobnými kameňmi (hrubá 20 – 26 cm),
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pod ňou žltá ílovitá vrstva s obsahom keramiky, klincov, kostí a polovice podkovy.
Zároveň tu bolo zachytených 8 hrobov bez
milodarov (V/1–V/8).
Sonda VI
Pod deštrukčnou hlinitou vrstvou so zvyškami stavebného materiálu a nálezmi keramiky sa nachádzala vrstva ílovitej hliny, v ktorej bol v hĺbke 45 cm odkrytý hrob VI/1. Po
jeho vybratí bol nájdený zlomok podkovy.
Pod vrstvou ílu sa nachádzala vrstva tmavej
hliny s plocho uloženými kameňmi, nasledovala vrstva so zvyškami drevenej konštrukcie
a skalný terén. V sonde sa objavili problémy
s vyvierajúcou spodnou vodou.
Sonda VII
Sonda viedla od dna priekopy smerom
k prvému valu. Na dne priekopy v tmavej
hline boli odkryté plocho uložené kamene,
pod touto vrstvou boli zistené zvyšky drevenej konštrukcie (dosky a trámy), medzi
nimi redukčne vypálená keramika, ľudské
kosti, klince. Nasledovala ílovitá vrstva obsahujúca klince, redukčne vypálenú keramiku
a zlomky tehál. V hĺbke 65 cm bol zachytený
opracovaný kameň, cez ktorý boli nahádzané
dosky a trámy. V hĺbke 90 cm pod terénom
bol nájdený kamenný kríž, cez ktorý boli
taktiež pohodené trámy (obr. 10). Zo zásypu
vrstvy pochádza redukčne vypálená keramika, ľudské kosti. Pri prehlbovaní sondy boli
zistené ďalšie trámy a uhlíky v mazľavej hline.
Sonda VIII
Sonda smerovala smerom von z areálu
a dokumentovala vonkajšiu priekopu valov. V priebehu výskumu bolo zistené, že
ako sonda VIII sa označujú dve rôzne sondy, preto bola neskôr rozdelená na hornú
(viedla po hrebeni k tzv. „mostu“) a dolnú
(pokračovanie hlavného smeru). V dolnej
sonde bola pozorovaná kamenná deštrukcia bez nálezov. V hĺbke 95 – 100 cm bola
zachytená zničená drevená konštrukcia (obr.
10). Podľa Františka Prošeka išlo o drevené
ohradenie cintorína, zničené požiarom a následne vhodené do vodnej priekopy za múrom cintorína.

Obr.10. Situácia s odkrytou zvalenou drevenou konštrukciou a krížom
v sonde VII (archív Podtatranského múzea v Poprade).
Fig. 10. Uncovered fallen wooden construction and the cross
in trench VII (archive – Podtatranské museum in Poprad).

Obr. 11. Objekt A (archív Podtatranského múzea v Poprade).
Fig. 11. Area A (archive - Podtatranské museum in Poprad).
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Sonda IX
Založená bola preto, aby sa zistila konštrukcia valov. Bolo zistené, že vonkajší val je násypový. V severnej časti
sondy presakovala spodná voda.
Sonda X
Sonda odbočovala zo severnej časti sondy IV, viedla takmer paralelne s osou sondy V. Po odstránení trávnatej
plochy bola zdokumentovaná tmavá humusovitá hlina. Vo východnej časti bol zdokumentovaný pravdepodobne negatív muriva pozostávajúci z drobných kameňov a humusovitej hliny. V tejto vrstve bolo zachytené kamenné rebro.
V roku 1951 boli zdokumentované aj dva objekty:
Objekt A
Objekt vytvorený z hrázdeného muriva bol pôvodne omietnutý (zachytené veľké kusy omietok, obr. 11).V severozápadnom nároží bola zachytená pec, podľa autora pravdepodobne hrnčiarska. Pec pozostávala z 2 vrstiev, pred
ňou sa nachádzali 3 pieskovcové kamene. V okolí pece bola pozorovaná červená hlina a množstvo črepov veľkých
nádob, hrnčiarska špachtľa a kusy hrnčiarskej hliny.
Objekt B
Objekt B bol situovaný západne od objektu A. Na jeho západnej strane bolo zachytené murivo. Autor výskumu
predpokladal, že objekt bol pôvodne drevený, len jeho západná strana bola kamenná.
Výskum v roku 1952 prebiehal od 15. júla do 8. augusta, kedy komisia v zložení Ján Dekan, Ľudmila Kraskovská,
Peter Ratkoš, Emanuel Vlček rozhodla, že vo výskume bude nutné pokračovať v roku 1953, k čomu ale nedošlo,
keďže Alfréd Piffl bol poverený ako hlavný architekt pri obnove Bratislavského hradu.
Keďže značenie sond v technickom denníku bolo mätúce, uvádzame len informácie, ktoré možno jednoznačne
stotožniť s konkrétnou sondou. Hroby neboli číslované, autori záznamov často neuvádzajú ich počet a orientáciu.
Sonda Belohradský
V sonde boli pozorované dva horizonty hlinitej zeminy premiešanej s kamenitým materiálom, oddelené prepálenou vrstvou, v ktorej bol odkrytý detský hrob. Z hlinitej vrstvy pochádzajú nálezy keramiky, klincov a torzo kamenného rebra. 37 cm pod povrchom bol nájdený hrot šípu.
Sonda Baranovičová (obr. 12)
V sonde bolo odkrytých niekoľko detských a dospelých hrobov bez milodarov a jeden detský hrob s 3 mincami. Jednu malo dieťa v pravej ruke, druhú vo výške kolien a tretiu pri hlave. V oblasti hrudníka bol zistený klinec.
Kovová ihlica v oblasti hrudníka bola pozorovaná u ďalších 3 hrobov dospelých jedincov, ktorí mali ruky krížom
položené na panve. V rohu sondy bol zdokumentovaný výkop, v ktorého zásype boli porozhadzované ľudské kosti.
Pravdepodobne išlo o výkop starších hrobov, ktoré boli takto úmyselne umiestnené, keď sa robilo miesto pre novú
hrobovú jamu.
Sonda Majalík
Sonda bola umiestnená na západnom brehu vonkajšieho valu. Pozorované tu boli zvyšky spálenej palisády.
V technickom denníku je aj informácia o dvoch sondách v mieste nálezu kamenného kríža. Jedna mala byť umiestnená smerom na sever, druhá na juh. V texte prednášky o výskume však autor výskumu uvádza, že sonda na mieste
nájdeného kríža, pokračovala západným smerom. Viedla cez vrchnú časť priekop a objavili sa v nej zvyšky drevenej
palisády a to asi priemerne jeden meter od vrchnej časti valu.
Možno povedať, že výskumom boli pozorované často deštrukčné vrstvy s negatívmi murív. Výskum však odkryl
aj základy sakrálnej stavby-kostola so stredovekým cintorínom. Ku kostolu bola neskôr pristavená veža a celý areál
bol obohnaný systémom valov a priekop. Ten mohol mať aj obrannú funkciu a zároveň vymedzoval sakrálny priestor
kostola. Hraniciam v stredoveku sa venoval Michal Slivka (2004, 9–36). Priestor okolo kostola získal špecifické
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postavenie vysvätením. Veľkosťou vysvätenej pôdy bol podmienený rozsah kostolných areálov, ako aj kostolných cintorínov.
Vznikol posvätný areál (sacrum), líšiaci
sa od ostatného, obyčajného (profanum).
Kvôli hmatateľnému oddeleniu dvoch svetov, mal byť ten vysvätený ohradený (Slivka
2004, 16). Analógiu opevneného kostola na
Liptove môžeme nájsť v Liptovskej Sielnici.
Archeologickým výskumom tu bol preskúmaný kostol s priľahlým cintorínom, ktorý
bol v najstaršej románskej fáze opevnený
drevenou palisádou a priekopou. V hrotitej
priekope, hlbokej 2 až 2,5 m a širokej približne 5 m, ležali v prepálenej vrstve zeme veľké
kamene a zhorené trámy (Hoššo 1987, 63).
O spôsoboch ohradenia kostolov a ich areálov v historickom regióne Gemera-Malohontu sa dozvedáme zo štúdie Zuzany Polákovej (2014, 72–91). Vymedzenie pohrebného
okrsku výsadbou krovín a stromov je známe
skôr z písomných a ikonografických prameňov. Ďalšie spôsoby ohradenia reprezentuje
priekopa, zemná a kamenno-zemná ohrada,
murovaná ohrada. Priekopa vystupovala samostatne, alebo dopĺňala valový násyp. Rovnako zemný val mohol vystupovať samostatne, alebo bol doplnený priekopou, na jeho
korune mohol byť umiestnený doskový plot,
nižší múrik v kombinácii s plotom, prípadne
kamenný múr (Poláková 2014, 73). Ohradenie
kostola hlbokou priekopou poznáme z výskumu Kostola sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote (Kovács 1996, 22), zemný val bol
zistený na lokalite Rákoš (Fűryová 2011, 429).
Nálezy sa po ukončení výskumu v roku
1952 dostali na fakultu architektúry a pozemného staviteľstva pri Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave (Katedra teórie a dejín
architektúry na Fakulte architektúry SVŠT
Obr. 12. Plán s dvomi horizontami odkrytých hrobov. Výskum v roku
v Bratislave)5. Z pôvodného materiálu z vý1952 (archív Podtatranského múzea v Poprade).
skumu sa zachovala iba nepatrná časť, ktorá
Fig. 12. The plan with two horizons of uncovered graves, the research in
bola ako pozostalosť odkúpená v roku 1975
1952 (archive - Podtatranské museum in Poprad).
Podtatranským múzeom v Poprade od manželky Alfréda Piffla za 3000 Kčs6. V minulosti bola časť nálezov prezentovaná v spomínanom múzeu, v expozícií,Pravek a raný stredovek pod Tatrami“. Nález kamenného
kríža sa dostal v roku 1951 do Slovenského múzea v Bratislave (Archeologické múzeum SNM v Bratislave)7.
5 Ústna informácia získaná v roku 2007 od Ing. arch. akad. soch. Š. Belohradského z Bratislavy, ktorý sa zúčastnil výskumu v roku 1951.
6 Suma uvedená v prírastkovej knihe Archeológie I. Podtatranského múzea v Poprade.
7 Evidovaný pod prírastkovým číslom HF 1239.
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6. Rozbor materiálu
6. 1. Keramika
Keramické artefakty zo Šoldova sú zastúpené prevažne fragmentami kuchynskej,
menej často stolovej keramiky8. Z chronologického hľadiska môžeme daný súbor
keramiky rozdeliť na neskorostredovekú
keramiku a keramiku z obdobia ranného
novoveku. Obraz stredovekého hrnčiarstva na nami sledovanom území dobre
ilustrujú veľké nálezové celky z Liptova
a Spiša (Hoššo 1983, 217). Chronológii
stredovekej a včasnonovovekej keramiky na východnom Slovensku sa venoval
Marián Uličný (2003; 2004; 2008; 2013).
K neskorostredovekým nálezom možno
Obr. 13. Čiastočne zrekonštruované hrncovité nádoby (autor M. Hudáková). priradiť dno hrncovitej nádoby sivej farby, redukčne vypálenej, zvnútra s viditeľFig. 13. Partially restored pots (by M. Hudáková).
nými stopami po vytáčaní na hrnčiarskom
kruhu (obr. 13: 1). Zvyšný keramický materiál radíme do obdobia včasného novoveku a zastupujú ho dná a okraje hrncovitých nádob, okraj džbánku, fragment
ucha nádoby neznámeho typu, dno pohára
a zrekonštruovaná misa (obr. 14). Misa má
ovalený okraj, je tmavosivej farby, redukčne vypálená. Výzdobu tvoria vlešťované
šikmé pásy na vonkajšej strane, vlešťovaním je upravená aj celá vnútorná strana nádoby. Dno nádoby je zrezané hrnčiarskym
nožom, jeho priemer je 17,4 cm, priemer
ústia 26 cm a výška celej nádoby 12 cm.
Výzdoba širokými vlešťovanými diagoObr. 14. Rekonštruovaná novoveká misa (autor M. Hudáková).
nálnymi pásmi sa uplatnila aj pri úprave
Fig. 14. Restored modern bowl (by M. Hudáková).
redukčne vypálenej hrncovitej nádoby so
zrezaným dnom, ktorého priemer je 14 cm
(obr. 13: 2) a obojstranne vlešťovaný bol aj hrnček s priemerom dna 8 cm (obr. 13: 3). Úprava celého povrchu nádob
vlešťovaním sa objavuje v dedinskom prostredí pomerne často, spôsob úpravy formou vlešťovaného vzoru už tak
bežný nie je. Medzi väčšie nádoby radíme redukčne vypálený hrniec so zrezaným dnom s priemerom 20 cm (obr. 13:
4). Strunou zrezané dno redukčne vypálenej nádoby s priemerom 6 cm je pravdepodobne torzom pohára s vajcovitým telom a von vytiahnutým ústím (obr. 15: 1). Analógie možno nájsť na lokalite Zalužany (Polla 1962, obr. 96), na
hrade Šariš (Uličný 2004, tab. XXIX: 3, 5, 6, 9; XXX: 1, 4, 5, 9 – 11, 15 – 17) alebo v Košiciach (Béreš – Uličný 1998, tab.
I: 2). Materiálovým zložením sa od ostatných nádob odlišuje zrezané dno hrncovitej nádoby, vyrobené zo sivobielej
hliny (obr. 15: 2). Rovnaký materiál bol použitý aj pri výrobe ďalšej hrncovitej nádoby s von vyhnutým zosilneným
okrajom (obr. 15: 3). Použitie sivobielej hliny nie je typické pre danú oblasť, ale skôr pre južnejšie oblasti východného
Slovenska. Profilácia okraja hrncovitej nádoby (obr. 15: 4) je bežná na nádobách počas celého novoveku, pričom naj8 Za pomoc s určením keramiky autori ďakujú Mgr. M. Uličnému, PhD.
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väčší výskyt je v 16.–17. storočí. Okraj je
sekundárne prepálený, zvnútra šľachtený
zelenou glazúrou, priemer ústia sa vzhľadom na značnú fragmentárnosť nedá určiť. Z výskumu sa zachovali ešte ďalšie dva
okraje, ktorých priemer sa nedá určiť, jeden pochádza z hrncovitej nádoby (obr. 15:
5), ďalší pravdepodobne z džbánku (obr.
15: 6), 4 atypické črepy pochádzajú z tiel nádob (obr. 15: 7 – 9). Prežliabnuté ucho (obr.
15: 10) je častým prvkom na novovekých
nádobách. Vyššie popísané novoveké nálezy keramiky majú analógie v početných
súboroch východného Slovenska. Veľká
časť materiálu zatiaľ nebola publikovaná.
Tvarovo a typmi okrajov sú blízke nálezy
z hradu Šariš (Uličný 2004) alebo aj z poľského Rzeszowa (Czopek – Lubelczyk 1993).
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Obr. 15. Fragmenty keramiky (autor M. Hudáková).
Fig. 15. Fragments of pottery (by M. Hudáková).

6. 2. Kovové predmety
Najpočetnejšiu skupinu nálezov z výskumu predstavujú kovy (25 kusov), ktoré na základe určenia funkcie môžeme zaradiť do niekoľkých skupín: zbrane, výstroj koňa, remeselnícke nástroje, predmety z domácnosti, stavebné
vybavenie, kovové nádoby, knižné kovania a mince.

6. 2. 1. Zbrane
Zbrane sú zastúpené nálezom hrotu šípu s rombickým prierezom listu a s tuľajkou (obr. 16: 1). Celková dĺžka
je 9,5 cm, priemer tuľajky je 1,3 cm. Podobné hroty ako zo Šoldova sú známe z celého východného Slovenska aj
z Liptova, predovšetkým z výskumov hradov Solivar (Tomášová 1999, tab. 1: 7), Ľubovňa (Slivka 1980, obr. 4: 21–24),
Šariš (Slivka 1980, obr. 6), Kapušany (Slivka 1980, obr. 5: 5), Trebišov-Paričov hrad (Slivka 1980, obr. 5: 1–4), Spišský
hrad (Slivka 1980, obr. 4: 28), z lokalít Východná (okr. Liptovský Mikuláš; Pieta – Giertlová 1999, obr. 109: 18; 110: 16,
111: 12, 13), Liptovská Sielnica (Pieta 1980, obr. 85: 12–14), Chmeľov (Tomášová 2003, obr. 1: 1) či z Hrabušíc-Zelenej
Hury (Polla 1962, obr. 8: 3, 4). Tieto nálezy sú tradične spájané s projektilmi do kuše. Podľa lokalít, na ktorých boli
nájdené je veľmi pravdepodobné, že boli používané pri boji, ich použitie pri love zveri nemožno vylúčiť. Chronologicky ich možno zaradiť do 15. storočia s možným výskytom už v 14. storočí, kedy sú však ešte ojedinelé (Adámek
2016, 38). Rovnako datujeme aj nález zo Šoldova. Počas Pifflovho výskumu bol nájdený aj hrot šípu s plochým listom
a tuľajkou, no v súčasnosti je stratený a existuje už len jeho nákres (Slivka 1980, obr. 4: 29). Takýto hrot šípu bol určený pre streľbu z luku. V období 12.–15. storočia sa objavuje už len sporadicky a používal sa na lov (Adámek 2016, 28).

6. 2. 2. Výstroj koňa
Z denníka výskumu vieme, že na lokalite bolo počas výskumu nájdených niekoľko zlomkov podkov. V súčasnosti
evidujeme už len 1 zlomok z ľavého ramena podkovy s obdĺžnikovým otvorom so zachovaným fragmentom podkováka (obr. 16: 2). Dĺžka zachovanej časti ramena je 5,8 cm, fragment je bez ozuba. Problematike typológie a chronológie podkov sa u nás venoval Peter Baxa (Baxa 1981, 426; 1982, 495). Najnovšiu typológiu podkov publikoval
v roku 2003 Rudolf Krajíc, na základe spracovania súboru 335 podkov z výskumu Sezimova Ústí, ktorého existencia
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je datovaná od 13. po 1. polovicu 15. storočia (Krajíc 2003). Z územia východného
Slovenska poznáme rôzne tvary a veľkosti podkov, zvyčajne s tromi otvormi pre
upevnenie v každom ramene. Boli vykované z jedného kusa železa do oblúkovitého
tvaru, pričom konce ramien sú ukončené
ozubami. Analógie k nálezu zo Šoldova pochádzajú z výskumu neďalekej zaniknutej
stredovekej osady Hrachovisko v katastri
obce Štrba (Novotný 1986, obr. 72: 2), z lokalít Východná (Pieta – Giertlová 1999, obr.
111: 8), Kežmarok (Polla 1971, obr. 61: 2;
Petrík et. al 2003), z hradov Ľubovňa (Petrík
et. al 2000) a Šariš (Baxa 1982), či z Košíc
(Rusnák 2009, obr. 4: 1 – 5). Datované sú
do 13.–15. storočia. Počas výskumu boli
nájdené aj dva fragmenty ostrôh, ktoré sa
nám nedochovali.

6. 2. 3. Remeselnícke
nástroje
Nález železného vrtáku radíme k remeselníckym nástrojom. Používal sa pri práci
s drevom. Nájdený vrták je dlhý 7,5 cm,
Obr. 16. Kovové predmety (autor M. Hudáková).
vysoký 12 cm (obr. 16: 3). Podobné náleFig. 16. Metal items (by M. Hudáková).
zy vrtákov boli objavené na lokalitách Východná-Zamčisko II, Východná-Hrádok III (Pieta – Giertlová 1999, obr.110: 1; 111: 3). Z Košíc tiež pochádza nález
klieští, ktorých jedna z rúčok má zakončenie vo forme vrtáka (Rusnák 2009, obr. 6: 6). Vrták zo Šoldova môžeme len
rámcovo datovať do 14.–15. storočia.

6. 2. 4. Predmety z domácnosti
Za predmety v domácnosti považujeme nože, ktoré sa medzi stredovekými nálezmi objavujú pomerne často.
Z výskumu sú dochované 3 ks fragmentov. Najzachovalejší je nôž s rovným chrbtom a tŕňom, na ktorý sa nasadzovala drevená rúčka, nôž je bez nitov (obr. 16: 4). Dĺžka chrbta je 14,2 cm. Zvyšné fragmenty sú len malé úlomky
z čepele noža (obr. 16: 5 – 6). Podobné nálezy stredovekých nožíkov sa nachádzajú na takmer všetkých súdobých
lokalitách. Nože s tŕňom sa našli aj na už spomínanej blízkej lokalite Hrachovisko (Novotný 1986, obr. 72: 3, 4, 5).
Nože zo Šoldova datujeme rámcovo do 14. –15. storočia.

6. 2. 5. Stavebné vybavenie
Do kategórie stavebné vybavenie patria predmety, ktoré slúžili ako pomocný materiál stavebno-konštrukčného
charakteru – klince, petlice, pánty, oká s tŕňom, háčiky a iné. Celkovo sa zachovalo 6 ks klincov. Zastúpené sú ploché
klince (obr. 16: 7 – 9), krídlové klince (obr. 16: 10 – 11) a klinec vykovaný v tvare písmena T (obr. 16: 12). Klince sú
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obdĺžnikového a štvorcového prierezu. V prípade železného predmetu s dĺžkou 31,7 cm, šírkou 2,5 cm a hrúbkou 1
cm by mohlo ísť o polotovar (obr. 16: 13). Tieto predmety nie sú dobrým chronologickým ukazovateľom, keďže sa
počas dlhého vývoja v podstate nemenili. Prípadný pôvod v období vrcholného stredoveku alebo raného novoveku
nemožno vylúčiť. Okrem spomínaných predmetov sa v súbore nachádza 6 kusov rôznych železných kovaní bez
bližšieho určenia funkcie (obr. 16: 14 – 19).

6. 2. 6. Kovové nádoby
Výskumom sa získalo 6 bronzových predmetov, z toho 4 fragmenty predstavujú bronzové pliešky bez možného bližšieho určenia funkcie a datovania (obr. 17: 1–17: 4). Mierne zosilnený okraj bronzovej nádoby (obr. 17: 5)
s priemerom ústia 21 cm bol nájdený v sonde III pri severnej stene veže, v blízkosti detského dvojhrobu III/3.
Pomocou prístroja Niton XL3t bolo röntgenovo-fluorescenčnou analýzou zistené, že skúmaný fragment kovu
obsahuje 81,371 % medi, 9,029 % antimónu, 4,13 % olova, 2,79 % cínu a nepatrné stopy ďalších prvkov9. Pomer
medi a cínu sa v prípade zvonoviny pohybuje v rozmedzí 77 – 80 : 20 – 23 % (Manoušek 2006, 50). Moderné analýzy preukázali, že stredovekí a novovekí zvonári pracovali s v rôznej miere znečistenými kovmi, a preto sa vo zvonovine bežne vyskytujú aj ďalšie prvky. Známa je aj prax zámerného pridávania olova, antimónu a bismutu a to
za účelom zlacnenia diela, či ovplyvnenia jeho kvality. Zaznamenaný je aj prípad, kedy sa obsah cínu pohyboval
len okolo 5 % a jeho podiel v zliatine prevyšovali obsahy olova a antimónu (Belcredi – Ustohal – Doležal 2004, 299).
V prípade bronzovej nádoby zo Šoldova sa vzhľadom na veľmi nízky podiel cínu viac prikláňame k možnosti interpretácie tohto predmetu ako podstavca kovovej nádoby. Analógie takýchto nádob možno nájsť na lokalitách
Szczecin a Legnica v Poľsku (Szajt – Wachowski 2013, obr. 2).

Obr. 17. Predmety z bronzu (autor M. Hudáková).
Fig. 17. Bronze items (by M. Hudáková).

6. 2. 7. Knižné kovania
Bronzové puklicové kovanie s dvomi otvormi na pripevnenie nitmi, s priemerom striešky 3,8 cm pochádza
z knižnej väzby (obr. 17.6). Knižné kovania sú charakteristickým prvkom stredovekých knižných väzieb v celej Európe, no objavujú sa aj na renesančných a barokových väzbách. Vo všeobecnosti liate kovania predchádzali kovaniam
vyrábaným z plechu. Tie sa objavujú v druhej polovici 15. storočia ako dôsledok vzrastajúcej knižnej produkcie (Szirmai 1999, 267). Archeologické nálezy knižných kovaní a spôn z nášho územia pochádzajú predovšetkým z výskumov
9 Analýzu vykonala Mgr. Z. Litviaková, PhD. (Katedra archeológie FiF UK Bratislava). V obsahovom zložení pod 1% boli zachytené prvky: arzén,
kremík, nikel, hliník, titán, bizmut, železo a kadmium. Analýza bola vykonaná z povrchu predmetu a treba rátať s istou odchýlkou.
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kláštorných a sakrálnych objektov, či feudálnych sídiel, v jednom prípade bola knižná spona odkrytá v hrobe dieťaťa
(Slobodová 2010, 26). Puklice sa používali na pomerne bežných väzbách s minimálnou výzdobou, ale aj na honosnejších väzbách malého a stredného formátu (Englišová-Janotová 1980, 110). Kovaniu zo Šoldova sú najviac podobné
kovania z výskumu benediktínskeho kláštora v Košiciach-Krásnej nad Hornádom, s priemerom striešky 5,2 cm, 2,2
cm a 1,2 cm (Polla 1986, obr.140: 4, 5; tab. XXI: 13). Na väzbu kníh boli pripevnené nitom cez stred klobúčika. Cez
striešku (priemer 2,9 cm) boli pripevnené puklice zo Spišského hradu (Novotná 2009, 125). Klobúkovitý typ puklíc
bol najviac používaný na väzbách v strede a v druhej polovici 15. storočia (Slobodová 2010, 28).

6. 2. 8. Mince
Dedina bola určite osídlená v období
od 2. polovice 14. storočia do 15. storočia.
Tomuto tvrdeniu nasvedčujú nálezy mincí
v odkrytých hroboch, ktoré sú datované od
roku 1358 po rok 1437 (obr. 18: 1–9). Celkovo bolo získaných 9 mincí, sedem z nich
určila Ľudmila Kraskovská (1964, 127).
V roku 1999 boli mince preurčené s použitím novšej literatúry Jánom Hunkom (Hunka 1999, 1–3). Najstaršia minca je uhorská
Ľudovíta I. datovaná do rokov 1358–1371,
najmladšia minca je Žigmunda Luxemburského z rokov 1430 – 1437. Okrem jednej
Obr. 18. Mince a kostená hracia kocka (autor M. Hudáková).
mince ide o uhorské razby a jednu poľskú
Fig. 18. Coins and playing cube (by M. Hudáková).
razbu Vladislava II (1386 – 1434). Uhorské
razby majú hodnotu denára, parvusu a quartingu. Hodnota poľskej mince je korunný troják. Mince Ľudovíta I. boli
v počte 3 kusov v nominálnej hodnote denár, z toho je jedno falzum. Mince Žigmunda Luxemburského boli v počte
5 kusov, z toho nominálnej hodnoty parvus 2 kusy a quarting 3 kusy, z čoho je jedno dobové falzum.

6. 3. Ostatné nálezy
Kostená hracia kocka (obr. 18: 10) bola nájdená v roku 1951 v sonde III v zásype veže. Jej rozmery sú 6 x 6 x 6
mm, číselné znaky 1 až 6 boli vyryté jednoduchými jamkami. Je to zatiaľ jediný nález tohto druhu z dedinského prostredia. Do roku 1984 uvádza Michal Slivka 14 nálezov kostených kociek z územia Slovenska (Slivka 1983, 338; 1984,
396). Pochádzajú predovšetkým z výskumov feudálnych sídiel (Veľký Šariš, Spišský hrad, Trenčiansky hrad, Bratislava-hrad Devín, Jasenovo-Vyšehrad, Bratislava-Rybné námestie, Bratislava-Academia Istropolitana, Košice-Krásna
nad Hornádom). Novšie nálezy pochádzajú z výskumu na Františkánskom námestí v Bratislave (Hoššo – Lesák –
Resutík 2002, obr. 7:1, 2, 3), z Letanoviec-Kláštoriska, Hrabušíc-Zelenej Hury (Slivka 2010, obr. 9: d–g), z výskumu
vojenských kasární na hrade v Starej Ľubovni (Glaser-Opitzová – Slobodová 2013, 86, 88) alebo zo zaniknutého cisterciánskeho Kláštora Preblahoslavenej Panny Márie v Spišskom Štiavniku (Kopták 2013, 7, 13). Navzájom sa odlišujú
veľkosťou, vyrezaním číselných znakov očkami, alebo koncentrickými krúžkami. Nález zo Šoldova možno zaradiť
do 15. storočia.
Kamenný kríž sa našiel sa v roku 1951 zhodený v priekope medzi drevenými trámami. Je jednoramenný, vytesaný
z pieskovca. Ramená sú na koncoch rozšírené. Spodná časť je neopracovaná, rozšírená bez výzdoby. Výška je
80 cm, dĺžka (rozpätie) je 45 cm. Kríž zaraďujeme do 14.–15. storočia (Trogmayer 1980, 92). Mohol slúžiť, ako
hraničný kameň na vytýčenie územia, značka ciest, križovatiek, pamätný kameň symbolizujúci tragickú udalosť, prípadne môže ísť o tzv. „zmierčovací kríž“. V stredoveku bolo možné pri trestaní vinníkov použiť sys-
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tém tzv. zmierčovacieho práva, kedy bola
vinníkovi uložená nejaká úloha, ktorou
mal odčiniť svoj zločin. Takou úlohou
okrem vyrovnania sa s dotknutou rodinou mohlo byť aj postavenie kamenného
kríža na mieste, kde sa skutok odohral.
Dôvody vzniku a umiestnenia kamenných krížov súvisia s vplyvom kresťanstva. Od 12. storočia sa objavuje zvyk
vztýčenia nízkych, hrubo opracovaných
kamenných krížov alebo kameňov so
znakom kríža. V 14. storočí sa tento zvyk
ustálil a od konca 16. storočia bolo zvykom umiestniť na kríž aj text. Stretávame
sa s nimi po celej Európe, ich najväčší
výskyt zatiaľ registrujeme v Nemecku,
Rakúsku, Poľsku (Szczęsny 1993; Małecki
2000) a pomerne často aj v pohraničných
oblastiach Českej republiky (Bělohradský – Belisová – Bořil 2013). V roku 1997
bol vydaný katalóg zmierčovacích krížov
na území Českej republiky (Kolektiv autorů
1997). Okrem kríža boli počas Pifflovho
výskumu nájdené ďalšie 4 kamenné články, ktoré sú v súčasnosti stratené. Z kostola zo Šoldova zrejme pochádza gotický
portál, ktorý je v súčasnosti umiestnený
v interiéri kostola Klaňania sa Troch kráľov vo Važci (obr. 19).
Medzi stratené nálezy radíme 2 zlomky pazúrikov, pochádzajúce zo zberov
realizovaných počas výskumu. Táto kamenná industria bola označovaná za mezolitickú, inokedy za epipaleolitickú (Novotný – Novotná – Kovalčík 1991, 14).
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Obr. 19. Gotický portál v Kostole Klaňania sa troch kráľov
vo Važci (autor M. Hudák).
Fig. 19. Gothic portal in the Church of “Klaňania sa troch kráľov”
in Važec (by M. Hudák).

7. Záver
Na základe písomných prameňov sa dedina Vyrtus pravdepodobne formuje koncom 13. storočia. Prvým bádateľom, ktorý pripustil možnosť stotožnenia Šoldova s dedinou Vyrtus spomínanou v roku 1306 bol Ján Beňko.
Najnovšie sa touto otázkou zaoberal Vladimír Rábik, ktorý na základe štúdia vatikánskych dokumentov potvrdil túto
teóriu. Archeológia je jednou z vedných disciplín, ktoré k danej téme majú čo povedať. Prvý systematický výskum na
lokalite realizoval Alfréd Piffl so svojimi študentami. Výsledky s čiastočnou interpretáciou nálezových okolností publikoval v časopise Príroda a spoločnosť. K detailnejšiemu spracovaniu realizovaných výskumov sa však nedostal. Cieľom
predloženej štúdie bolo doplniť tieto informácie tak, aby bolo možné utvoriť si celkový obraz o výskumoch v rokoch
1951 a 1952. Pokúsili sme sa ponúknuť obraz o stave dochovanej dokumentácie, na základe technických denníkov sme
doplnili informácie o stratigrafii a nálezoch v jednotlivých sondách, no predovšetkým sme chceli upriamiť pozornosť
na samotné nálezy. Napriek tomu, že išlo o počtom menší súbor (celkom 51 kusov), jeho štúdium nám prinieslo obraz
o výnimočnosti danej lokality. V prípade keramiky kvalita použitého materiálu, tenkostennosť nádob a zrezanie hrnčiar-
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skym nožom poukazujú na novoveký keramický materiál. Toto zistenie je dôležité preto, lebo svedčí o kontinuite osídlenia v danom období. Netradičným prvkom bolo využívanie vlešťovaného vzoru na nádobách, materiálové zloženie
fragmentov sivobielych nádob zasa poukazuje na import z južnejších oblastí východného Slovenska. V prípade klobúkovitej puklice zo Šoldova ide o prvý nález tohto druhu v dedinskom prostredí. Knižné kovania a spony boli v minulosti
získané predovšetkým výskumami kláštorných a sakrálnych objektov, či feudálnych sídiel. Materiálová analýza bronzového predmetu vyvrátila predpoklad, že by mohlo ísť o torzo zvona. Do úvahy pripadá interpretácia predmetu ako
nôžky či podstavca kovovej nádoby – džbánu alebo konvice. Kocka, hroty šípov s tuľajkou a falzá mincí by mohli poukazovať na využitie lokality bratríkmi. Skupiny bratríkov sa zmocňovali niektorých hradov, kláštorov, hospodárskych
dvorcov i kostolov, ktoré si opevňovali a prispôsobovali svojmu životu, svojej bojovej stratégii a taktike (Polla – Slivka
1980, 73). Bolo to najmä v rokoch 1440 – 1458, kedy územie Slovenska a hlavne východné, bolo strediskom a dejiskom
bratríckeho hnutia, ktoré nadväzovalo na husitské hnutie, vyrástlo z neho a tvorilo novú fázu husitského odboja proti
panovníkovi Žigmundovi Luxemburskému. O príčine zániku dediny sa zatiaľ z písomných prameňov nedozvedáme.
Jednou z možností je katastrofická udalosť (požiar), po ktorej sa preživšie obyvateľstvo mohlo presunúť do okolitých
obcí. K objasneniu tejto otázky by mohol viac svetla priniesť ďalší archívny aj archeologický výskum.
Autori chcú na záver vysloviť veľkú vďaku Doc. PhDr. M. Slivkovi, CSc. za cenné rady a pripomienky.
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Summary
Based on written sources the Vyrtus village was formed at the end of the 13th century. Ján Beňko was the first
explorer who admitted Soldov’s identification with the Vyrtus village mentioned in 1306. Vladimír Rábik has dealt
with this issue recently and on the basis of studying Vatican’s documents he confirmed this theory. Archeology
is one of the scientific disciplines dealing with theory mentioned above. Alfréd Piffl and his students did the first
research. The results and fact-finding circumstances’ interpretation on the research were published in a magazine
named “Príroda a spoločnosť”. However he did not get to analyze completed researches in further details. The aim
of this thesis was to complete the information to depict all researches done in 1951 and 1952. We tried to offer you
the picture of documents’ state. In accordance with technical diaries we added information about stenography and
about archeological findings in areas but first of all we tried to focus the attention on findings. In spite of a fact
that we had studied a smaller collection (51 pieces totally) its study brought us uniqueness of location. In case of
ceramics the quality of used material (pot-thin, cutting with ceramic knife) points at modern material. This discovery
is the evidence of spreading colonisation at that time. Patterns on pots, fragments’ material structure of white-grey
pots were unusual. It points at import from the southern parts in the east of Slovakia. Metal boss from Soldov is
the first finding of its kind in the village. Book fastenings and furnishings were gained mainly by researches of monastic and feudal properties in the past. Analysis of bronze item refused an assumption that it might have been the
torso of a bell. The interpretation of an item like a tiny leg or stand of a tin jug is possible. A cube, arrows’ heads
and coins could point at using of location by ‘’Bratríci’’. The group of ‘’Bratríci’’ occupied churches, church yards,
castles, monasteries. They fortified them and adjusted them to their battle strategy (Polla – Slivka 1980, 73). Mainly
from 1440 to 1458 when Slovakia was a country of ‘’Bratríci’’ movement that continued in Hussites movement and
in its new phase it was against the monarch Sigismund of Luxemburg. We have not been informed about causes of
village’s decay from written sources so far. One of options is a fire after which most of inhabitants could have moved
into surrounding villages. There is further research needed to clear this question up.

