JOZEF BÁTORA

SLOVENSKO

V STARŠEJ DOBE

BRONZOVEJ
SLOVAKIA IN THE EARLY BRONZE AGE

Bratislava 2018

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.
SLOVENSKO V STARŠEJ DOBE BRONZOVEJ
Bratislava 2018
© Katedra archeológie Filozofická fakulta UK, Bratislava 2018
© Archeologický ústav SAV Nitra
© Jozef Bátora
Recenzenti:
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc.
prof. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
Jazyková korektúra: Mgr. Erika Hubčíková; Mgr. Júlia Jurgová
Preklad do anglického jazyka: Mgr. Martin Bača, PhD.
Spracovanie obrazovej prílohy: Mgr. Martin Bača, PhD.; Mgr. Mária Bučková
Počítačová sadzba a grafická úprava: Ing. Peter Rybár
Návrh obálky: Mgr. František Hříbal, PhD.
Tlač: KO & KA spol. s. r. o., Tlačiareň K-PRINT, Bratislava
Na prednej strane obálky:
bohatý hrob ženy únětickej kultúry (hrob 410) z Jelšoviec (Archív AÚ SAV Nitra, foto J. Bátora); v pozadí rozkreslený
ornament z výzdoby bočnice z parohoviny, ktorá sa našla v obydlí maďarovskej a severopanónskej kultúry v Santovke.
Na zadnej strane obálky:
zlaté sibinské záušnice z depotu, ktorý bol nájdený areáli opevneného sídliska
otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu v Spišskom Štvrtku (Archív AÚ SAV Nitra, foto J. Krátky).
Na chrbte obálky:
dýka z hrobu nitrianskej kultúry (hrob 69) z Nitry-Čermáňa (Archív AÚ SAV, foto J. Bátora).
Vydala Univerzita Komenského v Bratislave pre Katedru archeológie FiF UK, Bratislava 2018
Vyšlo s podporou APVV – č. projektu 14-0550 a GA VEGA – č. projektu 1/0411/16
ISBN 978-80-223-4605-4

Prácu venujem pamiatke zakladateľa moderného výskumu
staršej doby bronzovej na Slovensku
doc. PhDr. Antona Točíka, DrSc., (1918-1994)
Počas písania tejto práce, v apríli 2017, zomreli dvaja, mne veľmi blízki ľudia, priatelia, významní
bádatelia európskej doby bronzovej, Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Bernhard Hänsel z Institut für
Prähistorische Archäologie der Freien Universität Berlin a Dr. Nándor Kalicz, DrSc., z Régészeti
Intézet Magyar Tudományos Akadémia Budapest. Obaja sa významnou mierou zaslúžili aj
o poznanie staršej doby bronzovej na Slovensku. Prácu venujem aj ich pamiatke.

Obsah

Obsah
ÚVOD
KAPITOLA 1.
1 Dejiny bádania staršej doby bronzovej na Slovensku
• 1.1 Amatérske vykopávky od 2. polovice
19. storočia po rok 1918
• 1.2 Bádanie v rokoch 1918 až 1948
(vznik prvej koncepcie staršej doby bronzovej)
• 1.3 Bádanie v rokoch 1948 až 1970
(vznik druhej koncepcie staršej doby bronzovej)
• 1.4 Bádanie v rokoch 1970 až 1989
(rozvíjanie a precizovanie druhej koncepcie
staršej doby bronzovej)
• 1.5 Bádanie po roku 1989 až do súčasnosti
(vznik a precizovanie tretej koncepcie staršej doby bronzovej)

9
15
17
22
26
34
45

KAPITOLA 2.
2 Kultúrnohistorický vývoj v staršej dobe bronzovej
• 2.1 Doznievanie eneolitických kultúr
• 2.2 Kultúry staršej doby bronzovej
• 2.2.1 Kultúra Chłopice-Veselé
• 2.2.2 Nitrianska kultúra
• 2.2.3 Koštianska kultúra
• 2.2.4 Únětická kultúra
• 2.2.5 Hatvanská kultúra
• 2.2.6 Wieselburská kultúra
• 2.2.7 Severopanónska kultúra
• 2.2.8 Maďarovská kultúra
• 2.2.9 Věteřovská kultúra
• 2.2.10 Otomanská kultúra a otomansko-füzesabonský kultúrny komplex (OFKK)
• 2.3 Osídlenie horských oblastí stredného a severného Slovenska

67
69
71
71
77
81
86
91
96
101
105
110
113
119

KAPITOLA 3.
3 Materiálna kultúra
• 3.1 Keramika
• 3.1.1 Rituálne predmety z hliny
• 3.2 Kov
• 3.2.1 Nástroje
• 3.2.2 Zbrane
• 3.2.3 Ozdoby a funkčný šper
• 3.3 Kosť a paroh
• 3.3.1 Nástroje a zbrane
• 3.3.2 Ozdoby a súčasti odevu
• 3.3.3 Súčasti konských postrojov a ďalšie výrobky

127
129
147
156
156
158
171
193
193
200
204

Slovensko v staršej dobe bronzovej

• 3.4 Kameň
• 3.4.1 Nástroje
• 3.4.2 Zbrane
• 3.5 Iný materiál
• 3.5.1 Fajansa
• 3.5.2 Jantár
• 3.5.3 Perleť
• 3.5.4 Schránky ulitníkov a lastúrnikov

208
208
212
215
215
218
219
219

KAPITOLA 4.
4 Sídliská a sídlisková štruktúra
• 4.1 Otvorené sídliská
• 4.2 Opevnené sídliská a fortifikácia
• 4.3 Dom a zástavba

223
225
229
243

KAPITOLA 5.
5 Spoločnosť
• 5.1 Organizácia a štruktúra spoločnosti
• 5.2 Pohrebiská a pohrebný rítus
• 5.3 Vzťah sídlisk a pohrebísk
• 5.4 Náboženské a kultové prejavy
• 5.5 Výtvarný a hudobný prejav
• 5.6 Demografia a zdravotný stav jednotlivých populácií
• 5.7 Zbrane a doklady bojových stretnutí
• 5.8 Autochtónnosť a migrácie

253
255
266
280
281
290
297
303
311

KAPITOLA 6.
6 Hospodárstvo
• 6.1 Poľnohospodárstvo
• 6.1.1 Pestovanie kultúrnych plodín
• 6.2 Chov hospodárskych zvierat
• 6.3 Lov, rybolov a zberačstvo
• 6.4 Prospektorstvo a ťažba surovín
• 6.5 Metalurgia farebných kovov
• 6.6 Výroba kamennej industrie
• 6.7 Hrnčiarska výroba
• 6.8 Výroba predmetov a ozdôb z kosti a parohoviny
• 6.9 Tkáčstvo, pradiarstvo a garbiarstvo
• 6.10 Drevo a jeho využitie
• 6.11 Výmena, transport a kultúrne kontakty

317
319
319
322
325
329
336
351
354
356
361
364
368

ZHRNUTIE

385

LITERATÚRA

415

ZOZNAM SKRATIEK POUŽITÝCH V LITERATÚRE

445

Contents

Contents
INTRODUCTION
CHAPTER 1.
1 The History of the Early Bronze Age research in Slovakia
• 1.1 Amateur excavations from the 2. half
of the 19th century till 1918
• 1.2 The research between 1918-1948
(The first model of research of the Early Bronze Age)
• 1.3 The research between 1948 -1970
(The second model of research of the Early Bronze Age)
• 1.4 The research between 1970- 1989
(The further modifications of the second
model of research of the Early Bronze Age)
• 1.5 The research after 1989 till now
(The third model of research of the Early Bronze Age)

9
15
17
22
26
34
45

CHAPTER 2.
2 The cultural-historical development in the Early Bronze Age
• 2.1 The dawn of Eneolithic times
• 2.2 Early Bronze Age cultures
• 2.2.1 Chłopice-Veselé culture
• 2.2.2 Nitra culture
• 2.2.3 Košťany culture
• 2.2.4 Únětice culture
• 2.2.5 Hatvan culture
• 2.2.6 Wieselburg culture
• 2.2.7 Transdanubien Encrusted Pottery culture
• 2.2.8 Maďarovce culture
• 2.2.9 Věteřov culture
• 2.2.10 Ottomany culture and Ottomany-Füzesabony cultural complex (OFCC)
• 2.3 The Highlands settlements in the Central and Eastern Slovakia

67
69
71
71
77
81
86
91
96
101
105
110
113
119

CHAPTER 3.
3 Material culture
• 3.1 Pottery
• 3.1.1 Ritual clay artefacts
• 3.2 Metal
• 3.2.1 Tools
• 3.2.2 Weapons
• 3.2.3 Ornaments
• 3.3 Bone and antler
• 3.3.1 Tools and weapons
• 3.3.2 Ornaments
• 3.3.3 Horse harness and other „special“ artefacts

127
129
147
156
156
158
171
193
193
200
204

Slovensko v staršej dobe bronzovej

• 3.4 Stone
• 3.4.1 Tools
• 3.4.2 Weapons
• 3.5 Other material
• 3.5.1 Faience
• 3.5.2 Amber
• 3.5.3 Nacre
• 3.5.4 Shells

208
208
212
215
215
218
219
219

CHAPTER 4.
4 Settlements and settlement structure
• 4.1 Open settlements
• 4.2 Fortified settlements and fortification
• 4.3 House and built up strategy

223
225
229
243

CHAPTER 5.
5 Society
• 5.1 Organisation and structure of the society
• 5.2 Cemeteries and funeral rite
• 5.3 A relationship between settlements and cemeteries
• 5.4 Cult and religion
• 5.5 Creative and musical expression
• 5.6 Demography and health
• 5.7 Weapons and Warfare
• 5.8 Autochthony and migrations

253
255
266
280
281
290
297
303
311

CHAPTER 6.
6 Economy
• 6.1 Agriculture
• 6.1.1 Cultivation of the crop plant
• 6.2 Husbandry
• 6.3 Hunting, fishing, gathering
• 6.4 Prospecting and mining
• 6.5 Precious metals metallurgy
• 6.6 Stone industry production
• 6.7 Pottery production
• 6.8 Bone and antler craftsmanship
• 6.9 Weaving, knitting, leathercraft
• 6.10 Wood craftsmanship
• 6.11 Exchange, transport and cultural connections

317
319
319
322
325
329
336
351
354
356
361
364
368

SUMMARY

399

LITERATURE

415

LIST OF ABBREVATIONS USED IN LITERATURE

445

Slovensko v staršej dobe bronzovej

Úvod

„V dobe bronzovej Európa spolu zrastá. Náš kontinent nadobúda – zo štrukturálneho hľadiska – také kontúry, že aj tie
najvzdialenejšie časti sa javia tak, akoby patrili spolu. Aj napriek veľmi veľkým vzdialenostiam si ľudia vzájomne preberajú
poznatky a komunikujú.“
Bernhard Hänsel 1997
„In der Bronzezeit wächst Europa zusammen. Unser
Kontinentgewinnt – strukturell gesehen – Konturen,
die weiteste Teile alszusammengehörig erkennen lassen.
Auch über sehr große Distanzen nimt man von ein an der
Kenntnis und komuniziert.“
Bernhard Hänsel 1997

„Doba bronzová sa dá považovať za unikátny prípad
pred-modernej globalizácie, ktorá vznikla formou ľudských
interakcií cez väčšiu časť Afro-Eurázie okolo alebo tesne pred
rokom 2000 pr. Kr.“
Helle Vandkilde 2016

C

“The Bronze Age can be posited as a unique case of
pre-modern globalisation that emerged through human
interaction across large parts of Afro-Eurasia around, or
slightly before, 2000 BCE.”
Helle Vandkilde 2016

ieľom predloženej práce je podať ucelený obraz o kultúrnohistorickom vývoji a živote človeka v staršej dobe bronzovej na území Slovenska (2300 – 1500 pred n. l.), teda o epoche, ktorá
bola obdobím prelomových spoločenských a hospodárskych zmien. Starší úsek staršej doby
bronzovej znamenal rozvoj a stabilizáciu sociálno-ekonomických a etnických pomerov, ku ktorým sa
dospelo v priebehu predchádzajúceho obdobia – v eneolite. Hlavnú úlohu v tomto procese zohrali kultúry epišnúrového kultúrneho komplexu: kultúra Chłopice-Veselé, nitrianska a koštianska kultúra.
V hospodárskej oblasti to bola popri poľnohospodárstve a chove dobytka najmä metalurgia, ktorá od
počiatku doby bronzovej významne dynamizovala celý kultúrnohistorický vývoj nielen na území Slovenska, ale aj v širšom európskom priestore. Nie náhodou zohralo dôležitú rolu v jej rozvoji práve územie dnešného Slovenska – bol to zákonitý dôsledok početného výskytu bohatých ložísk farebných kovov (medenej rudy a zlata) v Nízkych Tatrách, v oblasti Kremnice a Banskej Štiavnice a v Slovenskom
9.
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rudohorí. Popri týchto regiónoch boli pravdepodobne exploatované aj malé ložiská medi v Malých Karpatoch, Malej Fatre, Zemplínskych vrchoch a Vihorlate. Spracovanie farebných kovov na počiatku staršej doby bronzovej nadviazalo na silné tradície domácej karpatskej eneolitickej metalurgie a zároveň
bolo podporené aj technickými inováciami, ktoré do stredoeurópskej oblasti prichádzali prostredníctvom kultúrnych kontaktov s regiónom východnej Európy a Kaukazu. Vďaka rozvinutej metalurgickej
výrobe sa územie Slovenska stalo významným producentom medených výrobkov, ako aj distributérom
medenej suroviny najmä do oblastí ležiacich západne a severne od oblúka Karpát.
V strednom úseku staršej doby bronzovej, keď na území Slovenska sídlili nositelia únětickej kultúry,
ktorí boli mimoriadne zdatnými metalurgmi, sa objavuje kvalitatívne nový kov – bronz. Ten postupne
úplne nahradil medenú industriu a prevládol až v mladšom úseku staršej doby bronzovej. Vďaka svojim
lepším fyzikálnym vlastnostiam, ktoré mu dodali pevnosť, umožnil vtedajším obyvateľom zhotovovať
dokonalejšie nástroje a zbrane, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo aj v akcelerácii vývoja celej vtedajšej spoločnosti. Metalurgia sa významnou mierou podieľala i na rozvoji špecializácie výroby. Veď náročnosť práce s kovom si vyžadovala nutnosť špeciálnych znalostí a výrobných techník. Bola najstarším
pracovným odvetvím, ktoré stratilo charakter domácej práce a stalo sa doménou špecialistov.
Okrem rozvinutia metalurgie znamenala staršia doba bronzová celkový rozvoj špecializácie výroby, ktorá sa najvýraznejšie prejavila spočiatku na opevnených sídliskách hatvanskej a únětickej
kultúry a následne v jej mladšom a neskorom období v maďarovskej, severopanónskej a věteřovskej
kultúre na juhozápadnom Slovensku a v otomansko-füzesabonskom kultúrnom komplexe na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska. Opevnené sídliská neboli iba centrami výroby,
distribúcie a kultu, ale aj sídlami spoločenskej elity a „obchodu“. A bol to práve „obchod“ a výmena,
prostredníctvom ktorej sa naše územie dostávalo do kontaktu s oblasťou východného Stredomoria,
s východnou Európou, eurázijskou oblasťou a aj s Pobaltím. Tým, že sa územie Slovenska nachádzalo
v severnej časti karpatského priestoru, malo v období staršej doby bronzovej zvlášť dôležitý význam,
pretože bolo mostom medzi rozsiahlou nadkarpatskou oblasťou na jednej strane a vyspelým juhovýchodom na strane druhej. Prostredníctvom kultúrnych prúdení a vplyvov dávalo nové impulzy
bližším i vzdialenejším oblastiam, čím dynamizovalo celý dejinný vývoj v strednej Európe. Rozvinuté
hospodárstvo a spoločnosť jednotlivých kultúr staršej doby bronzovej na území dnešného Slovenska
významnou mierou prispeli k všeobecnému rozvoju civilizácie doby bronzovej a i vďaka nim možno
začleniť kultúrnohistorický vývoj na tomto území do širšieho kontextu dejín pravekej Európy.
Staršia doba bronzová bola osobitne významná aj tým, že v tomto čase môžeme ešte výraznejšie než
v predchádzajúcej epoche doby kamennej identifikovať spoločné korene dejín strednej Európy. Počas
tohto 800 rokov trvajúceho obdobia vznikli prazáklady veľkých historických európskych populácií, ktoré
postupne nadobudli svoje vlastné jazyky, identitu a náboženstvo. Len málo období v praveku možno charakterizovať takým intenzívnym a širokým tokom informácií, mobilitou ľudí a artefaktov ako skúmanú
epochu. Bez zveličovania môžeme konštatovať, že sa v staršej dobe bronzovej položili ideové a ideologické
prazáklady súčasnej európskej civilizácie. Na tomto procese sa aktívne podieľali aj tie kultúry a etnicky
anonymné spoločenstvá, ktoré vtedy sídlili v oblasti stredného Dunaja a na území dnešného Slovenska.
Práve oblasť Dunaja a jeho tok v hornej a strednej časti v osi Z – V a južnej časti v smere J - JV bola
priestorom, kde sa uskutočňovala spomínaná mobilita a kultúrne transfery, ktoré mali výrazný vplyv na
celkový vzostup civilizačnej úrovne. Odrazilo sa to tak v sídliskovej štruktúre, ako aj v štruktúre spoločnosti staršej doby bronzovej. Ide o fenomény, ktoré sú dobre pozorovateľné na oboch stranách Dunaja
počnúc Maďarskom, pokračujúc cez Slovensko a Rakúsko a končiac v nemeckom Bavorsku a v južných
10.
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Čechách. Práve to je priestor, kde medzi jednotlivými kultúrami od počiatku doby bronzovej prebiehala
intenzívna vzájomná komunikácia a obojstranná výmena. Poukazuje na to stvárnením veľmi podobná
keramika a kovové výrobky. V prípade kovových artefaktov pritom nejde len o podobnosť v tvaroch,
ale aj v metalografickom zložení kovov, z ktorého boli zhotovené, t. j. medi, bronzu a zlata. Vzťahy juhonemeckej straubinskej kultúry ku kultúram v oblasti stredného Dunaja a v karpatskom priestore spolu s rysujúcimi sa spojeniami medzi skupinami Singen a Adlerberg v západnej časti Nemecka s kultúrou
Unterwölbling v Rakúsku a nitrianskou kultúrou na juhozápadnom Slovensku poukazujú na existenciu
úzkych vzájomných kontaktov už na počiatku doby bronzovej. Kontakty stredoeurópskeho priestoru sú
v podobnej miere doložené aj s oblasťou východnej Európy a s eurázijskym regiónom vrátane Kaukazu.
Sprostredkovateľskú úlohu aj v tomto prípade zohrávala rieka Dunaj, ktorá bola svojím vyústením do
severozápadnej časti Čierneho mora priamo napojená na severopontickú stepnú oblasť. Preto nie je prekvapením, že sa v stredoeurópskom priestore – vrátane Slovenska – stretávame s pamiatkami jamovej
a katakombovej kultúry.Podobne ako v staršom úseku staršej doby bronzovej, aj v jej strednom úseku,
reprezentovanom na našom území najmä únětickou a hatvanskou kultúrou, evidujeme vzťahy s okolitými kultúrnymi oblasťami. Sú doložené nielen technologickými inováciami, ale, čo je pozoruhodné, aj transfermi myšlienok a migráciami. Dobrým príkladom toho je najstaršia protourbánna zástavba
v strednej Európe zistená na opevnenom sídlisku únětickej kultúry vo Vrábľoch, ako aj hrob muža,
pochovaného na priľahlom pohrebisku, ktorý pochádzal zo severného Kaukazu.
Spojenia s bližšími či vzdialenejšími oblasťami sú najvýraznejšie doložené v mladšom a záverečnom úseku staršej doby bronzovej v kultúrnych komplexoch Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen
a Otomani-Füzesabony. Popri kovovej industrii je indikátorom úzkych kultúrnych kontaktov najmä
keramika, ktorá sa viazala skôr na určitý kultúrny región než výrobky z farebných kovov. Okrem
početných identických predmetov materiálnej kultúry (dýky, ihlice s guľovitou hlavicou, nánožníky
a pod.) možno pozorovať celý rad spoločných čŕt aj v pohrebnom ríte (pochovávanie do skupín, výskyt hrobov pod mohylami, objavenie sa žiarových hrobov a pod.).
Ako už bolo vyššie spomenuté, osobitnou skupinou nehnuteľných pamiatok, ktoré disponujú veľkým
potenciálom na sledovanie spoločných čŕt kultúrnohistorického vývoja, sú opevnené sídliská zo záveru staršej doby bronzovej, t. j. z obdobia, keď malo skúmané územie najintenzívnejšie kultúrne spojenia
s oblasťou Anatólie a východného Stredomoria. V ich výskume má práve Slovensko popredné postavenie
v Európe. Ich výskyt a koncentrácia v oblasti stredného Dunaja nebola náhodná. Nachádzali sa v predhorí stredoslovenských pohorí na jednej strane a v predhorí rakúskych a nemeckých Álp na strane druhej.
V oboch prípadoch ide o rudonosné pohoria bohaté na farebné kovy, ktoré boli základom rozvoja metalurgie, tvoriacej bázu prosperity hospodárstva a spoločnosti.Vychádzajúc z odlišného umiestnenia opevnených sídlisk v teréne, ich rozlohy a zistených nálezových situácií možno oprávnene predpokladať, že
ich funkcia a poslanie boli rôzne. Napriek tomu, že ich výskum výrazne pokročil, stále nedokážeme s jednoznačnou istotou definovať postavenie jednotlivých sídlisk vo vzťahu k organizačnej štruktúre ťažby,
transportu suroviny, tavbe a výrobe kovových výrobkov, ako aj ich následnej distribúcii.
Predložená práca prináša viaceré nové poznatky, ktoré autor nadobudol počas dlhodobých systematických výskumov sídlisk a pohrebísk zo staršej doby bronzovej na rôznych náleziskách na území
Slovenska. Z nich možno obzvlášť spomenúť pohrebisko v Jelšovciach, kde bolo odkrytých 616 hrobov zo staršej doby bronzovej, ktoré patrili trom za sebou nasledujúcim kultúram: kultúre nitrianskej,
únětickej a maďarovskej. Výskum tak priniesol unikátnu možnosť sledovať kultúrnohistorický vývoj
celej staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku na jednom mieste. Komplexné vyhodno11.
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tenie pohrebiska (vrátane prírodovedných analýz – Bátora 2000a) prinieslo viaceré poznatky takého
zásadného významu, že sú dlhodobo oporou pri spracovaní pohrebísk ale i sídlisk zo staršej doby
bronzovej nielen na juhozápadnom Slovensku, ale i v širšom regióne stredného Dunaja. Potvrdzuje
to mimoriadne veľký citačný ohlas na uvedenú dvojdielnu monografiu.
Vyššie spomenuté poznatky, získané početnými terénnymi výskumami, autor v práci spája s vedomosťami nadobudnutými dlhodobým systematickým štúdiom domácej i zahraničnej literatúry,
zhmotňujúcej znalosti, ktoré naakumulovali predchádzajúce generácie bádateľov za vyše 150-ročné
obdobie výskumu staršej doby bronzovej na území dnešného Slovenska (pozri kapitolu 1. Dejiny bádania staršej doby bronzovej na Slovensku). Za to im všetkým na tomto mieste chcem poďakovať a vzdať
úctu. Moje poďakovanie patrí vedeniu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FiF
UK) a riaditeľstvu Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre (AÚ SAV) za vytvorenie
dobrých pracovných podmienok na tvorivú vedeckú prácu. Vedeniu AÚ SAV ďakujem aj za možnosť
použiť viaceré fotografie a podklady z archívu a dokumentácie ústavu. Osobitne ďakujem prof. PhDr.
Jozefovi Vladárovi, DrSc., z AÚ SAV za dlhoročné spoločné rozhovory až „minikolokviá“, v ktorých
sme spolu riešili a riešime najmä problematiku kultúrnych kontaktov územia Slovenska s bližšími
i vzdialenejšími oblasťami Európy a Eurázie.
Za viacročnú úspešnú spoluprácu na archeologických výskumoch opevnených sídlisk v Rybníku
a vo Vrábľoch ďakujem Dr. phil. Knutovi Rassmannovi z Römisch-Germanische Kommission des
Deutschen Archäologischen Instituts so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom. Rovnako ďakujem za
dlhodoročnú spoluprácu, pri výskume zdravotného stavu jednotlivých populácií staršej doby bronzovej na Slovensku, paleopatológovi a prezidentovi Paleopatologickej asociácie, Prof. Dr. Dr. Michaelovi Schlultzovi z Zentrum Anatomie Universitätsmedizin Univerzity Georga-Augusta v Göttingene, za analýzy spojené s rekonštrukciou životného prostredia obyvateľov skúmaného obdobia,
geografovi, rektorovi Univerzity v Heidelbergu, Prof. Dr. Dr. h. c. Bernhardovi Eitelovi a za výskum
stôp pravekej ťažby farebných kovov na strednom Slovensku, montánnemu archeológovi, Prof. Dr.
Thomasovi Stöllnerovi z Ruhrskej university v Bochume.
Za dlhoročnú spoluprácu na terénnych archeologických výskumoch opevnených sídlisk a pohrebísk zo staršej doby bronzovej ďakujem kolegom z Katedry archeológie FiF UK: Mgr. Martinovi
Bačovi, PhD., Mgr. Zuzane Litviakovej, PhD., Mgr. et Mgr. Martinovi Neumannovi, PhD., a Mgr.
Petrovi Tóthovi, PhD.
Vďakou som zaviazaný primátorovi mesta Vráble, Ing. Tiborovi Tóthovi, starostovi obce Rybník,
Ing. Imrichovi Králikovi a starostovi obce Santovka, Ľubomírovi Lörincovi za výraznú podporu počas
dlhodobých systematických archeologických výskumov opevnených sídlisk. Moje osobitné poďakovanie patrí rodine už nebohého pána Dezidera Gerháta v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, rodine pána Juraja Lauka v Santovke a rodine pána Mariána Bačíka v Rybníku, za ich nezištnú podporu, pohostinnosť
a až rodinnú atmosféru, ktorú vytvárali po celý čas trvania výskumov. Aj vďaka ním sme dosiahli výsledky, ktoré významnou mierou posunuli dopredu naše poznanie staršej doby bronzovej na Slovensku.
Na tomto mieste chcem mimoriadne poďakovať celej mojej rodine, ktorá má veľký podiel na tom,
že táto práca mohla vzniknúť. Mám na mysli nie len tolerovanie mojich každoročných odlúčení od
rodiny počas dlhodobých výskumov v teréne, na rozličných miestach Slovenska, ale tiež za veľkú trpezlivosť a empatiu pri spracovaní a vyhodnocovaní materiálu v domácej pracovni.
Záverom si dovoľujem upozorniť čitateľa, že informácie o niektorých nálezoch, lokalitách, terénnych
pozorovaniach a pod. sa v práci na viacerých miestach opakujú, pretože pri syntetickej práci takéhoto
12.

charakteru je to zákonité. Bolo ich totiž potrebné použiť viackrát v odlišných kontextoch. Jednotlivé
javy týkajúce sa materiálnej a duchovnej kultúry ako aj spoločnosti a hospodárstva, boli sledované
paralelne v čase a v priestore. T. j. boli porovnávané od staršieho úseku staršej doby bronzovej cez
stredný úsek až po jej záverečné obdobie. Paralelne s uvedenou komparáciou sa uskutočňovalo sledovanie kultúrno historických zmien vo všetkých troch geografických oblastiach Slovenska, t. j. v jeho
juhozápadnej, strednej a východnej časti. Išlo o veľmi náročný diachrónny a zároveň synchrónny
proces, ktorého cieľom bolo podať čo najkomplexnejší obraz o živote človeka staršej doby bronzovej
na území terajšieho Slovenska.

KAPITOLA 1.

Dejiny bádania
staršej doby bronzovej
na Slovensku

Tím robotníkov pracujúcich na výskume opevneného sídliska otomanskej kultúry v Košiciach-Barci (1951-1954).
Team of workers participating on the excavation of the fortified settlement
of the Ottomany culture in Košice – Barca (1951-1954)
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).
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1.1 Amatérske vykopávky od 2. polovice
19. storočia po rok 1918

D

ejiny bádania staršej doby bronzovej na území
dnešného Slovenska siahajú do začiatku druhej polovice 19. storočia. Sú spojené najmä s vykopávkami
na opevnených sídliskách, ktoré sa už vtedy stali stredobodom
pozornosti amatérskych bádateľov. Jedným z prvých, ktorý robil
takúto sondáž na sídlisku v Maďarovciach (dnešnej Santovke),
bol levický lekárnik E. Boleman (obr. 1). Svedčí o tom zbierka
kostených a parohových predmetov, ako aj keramiky zo staršej
doby bronzovej, ktorú v roku 1865 prezentoval na zasadnutí lekárov a prírodovedcov v Bratislave (Visegrádi 1911, 30 – 31). Následne tam v rokoch 1867 – 1868 uskutočnil vykopávky bratislavský učiteľ výtvarnej výchovy J. Ellenbogen-Könyöki (obr. 2).
Práve jeho výtvarným schopnostiam vďačíme za to, že v roku
1867 namaľoval dva akvarely zobrazujúce archeologickú lokalitu – opevnené sídlisko zo staršej doby bronzovej, ktoré bolo
v tom čase ešte neporušené (obr. 3 a 4). V obidvoch prípadoch
ide o veľmi vzácne prvé a nateraz najstaršie známe zobrazenie
eponymnej lokality maďarovskej kultúry (Bátora 2013c, 8). Ďalším bádateľom, ktorý v nasledujúcich rokoch robil vykopávky
na lokalitách zo staršej doby bronzovej na Poiplí, v Maďarovciach a v Leviciach-Kalinčiakove, bol gróf J. Nyáry (obr. 5).Významným medzníkom pre bádanie staršej doby bronzovej na
území dnešného Slovenska bol VIII. medzinárodný kongres antropológie a prehistorickej archeológie, ktorý sa konal v roku
1876 v Budapešti. Jeho účastníci, medzi ktorými boli i významní
európski vedci z oblasti historických vied (O. Montelius, sir A.
Evans) (obr. 6 a 7), prírodných vied a lekárskych vied (R. Virchow), v uvedenom roku v rámci exkurzie do Horného Uhorska
navštívili opevnené sídliská v Maďarovciach a Malých Kosihách
(Bátora/Vladár 2015, 35). Na konci 80. rokov 19. storočia uskutočnil J. Henszlmann, A. Ipolyi a F. Rómer (obr. 8) obhliadku
hradísk v Tekovskej, Ostrihomskej a Hontianskej župe a pri tejto príležitosti uskutočnili vykopávky aj na sídlisku v Maďarovciach (Visegrádi 1911, 31 – 32). V posledných decéniách 19. storočia tam opätovne uskutočnili sondáž gróf J. Nyáry a E. Simonyi.
Začiatkom 20. storočia, v rokoch 1906 a 1907, uskutočnil v Maďarovciach výskum J. Visegrádi, ktorý ako prvý zhodnotil vý-

Obr. 1. Ede Boleman (1835 – 1884). - Fig.
1. Ede Boleman (1835 – 1884) (Archív
Tekovského múzea v Leviciach/Archive
of Tekov museum in Levice).

Obr. 2. József Ellenbogen (Könyöki)
(1829 – 1900). - Fig. 2. József. Ellenbogen
(Könyöki) (1829 – 1900) (Archív Széczényiho knižnice Budapešť/Archive Bibliothek Nationale Széchényi in Budapest).
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Obr. 3. Santovka-Maďarovce. Skica J.
Ellenbogena (Könyökiho) z roku 1867,
ktorá zobrazuje pôdorys opevneného
sídliska zo staršej doby bronzovej (pozdĺžny ovál v strede). V bezprostrednom
susedstve opevneného sídliska je zobrazené ďalšie súčasné sídlisko (označené
písmenom A), ktoré obklopovalo skalný
komplex. - Fig. 3. Santovka-Maďarovce.
Drawing by J. Ellenbogen (Könyöki)
from 1876, which displays the layout of
Early Bronze Age fortified settlement
(longitudinal oval in the middle). In
the immediate vicinity of the fortified
settlement is drawn another fortified
settlement (marked by letter A), which
surrounded the „rocky“ complex (podľa/
after P. Prohászka 2012).

Obr. 4. Santovka-Maďarovce. Akvarel J. Ellenbogena (Könyökiho) z roku
1867 maľovaný spoza pravého brehu
potoka Búr. Je na ňom zobrazený areál
oboch sídlisk zo staršej doby bronzovej,
z ktorých jedno je ukončené masívnym
skalným bralom nad potokom (vľavo).
- Fig. 4. Santovka (Maďarovce). Wash
drawing by J. Ellenbogen (Könyöki)
from 1867, drawn from behind the
right bank of Búr stream. The area of
both Early Bronze Age settlements is
displayed, from which one is (was) bordered by massive rock above the stream
(left) (podľa/after P. Prohászka 2012).

Obr. 5. Jenö. Nyáry (1836 – 1914). - Fig.
5. Jenö Nyáry (1836-1914) (Archív Tekovského múzea v Leviciach/Archive of
Tekov museum in Levice).
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sledky nielen svojich výskumov, ale aj bádaní svojich predchodcov (Visegrádi 1911, 32; Baliová 2010, 17).
Vďaka S. Dilleszovi, ktorý sa darovaním svojej rozsiahlej archeologickej zbierky neskôr – v roku 1896 – stal zakladateľom
Tekovského múzea v Zlatých Moravciach, sa v období prípravy vyššie spomenutého kongresu stretávame s prvou informáciou aj o opevnenom sídlisku Fidvár (Földvár) vo Vrábľoch. Už
v roku 1876 bolo sídlisko zaznačené aj v mape archeologických
pamiatok Tekovskej župy (Dillesz 1903, 285). Informácie z uvedenej mapy využil F. Rómer v publikácii, v ktorej zosumarizoval
výsledky kongresu (Rómer 1878, 99; Prohászka/Nevizánsky 2017a,
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14). Tekovské pamiatky spolu s nálezmi z Vrábeľ boli vystavené
aj na kongresovej výstave v Budapešti, resp. uverejnené v príručke (sprievodcovi), ktorá vyšla pri tejto príležitosti. Najkrajšie
a najhodnotnejšie predmety zo zbierky S. Dillesza vystavili v expozícii zriadenej počas kongresu (Hampel 1876, 6). Medzi nimi sa
nachádzali aj početné keramické a kostené predmety, ktoré väčšinou pochádzali z Vrábeľ-Földváru/Fidváru. Tieto artefakty opísal
J. Hampel (obr. 9) v sprievodcovi, ktorý bol venovaný kongresu
(1876, 6): « Tout les objects de Verebély aut été trouvés mélés à differents
os, à des fragments de quartz pointus, à des têts bruts et à des coquilles
dont il y a lá des exemples. Le lieu de la trouvaille montrait des traces de
feu et était plein de cendres, il se trouve dans une de ces enceintes élevées qu’on appeles dans montre pays “Földvár” (c’est-á-dire fortresse construits en terre); le sol autour de ce lieu montre encore des traces de fossés
et des restes de retrandrements. » („Všetky objekty vo Vrábľoch pozostávali z jám, ktoré boli premiešané s rôznymi kosťami, zlomkami zahrotených kremeňov, s hrubými téglikmi a s početnými lastúrami mušieľ,
ktoré sú tam ukážkové. Na mieste nálezu boli stopy ohňa a plno popola, je to na mieste, kde sa nachádzajú vybudované hradby, ktoré sa
v regióne nazývajú, Földvár‘ (teda zemná pevnosť); samotný autor na
tomto mieste videl ešte stopy priekop a ďalšie zvyšky opevnenia.“ – za
preklad z francúzskeho jazyka ďakujem O. Oždánimu) (Prohászka/
Nevizánsky 2017a, 14).
V nasledujúcom období sa v súvislosti s blížiacim sa výročím
tzv. miléniových osláv v roku 1896 zintenzívnilo zbieranie archeologických pamiatok na území celého Uhorska. Vďaka tomu
sa rozmnožili aj pamiatky zo staršej doby bronzovej, z ktorých
možno spomenúť napr. bronzové sekeromlaty křtenovského typu
z Hronského Beňadika a Tehly (Novotná 1970, tab. 19: 345 a 346;
Dillesz 1903, 285).
V monografii o Tekovskej župe, vydanej v roku 1903, sa objavujú prvé fotografie opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej: Vráble „Fidvár“ na hornom Požitaví (obr. 10), Starý Tekov
„Várdomb“ (obr. 11) a Tekovský Hrádok „Földvár“ na dolnom Pohroní (obr. 12) (Borovszky 1903, 293, 295 a 298). V prípade opevneného sídliska v Tekovskom Hrádku je fotografické zobrazenie
o to vzácnejšie, že nálezisko bolo v priebehu prvej polovice 20.
storočia úplne zničené.
Intenzívne povrchové zbery a prvé amatérske vykopávky (už
v roku 1896) na lokalite Vráble-Fidvár uskutočňoval koncom
19. a na začiatku 20. storočia správca miestnej pošty, amatérsky archeológ J. Nécsey (obr. 13 a 14), ktorého archeologická
zbierka sa neskôr – v roku 1927 – stala základom zbierkového

Obr. 6. Oscar Montelius (1843 – 1921).
- Fig. 6. Oscar Montelius (1843 – 1921)
(Archív Katedry archeológie FF UK
Bratislava/Archive of the Department
of Archaeology FiF UK Bratislava).

Obr. 7. Sir Arthur Evans (1851 – 1941).
- Fig. 7. Sir Arthur Evans (1851 – 1941)
(Archív Katedry archeológie FF UK
Bratislava/Archive of the Department
of Archaeology FiF UK Bratislava).

Obr. 8. Flóris Rómer (1815 – 1889). - Fig.
8. Flóris Rómer (1815 – 1889) (Archív
Katedry archeológie FF UK Bratislava/
Archive of the Department of Archaeology FiF UK Bratislava).
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Obr. 9. József Hampel (1849 - 1913). - Fig.
9. József Hampel (1849 - 1913) (Archív
Katedry archeológie FF UK Bratislava/
Archive of the Department of Archaeology FiF UK Bratislava).
Obr. 10. Vráble „Földvár“. Pohľad na
opevnené sídlisko zo staršej doby bronzovej koncom 19. storočia. - Fig. 10.
Vráble „Földvár“. The view on the Early
Bronze Age fortified settlement at the
end of 19th. century (podľa/after S. Borovszky 1903).

Obr. 11. Starý Tekov „Várdomb“. Pohľad
na opevnené sídlisko zo staršej doby
bronzovej koncom 19. storočia. - Fig. 11.
Starý Tekov „Várdomb“. The view on
the Early Bronze Age fortified settlement at the end of 19th. century (podľa/
after S. Borovszky 1903).
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fondu Tekovského múzea v Leviciach (Palaťková 2012, 13 – 15;
Prohászka/Nevizánsky 2017a, 12 – 22). Začiatkom 30. rokov 20.
storočia uskutočnil na lokalite Fidvár prvé kvalifikované odborné práce inžinier, zememerač Š. Janšák, ktorý vyhotovil
detailný topografický opis lokality, kartograficky ju zameral
a opísal aj systém opevnenia (fortifikácie) sídliska (Janšák 1931,
53 – 56).O poznanie staršej doby bronzovej sa na začiatku 20.
storočia zaslúžili i dve ženy – zberateľky archeologických pamiatok na dolnom Pohroní a čiastočne i dolnom Poiplí. Prvou bola
manželka správcu želiezovského veľkostatku J. Kherndlová (obr.
15), ktorej zbierka sa po roku 1903 rozdelila medzi minimálne
dvoch záujemcov. Druhou bola grófka E. Coudenhove (obr. 16),
majiteľka želiezovského kaštieľa, ktorá získala do svojich zbierok
aj časť spomínanej zbierky J. Kherndlovej. V oboch zbierkach
sa nachádzali viaceré nálezy zo staršej doby bronzovej. Z nich
možno spomenúť najmä hromadný nález zlatých a bronzových
ozdôb typu Tolnanémedi z údolia Ipľa, ktoré sa našli pri výstav-
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Obr. 12. Tekovský Hrádok „Földvár“.
Pohľad na opevnené sídlisko zo staršej
doby bronzovej koncom 19. storočia. Fig. 12. Tekovský Hrádok „Földvár“.
The view on the Early Bronze Age fortified settlement at the end of 19th. century (podľa/after S. Borovszky 1903).

be železnice zo Štúrova do Šiah koncom 19. storočia (Pichlerová/
Tomčíková 1993, 53 – 54).
Poznatky o osídlení v staršej dobe bronzovej na východnom
úpätí Malých Karpát rozšíril katolícky farár F. Sándorfi, ktorý
robil v rokoch 1885 – 1909 vykopávky na výšinnom sídlisku na
planine na Holom vrchu v katastri obce Dolný Lopašov (okr.
Piešťany). Podarilo sa mu odkryť mimoriadne veľké množstvo
silicitovej industrie (cca 3000 kusov) vrátane triangulárnych
streliek a silicitovej dýky (Loubal 1933, 594; Bátora 2015, 22).
S prvými poznatkami o staršej dobe bronzovej sa na východnom
Slovensku stretávame koncom 19. storočia. J. Csoma v roku
1892 prvýkrát spomína sídlisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Následne v roku 1898 uhorský bádateľ J. Mihalik publikoval jeho podrobnejší opis a zobrazil jeho náčrt (Olexa 2003,
obr. 8) (obr. 17). V tomto období, konkrétne v roku 1895, sa
stretávame s prvou informáciou aj o opevnenom sídlisku otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku v práci S. Münnicha A Szepesség őskora (Münnich 1895, 231).

Obr. 13. József Nécsey (1842 – 1929). Fig. 13. József Nécsey (1842 – 1929) (podľa/after M. Švolíková/M. Pölhös 2010).

Obr. 14. Mapa lokalít na okolí Vrábeľ
(vrátane opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v polohe „Földvár“),
ktorú na začiatku 20. storočia vyhotovil
J. Nécsey. - Fig. 14. The map of archaeological sites near Vráble (including the
Early Bronze Age fortified settlement at
„Földvár“), which was made at the beginning of 20th. century by J. Nécsey (Štátny
archív Nitra – pobočka Levice/State Archive in Nitra, branch office Levice).
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Koncom 19. storočia – v roku 1896 – uskutočnil L. Hüvössy vykopávky na juhu stredného Slovenska, a to na výšinnom sídlisku Maginhrad v katastri obce Nižný Skálnik (okr. Rimavská Sobota). Pri
vykopávkach našiel početný črepový materiál z obdobia neskorého
eneolitu a zo staršej doby bronzovej (hatvanská kultúra). Z oblasti
juhu stredného Slovenska pochádza i rozsiahly hromadný nález 117
bronzových predmetov kosziderského horizontu, ktorý bol v roku
1907 zachránený v polohe Lászlófala vo Včelinciach (okr. Rimavská Sobota). Hoci depot do múzea daroval R. Osváth, pri niektorých
predmetoch z tohto nálezu sa uvádza, že pochádzajú zo zbierky Š.
Terraya, ktorý bol amatérskym archeológom a jedným zo zakladateľov múzea v Rimavskej Sobote (Furmánek/Marková 2008, 13 – 15).
Obr. 15. Jolantha Kherndl (1857-1921).
- Fig. 15. Jolantha Kherndl (1857-1921)
(Archív P. Polku z Želiezoviec/Archive
of P. Polka from Želiezovce).

1.2 Bádanie v rokoch 1918 až 1948
(vznik prvej koncepcie staršej doby
bronzovej)

V

rámci dejín bádania staršej doby bronzovej treba
spomenúť opevnené sídlisko v polohe Hradisko vo
Veselom na strednom Považí. Stalo sa známym už
pred prvou svetovou vojnou, lebo práce spojené s exploatáciou
hliny viedli k nájdeniu množstva najmä keramických nálezov,

Obr. 16. Ernestine Coudenhove (1861 –
1945). - Fig. 16. Ernestine Coudenhove
(1861-1945) (Archív P. Polku z Želiezoviec/Archive of P. Polka from Želiezovce).

Obr. 17. Nižná Myšľa „Várhegy“. Náčrt opevneného sídliska zo staršej doby
bronzovej, ktorý v roku 1898 vyhotovil J. Mihalik. - Fig. 17. Nižná Myšľa
„Várhegy“. The drawing of fortified
settlement from the Early Bronze Age,
which was in 1898 made by J. Mihalik
(podľa/after L. Olexa 2003).
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ktoré sa dostávali do súkromných i verejných zbierok. Záujem
o nálezy z Veselého sa zvýšil, keď po prvej svetovej vojne tehelňu prevzal J. Skublics, ktorý zo zberových nestratifikovaných nálezov vybudoval zbierku. Tá sa stala v rokoch 1926 –
1927 predmetom štúdia popredného austrálskeho bádateľa G.
Childa (obr. 18), ktorý v diele The Danube in Prehistory (Oxford
1929) rozpoznal osobitnú a svojráznu kultúrnu skupinu zo
sklonku staršej doby bronzovej a označil ju ako typ Veselé (Točík 1964b, 7 – 8). Následne na lokalite uskutočnil v rokoch 1932
a 1933 záchranný výskum J. Neustupný (obr. 19) (Točík 1964b,
8).V dejinách bádania staršej doby bronzovej na Slovensku má
osobitné miesto opevnené sídlisko maďarovskej kultúry
v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku v polohe Zámeček na dolnom Ponitrí. Od roku 1919 zbieral v jeho areáli nálezy miestny
učiteľ L. Hanus, ktorý tým, že venoval školské zbierky do Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave a Slovenského národného múzea v Martine, na toto nálezisko upozornil J. Eisnera. Ten tam následne v roku 1923 uskutočnil archeologický
výskum (obr. 20). Opevnené sídlisko v roku 1930 zameral Š.
Janšák (Točík 1981a, 12). S poznaním staršej doby bronzovej na
Slovensku je spojený i areál hradu Devín v Bratislave, kde E.
Šimek v roku 1920 ako prvý rozpoznal keramiku únětickej kultúry, ktorá sa našla v kultúrnych vrstvách. Krátko nato v roku
1921 preskúmal I. L. Červinka aj zahĺbený sídliskový objekt
tejto kultúry.
Začiatkom 20. rokov 20. storočia sa vďaka generálovi R. Gajdovi, veliteľovi vojenskej posádky v Košiciach, stalo známym aj
opevnené sídlisko otomanskej kultúry v polohe Várhegy v Nižnej Myšli (obr. 21). Nálezy z výskumu, na ktorom sa zúčastnil aj
štábny kapitán a geodet J. Kukla, sa dostali do Národného múzea v Prahe, kde sa s nimi oboznámili aj poprední československí archeológovia J. Eisner a J. Böhm. Následne J. Böhm v roku
1927 uskutočnil obhliadku náleziska a opísal jeho vtedajší stav.
Prvé hroby z pohrebiska, ktoré patrilo k opevnenému sídlisku
na Várhegyi, boli objavené v roku 1948, keď sa po prudkých
letných búrkach odtrhla časť západného svahu kopca. Takto
nájdené celé nádoby sa prostredníctvom miestneho učiteľa P.
Lacka dostali do košického múzea k tamojšiemu archeológovi J.
Pástorovi, ktorý následne uskutočnil záchranný výskum a preskúmal päť hrobov zo staršej doby bronzovej, pričom zisťovací
výskum realizoval aj v areáli osady (Olexa 2003, 19 – 21).V období pred a počas druhej svetovej vojny uskutočnilo Maďarské
národné múzeum v Budapešti pod vedením F. Tompu zisťovací

Obr. 18. Gordon Childe (1892 – 1957).
- Fig. 18. Gordon Childe (1892 – 1957)
(Archív Katedry archeológie FF UK
Bratislava/Archive of the Department
of Archaeology FiF UK Bratislava).

Obr. 19. Jiří Neustupný (1905 – 1981). - Fig.
19. Jiří Neustupný (1905 – 1981) (Archív
AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).

Obr. 20. Jan Eisner (1885 – 1967). - Fig.
20. Jan Eisner (1885 – 1967) (Archív AÚ
SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).

23.

1. Dejiny bádania staršej doby bronzovej na Slovensku

Obr. 21. Radola Gajda (1892 – 1948). - Fig.
21. Radola Gajda (1892 – 1948) (Archív
AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).

Obr. 22. Ferencz von Tompa (1893 1945). - Fig. 22. Ferencz von Tompa (1893
- 1945) (Archív Katedry archeológie FF
UK Bratislava/Archive of the Department of Archaeology FiF UK Bratislava).

Obr. 23. Herbert Mitscha-Märheim (19001976). - Fig. 23. Herbert Mitscha-Märheim
(1900-1976) (Archív Katedry archeológie
FF UK Bratislava/Archive of the Department of Archaeology FiF UK Bratislava).
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výskum na opevnených sídliskách otomanskej kultúry v Strede
nad Bodrogom v polohe „Bakhegy“ a v Košiciach-Barci v polohe „Nad Begányiho mlynom“ (obr. 22). Počas výskumu v Barci
sa mu podarilo preskúmať interiér jedného z domov (Vargha
1955, 48 – 55).
Na základe početných nálezov keramiky, kostenej a parohovej industrie z vyššie spomínaného sídliska v Maďarovciach
(dnes miestna časť obce Santovka) rakúsky archeológ H. Mitscha-Märheim v roku 1929 vyčlenil samostatnú maďarovskú
kultúru (obr. 23). Ako už bolo uvedené, v rovnakom čase pomenoval podobný súbor pamiatok z Veselého austrálsky archeológ G. Childe ako typ Veselé; tento názov sa však v odbornej
literatúre neujal. S konečnou platnosťou označenie maďarovská
kultúra v odbornej literatúre zafixoval J. Eisner v roku 1933
v syntetickej práci Slovensko v pravěku (Bratislava 1933).
V 30. rokoch 20. storočia Š. Janšák prvýkrát zameral a detailne opísal povrchovo preskúmané mierne vyvýšené sídliská
maďarovskej kultúry vo Vrábľoch v polohe Fidvár (Janšák 1931,
7 – 64) a v Starom Tekove v polohe Várheď (Janšák 1938, 69)
(obr. 24). Prvý zisťovací výskum v Starom Tekove na Várhedi uskutočnil po druhej svetovej vojne v roku 1948 A. Točík
(1952, 35 – 37). V uvedenom období bola venovaná pozornosť
aj ďalším opevneným sídliskám maďarovskej kultúry. V rokoch
1930 až 1931 uskutočnil J. Böhm výskum v Nitre na hrade (obr.
25), v roku 1934 realizoval výskum v Boleráze v polohe Zámok
A. Loubal a v Ivanovciach v polohe Skala bádala C. Streitová
(Točík/Vladár 1971, 372).
Prvé hrobové nálezy zo staršej doby bronzovej z medzivojnového obdobia pochádzajú z Brezovej pod Bradlom, kde odkryl J. Valašťan kostrové hroby nitrianskej kultúry (Valašťan
1922, 120). Následne k nim v roku 1927 pribudli hroby věteřovskej a maďarovskej kultúry v Gajaroch, Melčiciach, Senici, Šenkviciach a v roku 1931 v Zavare. O niečo neskôr boli preskúmané hroby nitrianskej kultúry v Hule s medenou industriou
tvaru vŕbového listu, ktoré A. Loubal – na tú dobu prekvapujúco správne – spájal s východoeurópskou oblasťou (Loubal 1935,
347 – 355).
Prvý systematický výskum pohrebiska zo staršej doby bronzovej na Slovensku uskutočnil V. Budinský-Krička (obr. 26) vo
Veselom v rokoch 1939 – 1941 a v roku 1949, kde odkryl 38
hrobov kultúry Chłopice-Veselé a 1 hrob únětickej kultúry (Budinský-Krička 1965, 51 – 106). Ďalším pohrebiskom skúmaným
vo väčšom rozsahu bolo pohrebisko v Bratislave-Rusovciach.
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Výskum, pri ktorom bolo odkrytých 21 hrobov wieselburskej
kultúry, uskutočnili v rokoch 1942 a 1943 maďarskí bádatelia
A. Bottyán a J. Nemeskéri (Köszegi 1958, 43 – 59).
V hodnotenej etape výskumu staršej doby bronzovej na Slovensku bola zverejnená už vyššie spomenutá syntetická práca J.
Eisnera Slovensko v pravěku (1933), v rámci ktorej rozdelil dobu
bronzovú na staršiu, strednú a mladšiu. Vychádzal pri tom
z Reineckeho, Childovho a Schránilovho triedenia doby bronzovej. V jeho ponímaní staršiu dobu bronzovú reprezentovala
kultúra únětická, typ Gáta (mošonský typ), maďarovská kultúra
a typ Simontornya. J. Eisner označil F. Tompom (1935, 16 – 34)
neskôr rozpoznanú a definovanú kultúru hatvanskú za „keramiku zdobenú jamkami podobnými voštinám“ a zaradil ju ešte
do obdobia eneolitu. Na druhej strane kultúru severopanónsku,
ktorú označil ako typ severopanónsky, a kultúru otomanskú,
ktorú označil ako kultúru hornopotiskú, zaradil až do strednej
doby bronzovej (Eisner 1933, 85, 94). Dovtedajší stav bádania
neumožňoval J. Eisnerovi identifikovať ďalšie kultúry na našom území, ako ani urobiť ich detailnejšie triedenie. Pozitívne
možno hodnotiť, že bol prvý, kto dal dovtedajším poznatkom
a chronológii doby bronzovej na Slovensku modernú a novátorskú vedeckú koncepciu (Točík/Vladár 1971, 365 – 368).
V 30. rokoch 20. storočia sa intenzívne dobou bronzovou
vrátane staršej doby bronzovej zaoberal V. Budinský-Krička,
ktorý sa po tom, čo J. Eisner v roku 1938 odišiel do Prahy, ujal
vedenia archeologického výskumu na Slovensku. Vo svojom
bádaní v podstate akceptoval koncepciu doby bronzovej, ktorú
vypracoval J. Eisner (1933). Za najstaršiu kultúru staršej doby
bronzovej však považoval maďarovskú kultúru, ktorej počiatok
hľadal už v eneolite v kultúre s kanelovanou keramikou, a za
najmladšiu pokladal kultúru severopanónsku (Budinský-Krička
1947, 69, 72). V. Budinský-Krička preskúmal v rokoch 1939 –
1941 a 1949 pohrebisko kultúry Chłopice-Veselé vo Veselom,
ktoré považoval za ešte eneolitické a spájal ho s kultúrou zlotskou (Točík/Vladár 1971, 374). V tejto súvislosti je pozoruhodné,
že kultúrne blízke nálezy z pohrebísk v Brezovej pod Bradlom
a Šenkvíc J. Pasternak (obr. 27) už v roku 1933 spájal správne
s ukrajinskou oblasťou a epišnúrovým kultúrnym komplexom
(Pasternak 1933, 76 – 77). Podobne uvažoval v takmer rovnakom čase aj A. Loubal pri spracovaní materiálu z kostrového
hrobu z Hulu, keď poukázal na podobnosť šperku tvaru vŕbového listu s nálezmi z územia Poľska a Ukrajiny (Počapy, Stublo)
(Loubal 1935, 351 – 354).

Obr. 24. Štefan Janšák (1886 – 1972). - Fig.
24. Štefan Janšák (1886 – 1972) (Archív
AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).

Obr. 25. Jaroslav Böhm (1901 – 1962). - Fig.
25. Jaroslav Böhm (1901 – 1962) (Archív
AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).

Obr. 26. Vojtech Budinský-Krička
(1903 – 1993). - Fig. 26. Vojtech Budinský-Krička (1903 – 1993) (Archív AÚ
SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).
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1.3 Bádanie v rokoch 1948 až 1970
(vznik druhej koncepcie staršej
doby bronzovej)

V
Obr. 27. Jaroslav Pasternak (1892-1969).
- Fig. 27. Jaroslav Pasternak (1892-1969)
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of AI
SAS Nitra).

Obr. 28. Anton Točík (1918 - 1994). - Fig.
28. Anton Točík (1918 - 1994) (Archív AÚ
SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).
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tejto tretej etape už dochádza k diverzifikácii výskumu
staršej doby bronzovej na Slovensku. Hoci sa naďalej
venovala veľká pozornosť výskumu opevnených sídlisk,
výrazne sa zintenzívnil aj výskum pohrebísk. Uvedená skutočnosť bola do značnej miery ovplyvnená tým, že sa popri systematických výskumoch v tomto období realizovali aj početné
rozsiahle záchranné výskumy. Išlo najmä o výskumy súvisiace so
zakladaním a výstavbou Jednotných roľníckych družstiev (JRD)
takmer v každej obci na Slovensku, ako aj s rozsiahlymi zemnými prácami spojenými s veľkými priemyselnými stavbami. Z iniciatívy J. Böhma, ktorý kládol dôraz na koncepčnosť archeologického bádania a potrebu veľkých tematických terénnych
výskumov, ako aj za podpory Štátneho archeologického ústavu
v Prahe, uskutočnil výskum v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku
v polohe Zámeček v rokoch 1948 – 1952 A. Točík, v tom čase
pracovník Štátneho archeologického ústavu v Martine (Točík
1981a, 12). Na výskume sa podieľal aj A. Knor zo Štátneho archeologického ústavu v Prahe. Napriek malej skúmanej ploche sa
výsledky výskumu ukázali ako mimoriadne významné pre poznanie mladšieho úseku staršej doby bronzovej. Po niekoľkoročnej prestávke výskum v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku pokračoval v rokoch 1957 – 1960, a to opätovne pod vedením A.
Točíka, ktorý bol už vtedy pracovníkom a riaditeľom Archeologického ústavu SAV v Nitre (obr. 28). V tom čase patril tento
výskum ku kľúčovým archeologickým výskumom nielen v Československu, ale aj v strednej Európe (obr. 29). Sčasti paralelne
s výskumom v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku prebiehal v spolupráci so Štátnym archeologickým ústavom v Prahe v rokoch
1949 a 1950 aj výskum na Hradisku vo Veselom, ktorý viedli A.
Točík a A. Knor (Točík 1964b, 8). Podobne ako výskum v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, aj výskum vo Veselom priniesol
rozsiahly materiál, ktorý umožnil A. Točíkovi detailný typologický rozbor keramického materiálu maďarovskej kultúry a jej
zaradenie do stredoeurópskeho kultúrnohistorického kontextu
(Točík 1964b, 49 – 55).
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Obr. 29. Šurany-Nitriansky Hrádok
„Zámeček“. Letecký pohľad na výskum
opevneného sídliska zo staršej doby
bronzovej v roku 1958. - Fig. 29. Šurany-Nitriansky Hrádok „Zámeček“.
Aerial view on the excavation of Early
Bronze Age fortified settlement in 1958
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of AI
SAS Nitra – foto/photo by K. Blaško).

V roku 1950 sa na hrade Devín v Bratislave podarilo pri výskume SV časti hradnej vyvýšeniny
pod vedením J. Dekana odkryť časť hrotitej priekopy, ktorá bola na základe keramického materiálu datovaná do obdobia maďarovskej kultúry (Dekan 1951, 164 – 168).
Začiatkom 50. rokov 20. storočia, v rokoch 1951 – 1954, sa uskutočnil i systematický
výskum opevneného sídliska otomanskej kultúry v Košiciach-Barci I v polohe Nad Begányiho mlynom. Viedol ho L. Hájek z Archeologického ústavu ČSAV v Prahe, ktorý bol zároveň
vedúcim expedície HUKO (Hutný kombinát Košice) (obr. 30). Výskum priniesol prvýkrát na
území Slovenska doklady organizovanej pravidelnej zástavby domov, tzv. protourbánnej architektúry (obr. 31). Na akceleráciu výskumu staršej doby bronzovej na Slovensku mala v tomto období veľmi pozitívny vplyv skutočnosť, že sa niekdajší Štátny archeologický a konzervačný ústav v roku 1953 začlenili medzi spoločenskovedné ústavy Slovenskej akadémie vied (ako
Archeologický ústav SAV) a jeho sídlom sa stala Nitra. To vytvorilo veľmi dobrú platformu
na interdisciplinárnu spoluprácu archeológie s prírodnými vedami. Dobre to dokumentujú
záznamy z komisií na výskume opevneného sídliska „Hrádok“ v Gánovciach, kde sa v roku
1956 podarilo odkryť studňu otomanskej kultúry so zachovaným dreveným obložením. V jej
výplni sa našiel mimoriadny inventár, ktorý poukazuje na jej využitie na rituálne účely (Vlček/
Hájek 1963, 427 – 439).
V prestávke medzi dvomi výskumnými etapami v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku uskutočnil A.
Točík v roku 1956 výskum na ďalšom opevnenom sídlisku v Malých Kosihách v polohe Törökdomb,
ktoré ešte v roku 1936 zameral a zdokumentoval Š. Janšák (Janšák 1938, 74 – 77). Výskum ukázal,
že ide o viacvrstvové sídlisko – tell, na ktorom na vrstvu kultúry Kosihy-Čaka-Makó (vrstva II) po
určitom chronologickom hiáte nasadá vrstva mladšej fázy hatvanskej kultúry (III) a na nej leží vrstva
s materiálom maďarovskej a severopanónskej kultúry (obr. 32). Pretože išlo o jeden z prvých výskumov na Slovensku na lokalite tellového (viacvrstvového) charakteru, autor výskumu A. Točík uvádza
problémy a ťažkosti súvisiace s metódou výskumu (Točík 1981b, 10 – 11).
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Obr. 30. Ladislav Hájek (1909 – 1987) –
sediaci na bližšej motorke (výskum
Košice-Barca 1951-1954). - Fig. 30. Ladislav Hájek (1909-1987) – sitting on the
further motorcycle (excavation in Košice-Barca 1951-1954) (Archív AÚ SAV
Nitra/Archive of AI SAS Nitra).

Obr. 31. Košice-Barca „Nad Begániho
mlynom“. Záber na odkryté pôdorysy
domov otomanskej kultúry. - Fig. 31.
Košice-Barca „Nad Begániho mlynom“.
The shot on uncovered house layers of
Ottomany culture houses (Archív AÚ
SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra –
foto/photo by L. Hájek).

Obr. 32. Malé Kosihy „Török domb“. Pohľad na sondu s kultúrnym súvrstvím
počas výskumu v roku 1956. - Fig. 32.
Malé Kosihy „Török domb“. The view
on the trench with cultural multilayer
during the excavation in 1956 (Archív
AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra – foto/photo by K. Sedlák).
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Výsledky výskumov po roku 1948 boli zverejnené na Vedeckom zasadnutí o chronológii praveku Československa v Prahe v roku 1956. A. Točík informoval o najnovších poznatkoch o staršej
dobe bronzovej na Slovensku. Z hľadiska smerovania ďalšieho výskumu staršej doby bronzovej
malo osobitný význam Zasadnutie pracovnej komisie pre eneolit a staršiu dobu bronzovú, ktoré sa konalo v roku 1958 v Nitre. Referáty, ktoré odzneli na tomto významnom medzinárodnom
vedeckom podujatí, boli publikované v roku 1961 v zborníku Komission für das Äneolithikum und
die ältere Bronzezeit, Nitra 1958. V zborníku boli z územia Slovenska zverejnené dve významné stratigrafie zdokumentované pri výskume opevnených sídlisk. Prvá bola zistená na výskume A. Točíka
v Malých Kosihách na dolnom Poiplí vo východnej časti juhozápadného Slovenska a druhá bola
zdokumentovaná na výskume L. Hájka v Košiciach-Barci na východnom Slovensku (Točík 1961,
17 – 42; Hájek 1961, 59 – 76).
Koncom 50. rokov sa pod záštitou A. Točíka realizovali aj ďalšie dva výskumy opevnených sídlisk maďarovskej kultúry. V rokoch 1958 a 1959 to bol výskum v Nitre na hradnom kopci (obr. 33)
a v roku 1959 v Boleráze v polohe Zámok (Točík/Rejholec 1993, 5 – 46).
V priebehu 50. rokov 20. storočia bolo popri výskume opevnených sídlisk uskutočnených viacero rozsiahlych systematických výskumov pohrebísk zo staršej doby bronzovej: nitrianskej (Abrahám, Výčapy-Opatovce), únětickej (Výčapy-Opatovce, Hurbanovo, Dvory nad Žitavou, Matúškovo, Nesvady, Veľký Grob, Abrahám), maďarovskej (Majcichov), severopanónskej (Patince, Iža)
a otomansko-füzesabonskej kultúry (Streda nad Bodrogom). O ich výskum sa zaslúžili bádatelia A.
Točík, M. Dušek, B. Chropovský a B. Polla (Točík 1979; Chropovský/Dušek/Polla 1960).
Po krátkej, niekoľkoročnej prestávke sa v druhej polovici 60. rokov 20. storočia pokračovalo vo
výskume na opevnených sídliskách pod vedením A. Točíka. Prvý, uskutočnený v rokoch 1966 –
1967, bol výskum sídliska maďarovskej kultúry v Ivanovciach v polohe Skala (práce v teréne viedla
V. Němejcová-Pavúková a L. Veliačik), druhý bol zisťovací výskum v polohe Fidvár vo Vrábľoch
realizovaný v roku 1967 (Točík 1986, 463 – 476) a tretí záchranný výskum v Malých Kosihách v polohe Papföld v rokoch 1968 a 1969 (Točík 1981b). Výskum v Ivanovciach priniesol bohatú kolekciu
materiálu únětickej a maďarovskej kultúry. Osobitne prínosný je keramický materiál, ktorý sa vyznačuje silným vplyvom z prostredia susednej moravskej věteřovskej kultúry. Výskum vo Vrábľoch preukázal, že ide o viacvrstvové sídlisko – tell – s niekoľkometrovým kultúrnym súvrstvím,
v ktorom na neskoroeneolitickú kultúrnu vrstvu kultúry Kosihy-Čaka-Makó nasadajú vrstvy hatvanskej, únětickej a maďarovskej kultúry (Točík 1986, 463) (obr. 34). Výskum v Malých Kosihách
v polohe Papföld preukázal, že išlo o opevnenú roľnícko-pastiersku osadu, ktorá bola súčasťou
opevneného sídliska v polohe Törökdomb, skúmanej ešte v roku 1956 (Točík 1981b, 156).
Ku koncu 60. rokov, v roku 1968, sa začal pod vedením J. Vladára zisťovací výskum opevneného
sídliska otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku (obr. 35). Hneď jeho úvodná sezóna však ukázala,
že ide o sídlisko mimoriadneho významu, a tak sa zisťovací výskum zmenil na systematický a jeho
realizácia trvala do roku 1975. Pri výskume bolo prvýkrát v stredoeurópskom priestore z obdobia
staršej doby bronzovej odkryté opevnenie pozostávajúce z kamenných múrov a dvoch bastiónov,
ktoré chránili vstup do sídliska (Vladár 1973a, obr. 27 – 32) (obr. 36).
V 60. rokoch 20. storočia pokračoval výskum pohrebísk zo staršej doby bronzovej naďalej i na
juhozápadnom Slovensku. Pod vedením J. Vladára boli preskúmané dve rozsiahle pohrebiská nitrianskej a únětickej kultúry v Branči (obr. 37) a v Nitre v časti Čermáň (Vladár 1973b; Vladár/Bátora
2004, 245 – 257). Ďalšie pohrebiská nitrianskej (Tvrdošovce, Šaľa I a Šaľa II), únětickej (Bajč), ha29.
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Obr. 33. Nitra „hradný kopec“. Rez
priekopou maďarovskej kultúry v roku
1959. - Fig. 33. Nitra „Hradný kopec“.
Cut through the ditch of Maďarovce
culture in 1959 (Archív AÚ SAV Nitra/
Archive of AI SAS Nitra – foto/photo by
E. Rejholec).

Obr. 34. Vráble „Fidvár“. Sonda s mohutným kultúrnym súvrstvím počas
výskumu v roku 1967. - Fig. 34. Vráble
„Fidvár“. The trench with thick cultural
multilayer during the excavation in
1967 (Archív AÚ SAV Nitra/Archive of
AI SAS Nitra – foto/photo by K. Sedlák).
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tvanskej (Salka I a Salka II) a maďarovskej kultúry (Sládkovičovo)
boli odkryté pod vedením A. Točíka (1979). V uvedenom období
bolo M. Pichlerovou preskúmané pohrebisko kultúry Chłopice-Veselé v Ivanke pri Dunaji (Pichlerová 1966, 25 – 55) (obr. 38)
a L. Veliačikom pohrebisko nitrianskej kultúry v Čiernom Brode
(Veliačik 1969, 303 – 307) a severopanónskej kultúry v Chľabe (Veliačik 1972, 189).
Za mimoriadne prínosné možno považovať výskumy na pohrebiskách zo staršej doby bronzovej realizované od začiatku 60.
rokov 20. storočia na východnom Slovensku. Výskumy v Košťanoch (1960), Valalikoch-Všechsvätých (1961) a Košiciach (1965
a 1966) uskutočnené pod vedením J. Pástora priniesli materiál,
ktorý bolo možné chronologicky zaradiť do staršieho úseku star- Obr. 35. Jozef Vladár (1934). - Fig. 35.
Jozef Vladár (1934) (Archív AÚ SAV
šej doby bronzovej a vyplniť tam dovtedy existujúci hiát v osídlení Nitra/Archive of AI SAS Nitra).
medzi obdobím záveru eneolitu a otomanskou kultúrou. J. Pástor
označil uvedený súbor nálezov za koštiansky typ (Pástor 1962, 109 – 113) (obr. 39). Neskôr – v roku
1966 – uvedené pamiatky J. Vladár pomenoval koštianskou skupinou a poukázal na ich súvislosť
s včasnobronzovým kultúrnym komplexom (Vladár 1966, 97 – 111).
Rok 1960 bol významným medzníkom v poznaní staršej doby bronzovej na Slovensku. Významnou mierou k tomu prispeli dve práce. Prvou bola kolektívna monografia Pohrebiská zo staršej
doby bronzovej na Slovensku I, ktorá vyšla vo vydavateľstve VEDA. V nej prvý z trojice autorov B.
Chropovský zverejnil výsledky výskumu pohrebiska únětickej kultúry vo Veľkom Grobe, druhý
autor M. Dušek prezentoval výsledky výskumu pohrebiska severopanónskej kultúry v Patinciach
a tretí autor B. Polla priniesol výsledky výskumu birituálneho pohrebiska füzesabonskej kultúry
v Strede nad Bodrogom (Chropovský/Dušek/Polla 1960). Publikácia okrem katalógu hrobov a nálezov prináša vyhodnotenie nielen mimoriadne bohatého materiálu, ale aj pohrebného rítu. Viaceré
detailné pozorovania a poznatky, týkajúce sa sekundárneho otvárania hrobov, ktoré zdokumentoval B. Chropovský na pohrebisku vo Veľkom Grobe, sú odbornou verejnosťou dodnes akceptované.
Druhou dôležitou prácou v tomto období bola kandidátska dizertačná práca A. Točíka Staršia
a stredná doba bronzová na juhozápadnom Slovensku (Točík 1960). Autor pri jej písaní využil do značnej
miery výsledky svojich vlastných výskumov na sídliskách a pohrebiskách. Aj vďaka tomu sa mu podarilo prvýkrát podať syntetický obraz dejín staršej doby bronzovej na našom území. Táto práca A.
Točíka sa stala základom tzv. druhej koncepcie doby bronzovej na Slovensku, ktorá bola v nasledujúcom období ďalej rozpracovávaná a spresňovaná. A. Točík v dizertácii nielen spracoval jednotlivé
kultúry staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku, ale ich aj zaradil do širšieho kultúrnohistorického kontextu doby bronzovej v strednej Európe. Aj keď dizertácia nevyšla komplexne tlačou
v monografickej podobe, v nej nakumulované poznatky využil A. Točík v nasledujúcom období vo
viacerých štúdiách a monografiách. Z nich možno spomenúť rozsiahlu štúdiu Die Nitra-Gruppe, ktorá bola publikovaná v roku 1963 v Prahe v časopise Archeologické rozhledy. V nej podal prvýkrát
detailný obraz o nitrianskej skupine (neskôr označenej za kultúru) vrátane vnútornej chronológie.
Osobitnú pozornosť venoval jej genéze a spojeniu s oblasťou východnej Európy, ktoré dokumentoval
prítomnosťou šperku tvaru vŕbového listu. Za dôležitú možno považovať skutočnosť, že v štúdii boli
prvýkrát na Slovensku využité výsledky väčšieho súboru spektrálnych analýz kovových artefaktov.
31.
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Obr. 36. Spišský Štvrtok „Myšia hôrka“.
Pohľad na kamenné opevnenie otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu počas výskumu v roku 1969. - Fig.
36. Spišský Štvrtok „Myšia hôrka“. The
view on the stone fortification of OFCC
during the excavation in 1969 (Archív
AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra – foto/photo by J. Vladár).

Obr. 37. Branč „Helyföldek“. Pohľad na
južnú časť pohrebiska nitrianskej kultúry počas výskumu v roku 1962. - Obr.
37. Branč „Helyföldek“. The view on the
excavation of south part of the Nitra culture graveyard in Branč in 1962 (Archív
AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra – foto/photo by J. Vladár).

Analýzy, ktoré sa robili paralelne v Stuttgarte a v Baku, potvrdili,
že kovová industria bola zhotovená z domácich ložísk medi (Točík
1963, 774). Poznatky sústredené v kandidátskej dizertačnej práci A.
Točík zúročil aj v monografii Opevnená osada z doby bronzovej vo Veselom (Bratislava 1964b). Publikácia prináša komplexné spracovanie
výsledkov výskumu opevneného sídliska maďarovskej kultúry, ktorý bol realizovaný pod vedením A. Točíka v rokoch 1949 – 1950.
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Treba zdôrazniť, že ide nielen o prvé monografické spracovanie
sídliska zo staršej doby bronzovej z územia Slovenska, ale aj o prvú
komplexnejšiu charakteristiku osídlenia maďarovskej kultúry na
Slovensku vrátane súpisu lokalít a mapy jej rozšírenia. Význam
publikácie podčiarkuje aj zverejnenie prvej typologickej tabuľky keramiky maďarovskej kultúry (Točík 1964b, obr. 11).
Aj keď sa nepodarilo v plnej miere napĺňať publikačný plán Archeologického ústavu SAV v Nitre, t. j. vydať postupne tri zväzky
monografií o sídliskách a pohrebiskách zo staršej doby bronzovej na
Slovensku tak, ako to bolo deklarované v úvode prvej monografie od
autorov B. Chropovského, M. Dušeka, B. Pollu (1960), v roku 1969
predsa len vyšla publikácia z pera M. Dušeka Bronzezeitliche Gräberfelder in der Südwestslowakei (Bratislava 1969), ktorá čiastočne naplnila
avizované ambície. Publikácia priniesla v podobe katalógu materiál
zo štyroch pohrebísk, ktoré autor odkryl v rokoch 1956 – 1959 na
juhu západného Slovenska (obr. 40). Tým, že sprístupnil materiál
z dvoch pohrebísk hurbanovskej skupiny únětickej kultúry (Nesvady,
Nové Zámky), z jedného pohrebiska severopanónskej kultúry (Iža)
a z pohrebiska zo záveru maďarovskej kultúry a z počiatku karpatskej
mohylovej kultúry (Dolný Peter, dnes Svätý Peter), umožnil detailnejšie rozpracovať problematiku nielen staršej doby bronzovej, ale aj
problematiku jej prechodu do strednej doby bronzovej.
Na konci 60. rokov vyšla tlačou v časopise Slovenská archeológia dôležitá štúdia monografického charakteru od T. Nešporovej
K problematike hatvanskej kultúry na južnom Slovensku. Autorka v nej prvýkrát komplexne spracovala pohrebný rítus hatvanskej
kultúry na území Slovenska a sprístupnila materiál z dvoch dovtedy
skúmaných pohrebísk: Salka I a Salka II (Nešporová 1969, 369 – 402).
Pre poznanie záverečného obdobia staršej doby bronzovej na území
Slovenska bola významná dvojzväzková práca B. Hänsela Beiträge zur
Chronologie der mittleren Bronzezeit im Karpatenbecken, ktorá vyšla tlačou
v Bonne v roku 1968. Vychádzajúc z periodizačných prác V. Milojčića
(1950; 1959), ako aj z predchádzajúcich chronologických systémov doby
bronzovej (Reinecke 1924; Childe 1929; Nestor 1932; Tompa 1935; Mozsolics
1958; Bóna 1959), vytvoril B. Hänsel v uvedenej práci nový chronologický systém pre „dunajskú dobu bronzovú“ („Danubische Bronzezeit“)
(Hänsel 1968, obr. 2, 20 – 23) (obr. 41). Jeho základom sa stala najmä detailná analýza kovovej industrie, pričom sa opieral o jej množstvo a rozmanitosť aj z územia Slovenska. Práca B. Hänsela významne ovplyvnila
bádanie nielen staršej, ale i celej doby bronzovej na Slovensku, o čom
svedčí mimoriadne veľký počet jej citácií.
Za určité vyvrcholenie úsilia o etablovanie tzv. druhej koncepcie
doby bronzovej, teda aj koncepcie staršej doby bronzovej, možno

Obr. 38. Magda Pichlerová (1931 –
2014). - Fig. 38. Magda Pichlerová
(1931 – 2014) (Archív AM SNM Bratislava/Archive of AM SNM Bratislava).

Obr. 39. Ján Pástor (1909 – 1981). - Fig.
39. Ján Pástor (1909 – 1981) (Archív AÚ
SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra).
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Obr. 40. Mikuláš Dušek (1913 - 1994).
- Fig. 40. Mikuláš Dušek (1913 - 1994)
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of AI
SAS Nitra).

považovať štúdiu A. Točíka a J. Vladára, ktorá vznikla na konci 60.
rokov 20. storočia. Tlačou vyšla v roku 1971 v časopise Slovenská
archeológia pod názvom Prehľad bádania v problematike vývoja Slovenska v dobe bronzovej (celé číslo časopisu bolo venované Náčrtu
slovenského praveku a včasnej doby dejinnej). Autori v nej prehľadným spôsobom popri dejinách bádania charakterizujú v chronologickej postupnosti aj najnovšie poznatky tak terénneho, ako aj
teoretického výskumu do roku 1970. Podľa druhej koncepcie bol
pre záver staršej doby bronzovej navrhnutý stupeň BA3 zaradený
medzi Reineckeho stupne BA2 a BB1. V rámci tejto koncepcie kultúrnohistorický vývoj staršej doby bronzovej reprezentovalo 9 kultúrno-chronologických entít: typ Veselé, nitrianska skupina, únětická kultúra, koštianska skupina, hatvanská kultúra, wieselburská
kultúra, maďarovská kultúra, severopanónska kultúra a otomanská
kultúra (Točík/Vladár 1971, 365 – 422).

1.4 Bádanie v rokoch 1970 až 1989
(rozvíjanie a precizovanie druhej
koncepcie staršej doby bronzovej)

A

Obr. 41. Bernhard Hänsel (1937 - 2017).
- Fig. 41. Bernhard Hänsel (1937 - 2017)
(Archív rodiny Hänslovej/Archive of
Hänsel family).
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j v tejto štvrtej etape, po roku 1970, výskum staršej doby
bronzovej na Slovensku kontinuálne pokračoval ďalej.
Dobrým príkladom toho je systematický výskum už vyššie
spomínaného opevneného sídliska otomanskej kultúry v Spišskom
Štvrtku, ktorý začal ešte v roku 1968 pod vedením J. Vladára a trval
až do roku 1975. Jeho výsledky, ako už bolo naznačené, boli prelomové, a to nielen pokiaľ ide o unikátnu kamennú fortifikáciu, ale aj
s ohľadom na vnútorné členenie a zástavbu sídliska (akropola, remeselnícka časť a kultový okrsok) (Vladár 1976b, 216 – 218). Sídlisko
je výnimočné dokladmi spracovania farebných kovov, o čom svedčí
okrem suroviny (malachitu) a polotovarov aj mimoriadne veľký
počet depotov bronzových a zlatých ozdôb.
K bližšiemu poznaniu významného fenoménu staršej doby
bronzovej – metalurgii medi a bronzu – prispel mimoriadne náročný výskum v Španej Doline na strednom Slovensku, ktorý bol
v rokoch 1971 a 1972 realizovaný pod vedením A. Točíka (Točík/
Bublová 1985, 47 – 135).
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Na neutíchajúci záujem o výskum staršej doby bronzovej v skúmanom období poukazuje aj v roku 1970 začatý výskum výšinného
sídliska v Trenčíne, ktoré sa rozprestieralo na skalnej vyvýšenine
v areáli neskoršieho stredovekého hradu. T. Nešporová z Trenčianskeho múzea v Trenčíne tam odkryla zvyšky chát a kultúrnu
vrstvu s bohatým keramickým materiálom z neskorej fázy únětickej kultúry a klasickej fázy maďarovskej kultúry (Nešporová 1983,
80 – 85) (obr. 42). Na Považí sa realizovali v nasledujúcich rokoch
aj ďalšie dva výskumy na opevnených sídliskách maďarovskej kultúry. V rokoch 1974 – 1980 to bol výskum v Prašníku vedený P.
Novákom zo Západoslovenského múzea v Trnave (Novák 1983, 138;
Novák 2011) (obr. 43) a v roku 1976 výskum v Hostiach, ktorý realizoval J. Bátora z Archeologického ústavu SAV v Nitre v spolupráci
s J. Ižófom z Okresného vlastivedného múzea v Galante (Bátora/
Ižóf 1977, 46 – 49; Bátora 1983b, 72 – 79). Význam oboch výskumov spočíva v prínose nových poznatkov týkajúcich sa fortifikácie
sídlisk. V Prašníku sa podarilo v oblasti juhozápadného Slovenska
prvýkrát zdokumentovať valové opevnenie zo staršej doby bronzovej, ktorého konštrukcia pozostávala z nasypaného dolomitu
spevneného drevenou roštovou konštrukciou (Novák 2011, 87).
V Hostiach bol odkrytý unikátny vstup do sídliska zo severnej strany. Tvorilo ho drevené premostenie, ktoré bolo zhotovené nad veľkou – 10 m širokou a 5 m hlbokou – priekopou, ktorá obkolesovala
sídlisko (Bátora 1983b, 74, obr. 2) (obr. 44).
Popri výskume opevnených sídlisk sa v roku 1976 pri záchrannom výskume pod vedením J. Pavúka na trase diaľnice D1 v Trnave-Modranke podarilo odkryť prvé rozsiahlejšie otvorené sídlisko
maďarovskej kultúry na Slovensku. Zásobné jamy obsahovali popri
keramike aj zvieracie kosti, medzi ktorými dominovali zvyšky domácich zvierat (Pavúk 1977, 224 – 225; Ambros 1977, 23 – 29).
V druhej polovici 70. rokov 20. storočia sa začal pod vedením L.
Olexu systematický výskum opevnených sídlisk a pohrebiska otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (OFKK) v Nižnej
Myšli (obr. 45). Už prvá výskumná sezóna v roku 1977 ukázala,
že v Nižnej Myšli sa nachádza nálezisko mimoriadneho významu,
ktoré pozostáva z dvoch opevnených sídlisk (I a II) a z pohrebiska
(Olexa 2003). Na výskume staršieho opevneného sídliska I, ktoré sa
rozprestieralo v južnom cípe vyvýšeniny Várhegy, sa podieľal D.
Gašaj z Východoslovenského múzea v Košiciach (obr. 46). Pohrebisko patriace k sídlisku I sa od neho nachádzalo cca 100 m severne
v areáli mladšieho sídliska, ktorého objekty často prekrývali, resp.
i porušovali staršie hroby. Mladšie sídlisko (sídlisko II) bolo podstatne väčšie než staršie sídlisko I (Olexa 2003; Gancarski et al. 2002,

Obr. 42. Tamara Nešporová (1942 2006). - Fig. 42. Tamara Nešporová
(1942 - 2006) (Archív rodiny Vávrovej/
Archive of Vávra family).

Obr. 43. Petr Novák (1946). - Fig. 43. Petr
Novák (1946) (Archív P. Nováka/Archive of P. Novák).

Obr. 44. Jozef Bátora (1950). - Fig. 44.
Jozef Bátora (1950) (Archív J. Bátoru/
Archive of J. Bátora).
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Obr. 45. Ladislav Olexa (1951). - Fig. 45.
Ladislav Olexa (1951) (Archív L. Olexu/
Archive of L. Olexa).

Obr. 46. Dárius Gašaj (1951). - Fig. 46.
Dárius Gašaj (1951) (Archív D. Gašaj/
Archive of D. Gašaj).

Obr. 47. Klára Marková (1952 - 2014).
- Fig. 47. Klára Marková (1952 - 2014)
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of AI
SAS Nitra).
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21 – 51). V rokoch 1978 – 1983 D. Gašaj uskutočnil systematický
výskum opevneného sídliska v Rozhanovciach (Gašaj 1983, 3 – 13),
kde sa odkryli dva horizonty domov otomanskej kultúry, ktoré
boli v mladšom období usporiadané tak, že tvorili „ulicový“ systém
(Gancarski et al. 2002, 35).
Začiatkom 80. rokov 20. storočia sa realizovalo niekoľko výskumov opevnených sídlisk i na západnom Slovensku. Z nich možno uviesť v prvom rade výskum opevneného sídliska věteřovskej
kultúry v Uníne v polohe „Zámčisko“, ktorý v rokoch 1980 – 1982
realizovala E. Studeníková. Výskum priniesol poznatky týkajúce
sa fortifikácie, ktorú tvorili dva oblúky valov. Kým vnútorný val,
ktorý obopínal akropolu, pozostával z kameňa, hliny a drevených
brvien, val druhej línie, ktorý opevňoval predhradie, bol z dreva
a hliny a v čelnej časti ho spevňoval rad zvislých kolov. Významným výsledkom výskumu je zistenie, že poloha „Zámčisko“ bola
osídlená už v období únětickej kultúry, ako i skutočnosť, že po zániku věteřovského osídlenia bola na tom istom mieste vybudovaná fortifikácia (val a priekopa) stredodunajskej mohylovej kultúry
(Studeníková 1981, 278 – 280; 1982, 270 – 272; 1983, 233 – 234).
V súvislosti s nanovo začatými úpravami terénu začiatkom 80.
rokov 20. storočia sa obnovil výskum opevneného sídliska maďarovskej kultúry v Hostiach. V roku 1980 a 1983 uskutočnil záchranný výskum A. Točík v spolupráci s J. Ižófom z Okresného
vlastivedného múzea v Galante. Výskum priniesol dôležitý objav,
ktorým bolo odkrytie zásobnej jamy s cca 650 kg obilia v klasoch
(Ižof/Točík 1981, 91 – 104; Ižóf 1984, 93). Následne tam v roku 1984
realizovala výskum K. Marková z Archeologického ústavu SAV
v Nitre (obr. 47). Výskum prispel k poznaniu rozsahu a priebehu
fortifikácie na juhovýchodnej strane opevneného sídliska (Marková
1985, 155 – 156).
Podobne ako v Hostiach, i v Boleráze sa na dávnejšie skúmanom
opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v polohe Zámok (Točík
1959) uskutočnil v roku 1983 záchranný výskum pod vedením P.
Nováka zo Západoslovenského múzea v Trnave. Priniesol bohatý
keramický materiál a viaceré drobné predmety (Novák 1984, 163).
Za ojedinelé možno označiť systematické povrchové prieskumy
J. Bátoru, ktoré realizoval v rokoch 1982 – 1985. Ich cieľom bolo
nájsť (identifikovať v teréne) sídliská prislúchajúce k početným
známym pohrebiskám kultúry Chłopice-Veselé a nitrianskej kultúry. Prieskum, čiastočne spojený so sondážou a geofyzikálnou
prospekciou, bol ťažiskovo realizovaný na Ponitrí a Považí, na západe s presahom na Záhorie a na východe s presahom na Požitavie. Jeho výsledkom bolo identifikovanie viacerých potenciálnych
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sídlisk z počiatku doby bronzovej (napr. Brezová pod Bradlom,
Jablonec, Koniarovce, Trnovec nad Váhom, Veľký Grob a Výčapy-Opatovce) (Bátora 1983c, 38 – 40; 1984a, 34 – 37; 1985, 42 – 45;
1986a, 49 – 50).Vďaka výskumnej aktivite I. B. Kovácsa z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote bolo v rokoch 1983
objavené a čiastočne preskúmané opevnené sídlisko zo staršej doby
bronzovej vo Včelinciach v polohe Lászlófala na juhu stredného
Slovenska. Sondáž ukázala, že ide o sídlisko tellového charakteru,
na ktorom je doložená kontinuita osídlenia od hatvanskej kultúry cez otomanskú-füzesabonskú až po pilinskú kultúru. Vzhľadom
na význam náleziska sa výskum v roku 1984 uskutočnil v spolupráci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote (I. B.
Kovács) s Archeologickým ústavom SAV v Nitre (V. Furmánek). Obr. 48. Václav Furmánek (1942). - Fig.
Následný systematický výskum v rokoch 1985 – 1992 sa realizoval 48. Václav Furmánek (1942) (Archív V.
Furmánka/Archive of V. Furmánek).
pod vedením pracovníkov Archeologického ústavu SAV v Nitre: V.
Furmánka (obr. 48) a K. Markovej. Jeho výsledkom sú dôležité stratigrafické pozorovania získané pri
výskume opevňovacích priekop, ktoré umožnili prvýkrát charakterizovať kultúrnohistorický vývoj
na juhu stredného Slovenska od počiatku staršej doby bronzovej po začiatok strednej doby bronzovej
(Furmánek/Marková 2008, 43 – 53).
V 70. rokoch 20. storočia bola popri výskume sídlisk venovaná pozornosť aj výskumu pohrebísk
zo staršej doby bronzovej. Prvým rozsiahlejším výskumom bol výskum pohrebiska v Čani (okres Košice), ktorý v roku 1974 uskutočnil J. Pástor z Východoslovenského múzea v Košiciach (Pástor 1978,
13 – 59, 83 – 101). Odkrytie 162 hrobov neprispelo len k poznaniu detailov pohrebného rítu koštianskej kultúry, ale je zároveň i významným prínosom pre poznanie najmä jej záverečného obdobia, t. j.
prechodnej koštiansko-otomanskej fázy (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 54).
Krátko po výskume v Čani sa v roku 1977 v Košickej kotline začal už vyššie spomínaný dlhodobý systematický výskum dvoch opevnených sídlisk a pohrebiska OFKK v Nižnej Myšli pod vedením L. Olexu z Výskumného pracovného strediska Archeologického ústavu SAV v Košiciach (Olexa
1982, 387 – 397). Už počas prvých výskumných sezón bolo odkrytých niekoľko desiatok kostrových
hrobov, ktorých inventár naznačil plynulé pochovávanie od koštiansko-otomanskej fázy po klasickú
fázu otomanskej a füzesabonskej kultúry (Olexa 1978, 179; 1980, 192). Prevažná väčšina hrobov nebola
sekundárne otvorená, navyše ich značná časť bola mimoriadne bohato vybavená. To všetko spolu
s výsledkami získanými pri paralelnom výskume opevneného sídliska poukazovalo na to, že lokalita
Várhegy v Nižnej Myšli patrí k najdôležitejším náleziskám zo staršej doby bronzovej nielen na východnom Slovensku, ale i v oblasti horného Potisia.
Na juhozápadnom Slovensku boli v 70. rokoch 20. storočia realizované iba tri menšie výskumy
na pohrebiskách zo staršej doby bronzovej. Vo všetkých prípadoch išlo o výskum pohrebísk nitrianskej kultúry, ktoré boli uskutočnené pod vedením J. Bátoru z Archeologického ústavu SAV v Nitre.
Prvým bol výskum v Komjaticiach v roku 1974, druhým bol výskum v Čachticiach v roku 1975 a tretím výskum v Alekšinciach v roku 1976 (Bátora 1975, 20 – 21; 1976, 21 – 23). Podobne začiatkom 80.
rokov 20. storočia boli odkryté dve menšie pohrebiská. V roku 1981 odkryl J. Pavúk z Archeologického ústavu SAV v Nitre pri výskume lengyelského sídliska v Žlkovciach skupinu 14 hrobov nitrianskej
kultúry (Bátora 1984b, 629) a v roku 1982 J. Liszka z Okresného múzea v Nových Zámkoch preskúmal
37.
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Obr. 49. Ladislav Veliačik (1943). - Fig.
49. Ladislav Veliačik (1943) (Archív L.
Veliačika/Archive of L. Veliačik).

Obr. 50. Pohľad na výskum únětickej časti
pohrebiska v Jelšovciach v roku 1985. - Fig.
50. The view on the excavation of Únětice
part of the graveyard in Jelšovce in 1985
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of AI SAS
Nitra – foto/photo by J. Bátora).
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v Černíku niekoľko hrobov zo záverečnej fázy maďarovskej kultúry (Liszka 1982, 16). Napriek tomu, že v prípade všetkých piatich
pohrebísk nešlo o veľký počet preskúmaných hrobov, výskumy
priniesli viaceré pozoruhodné výsledky týkajúce sa tak materiálnej
kultúry, ako aj pohrebného rítu. Niekoľko zhodných antropologických znakov zistených u viacerých jedincov na pohrebisku v Žlkovciach poukazuje na blízku príbuznosť pochovaných. Dokonca nie je
vylúčené, že ide o pohrebisko jednej rodiny (Bátora 1984b, 636).
Rozsiahlejšie pohrebisko únětickej kultúry (104 hrobov) bolo
v rokoch 1983 – 1985 preskúmané v Rumanovej, a to L. Veliačikom z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Výskum priniesol viaceré cenné poznatky týkajúce sa pohrebného rítu. Obzvlášť možno
spomenúť pozorovania súvisiace so sekundárnym otváraním hrobov, ktoré bolo na pohrebisku mimoriadne intenzívne (Veliačik
1986, 234) (obr. 49).
Mimoriadny význam pre poznanie detailného kultúrnohistorického vývoja nielen na juhozápadnom Slovensku, ale aj v širšej oblasti stredného Dunaja mali dva rozsiahle systematické výskumy pohrebísk, ktoré boli realizované pod vedením J. Bátoru
v 80. rokoch 20. storočia na strednom Ponitrí. Prvým bol výskum
v Jelšovciach v rokoch 1982 – 1987 a druhým výskum v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi v rokoch 1982 – 1989. V Jelšovciach bolo
preskúmané pohrebisko so 616 hrobmi, ktoré patrili trom za sebou
nasledujúcim kultúram: kultúre nitrianskej, únětickej a maďarovskej; ide o doteraz najväčšie preskúmané pohrebisko zo staršej doby
bronzovej na juhozápadnom Slovensku (obr. 50). Vďaka neprerušenej 700-ročnej kontinuite pochovávania, ako aj vďaka veľkému
počtu reprezentatívnych hrobových celkov pohrebisko poskytlo
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mimoriadnu možnosť vypracovať podrobnú relatívnu a vďaka dátam C14 aj absolútnu chronológiu
celej staršej doby bronzovej v skúmanom priestore, t. j. od jej počiatku v stupni A0 až po jej záver
v stupni BB1 (2300 – 1500 pr. n. l.). J. Bátora ju charakterizoval prostredníctvom siedmich chronologických horizontov (Jelšovce I – VII). Jedinečné terénne pozorovania umožnili prvýkrát detailne
sledovať jednotlivé vývojové stupne spomenutých kultúr (vznik, vývoj a zánik) a tak i charakterizovať
ich vnútornú chronológiu (Bátora 2000a, obr. 692).
V Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi bolo odkrytých 550 hrobov, ktoré patrili prevažne nitrianskej
kultúre a menšia časť z nich patrila únětickej kultúre. Malú, najstaršiu skupinu hrobov možno datovať do obdobia kultúry Chłopice-Veselé. V prípade týchto hrobov ide o prvý doklad osídlenia tejto
kultúry východne od rieky Váh. Hroby spomínanej kultúry spolu s ďalšími hrobmi zo včasnej fázy
pohrebiska sú významným prínosom pre poznanie genézy a formovanie nitrianskej kultúry (Bátora
1991, 91). Výskum pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi bol dôležitý aj pre jeho príspevok
k poznaniu detailov pohrebného rítu, ako i spoločenskej stratifikácie populácie staršej doby bronzovej. V tejto súvislosti možno spomenúť skupinu hrobov náčelníkov – šamanov, medzi ktorými sa
vynímal hrob s insígniou zhotovenou z laby medveďa (Bátora 1999a, obr. 7: 17 – 21).
V sledovanom období v rokoch 1970 až 1989 mali popri vyššie uvedených terénnych aktivitách
významnú úlohu pri rozvoji bádania staršej doby bronzovej viaceré monografie a štúdie monografického charakteru. Po už spomenutej štúdii A. Točíka a J. Vladára, ktorá vyšla v roku 1971 a bola
vyvrcholením úsilia o etablovanie tzv. druhej koncepcie doby bronzovej, teda aj koncepcie staršej
doby bronzovej, vyšli v roku 1973 tlačou dve významné práce J. Vladára. Prvou bola monografia
Pohrebiská zo staršej doby bronzovej v Branči (Vladár 1973b), ktorá v rámci Slovenska priniesla prvé
komplexné vyhodnotenie dvoch pohrebísk zo staršej doby bronzovej. Jeho súčasťou bola štandardná
antropologická analýza pochovaných (antropologickú analýzu uskutočnil Matej Hanulík z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave) (Hanulík 1970). Druhou bola rozsiahla monografická
štúdia Osteuropäische und mediterrane Einflüsse im Gebiet der Slowakei während der Bronzezeit, ktorá bola
zverejnená v časopise Slovenská archeológia (Vladár 1973a, 253 – 357). Štúdia prvýkrát v slovenskej
odbornej spisbe prináša komplexný pohľad na problematiku kultúrnych vplyvov a kontaktov územia
dnešného Slovenska s oblasťou východnej Európy a regiónom východného Stredomoria. J. Vladár,
vychádzajúc z rozsiahleho nálezového fondu a početných terénnych pozorovaní zo starších i novších
výskumov v širokom geografickom priestore Európy, v nej poukázal na existenciu kultúrnych spojení karpatského regiónu tak s bližšími, ako i vzdialenejšími civilizačnými centrami. Tie významnou
mierou dynamizovali kultúrnohistorický vývoj na tomto území. Za obzvlášť dôležitú možno považovať skutočnosť, že sa táto štúdia (podobne ako nasledujúca štúdia z roku 1977, ktorá vznikla v spoluautorstve s J. Bartoněkom) stala impulzom a inšpiráciou pre ďalší výskum kultúrnych spojení strednej Európy najmä s oblasťou juhovýchodnej a východnej Európy vrátane Eurázie a Kaukazu (Vladár/
Bartoněk 1977, 371 – 432). Pre výskum staršej doby bronzovej na Slovensku sa v skúmanej etape ako
osobitne dôležité ukázali monografie, ktoré vyšli tlačou v rámci novozaloženej edície Prähistorische
Bronzefunde (PBF), ktorej hlavným cieľom bolo postupné spracovanie jednotlivých druhov pravekej
medenej a bronzovej industrie na území dnešných európskych štátov. Krátko po založení edície PBF
bola publikovaná monografia M. Novotnej venovaná sekeromlatom a sekerkám z územia Slovenska
(Novotná 1970) (obr. 51). Následne v roku 1974 vyšla tlačou monografia J. Vladára venovaná medeným a bronzovým dýkam z územia Slovenska (Vladár 1974). V oboch publikáciách majú výrazné
zastúpenie medené a bronzové sekerky a dýky zo staršej doby bronzovej.
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Obr. 51. Mária Novotná (1931). - Fig. 51.
Mária Novotná (1931) (Archív AÚ SAV
Nitra/Archive of AI SAS Nitra).

Obr. 52. Jan Machnik (1930). - Fig. 52. Jan
Machnik (1930) (Archív Katedry archeológie
FF UK Bratislava/Archive of the Department of Archaeology FiF UK Bratislava).
Obr. 53. Exkurzia v Gánovciach na „Hrádku“, v rámci I. Medzinárodného semináru
o eneolite a včasnej dobe bronzovej, ktorý
sa konal v roku 1971 v Starom Smokovci
vo Vysokých Tatrách. V strede fotografie
podáva výklad Bohuslav Novotný, vľavo
od neho stojí Nándor Kalicz a vpravo Emilie Pleslová, Evžen Neustupný, Ivan Hásek
a Richard M. Kovalčík. - Fig. 53. Excursion
in Gánovce „Hrádok“, during the 1st. International workshop of Late Neolithic and
Early Bronze Age, held in 1971 in Starý
Smokovec, Tatra mountains. In the centre
of photograph (speaking) is Bohuslav Novotný, on the left side of him is Nándor
Kalicz, to his right Emilie Pleslová, Evžen
Neustupný, Ivan Hásek and Richard M.
Kovalčík (Archív Katedry archeológie FF
UK Bratislava/Archive of the Department
of Archaeology FiF UK Bratislava).
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Pomerne krátko po odkrytí pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Čani v roku 1974 boli výsledky výskumu publikované J.
Pástorom v roku 1978. Významným prínosom publikácie bolo
zverejnenie hrobových celkov, ktoré doložili prvýkrát popri existencii klasickej fázy koštianskej kultúry i existenciu vyznievajúcej
koštiansko-otomanskej fázy. Súčasne s materiálom z pohrebiska
v Čani je v monografii zverejnený aj materiál z pohrebiska koštianskej kultúry vo Valalikoch-Všechsvätých (Pástor 1978). Existenciu koštiansko-otomanskej fázy koštianskej kultúry následne
potvrdil aj výskum L. Olexu v Nižnej Myšli v rokoch 1977 – 1979
(Olexa 1980, 192 – 193), ako i výskum B. Chropovského v Spišských Tomášovciach a Smižanoch v roku 1976 a 1978 – 1979
(Javorský 1980, 131 – 135).V roku 1972 bola publikovaná dôležitá
štúdia J. Machnika Die Mierzanowice-Košťany-Kultur und das Karpatenbecken, zverejnená v Slovenskej archeológii. V nej J. Machnik
na základe analýzy materiálnej kultúry a pohrebného rítu správne poukázal na úzku príbuznosť medzi mierzanowickou kultúrou
v Poľsku a koštianskou kultúrou na východnom Slovensku. Dokonca zvažuje možnosť, že ide o jednu a tú istú kultúru v rámci epišnúrového prikarpatského kultúrneho komplexu (Machnik
1972, 177 – 178) (obr. 52).
Ku koncu 70. rokov sa otázkou kultúrnohistorického vývoja
na východnom Slovensku v závere eneolitu a v staršej dobe bronzovej zaoberal A. Točík v syntetickej štúdii zverejnenej v časopise
Anthropologie v roku 1978, kde vo veľkej miere akceptoval výsledky a terminológiu maďarských bádateľov, ktoré sa týkali otomanskej kultúry v Potisí. Tieto plne uplatnil aj pre územie východného
Slovenska, keď namiesto doterajšieho pomenovania otomanská

Slovensko v staršej dobe bronzovej

kultúra používal názov skupina gyulavarsándská a füzesabonská (Točík 1978b, 97 – 105). Slovenskí
bádatelia sa pridržiavali aj naďalej označenia otomanská kultúra.
Viaceré špecifické otázky týkajúce sa staršej doby bronzovej boli témou konferencií, seminárov
a sympózií, ktoré v 70. a 80. rokoch organizovali popredné slovenské archeologické inštitúcie. Pre rozvoj a smerovanie výskumu staršej doby bronzovej na Slovensku boli zvlášť dôležité štyri medzinárodné
podujatia: tri semináre a jedno sympózium o eneolite a včasnej dobe bronzovej. Prvý medzinárodný seminár sa uskutočnil z iniciatívy B. Novotného a M. Novotnej z Archeologického seminára Filozofickej
fakulty UK v Bratislave v roku 1971 vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci (obr. 53). V roku 1972
sa taktiež v Starom Smokovci realizoval II. medzinárodný seminár o eneolite a včasnej dobe bronzovej.
V roku 1975 sa v Pezinku konal V. ročník tohto medzinárodného seminára. Na všetkých troch seminároch odzneli viaceré dôležité referáty týkajúce sa staršej doby bronzovej, ktoré predniesli domáci (československí) (V. Moucha, B. Novotný, E. Plesl, J. Vladár) i zahraniční bádatelia zo strednej a západnej
Európy (L. W. Barfield, N. N. Bondar, M. Gedl, L. Fasani, N. Kalicz, J. Machnik). Referáty boli publikované v rokoch 1972 a 1974 v zborníku Filozofickej fakulty UK v Bratislave - Musaica.
Ďalším dôležitým podujatím bolo IX. medzinárodné sympózium o eneolite a včasnej dobe bronzovej, ktoré sa konalo v Nitre a v Nových Vozokanoch (dnes Malé Vozokany) v roku 1979 a jeho
organizátormi boli V. Němejcová-Pavúková a J. Vladár z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Na
sympóziu sa riešili základné otázky farebnej metalurgie, problematika kontinuity a diskontinuity jednotlivých kultúr, ako aj vyznievanie staršej doby bronzovej. Priamo staršej doby bronzovej na území
Slovenska sa týkalo 6 referátov (J. Bátora, Z. Benkovsky-Pivovarová, V. Furmánek, M. Novotná, J.
Pavúk a J. Vladár), ktoré boli následne publikované v roku 1981 v časopise Slovenská archeológia.
Z hľadiska bližšieho poznania populácií staršej doby bronzovej na Slovensku bola významná konferencia o antropológii doby bronzovej, ktorá sa uskutočnila v roku 1977 v Prahe.
V rámci Návrhu chronológie praveku a včasnej doby dejinnej na Slovensku, ktorého autormi boli
pracovníci Archeologického ústavu SAV v Nitre, v roku 1980 v časopise Slovenská archeológia zverejnili štúdiu venovanú chronológii doby bronzovej na Slovensku. V nej autori V. Furmánek a L. Veliačik
venovali pozornosť aj staršej dobe bronzovej, zároveň v texte zhrnuli v stručnej podobe dejiny bádania
jednotlivých kultúr a ich vnútorné chronologické triedenie, pričom použili zmodernizovaný Reineckeho chronologický systém. Stav bádania im nedovolil vypracovať k jednotlivým stupňom doby bronzovej
presné nálezové horizonty označené názvom dominantných nálezových celkov. Výsledkom je tak schematická chronologická tabuľka, ktorá odráža vtedajší stav bádania (Furmánek/Veliačik 1980, 161).
K poznaniu kovovej industrie staršej doby bronzovej prispeli v skúmanom období ďalšie tri monografie, ktoré vyšli tlačou v prvej polovici 80. rokov 20. storočia v spomínanej edícii Prähistorische
Bronzefunde. Prvá, ktorej autorom je V. Furmánek, sa zaoberala bronzovými záveskami z doby bronzovej (Furmánek 1980). Autorkou ďalších dvoch je M. Novotná. Z nich prvá bola venovaná ihliciam
(Novotná 1980) a druhá nákrčným kruhom a diadémom (Novotná 1984).
V roku 1980 bola v časopise Slovenská archeológia zverejnená štúdia P. Šalkovského Špirálová
ornamentika staršej doby bronzovej v Karpatskej kotline a na dolnom Dunaji. V nej sa autor venoval
špirálovej ornamentike nielen na kovových artefaktoch a výrobkoch z kosti a parohoviny, ale aj na
keramike. Na základe štúdia literatúry a prameňov prišiel s pracovnou hypotézou, v tom čase pozoruhodnou, o možnosti samostatného vzniku špirálovej ornamentiky v kultúrach staršej doby bronzovej
v Karpatskej kotline a na dolnom Dunaji (Šalkovský 1980, 307). Objavenie sa špirálovej ornamentiky
v uvedenom priestore teda nepovažoval za prejav mykénskych vplyvov.
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Z ďalších prác možno spomenúť dve štúdie J. Bátoru v rozsahu monografie. V štúdii Ekonomicko-sociálny vývoj východného Slovenska v staršej dobe bronzovej, ktorá bola publikovaná v časopise Slovenská
archeológia v roku 1982, je prvýkrát v bádaní o staršej dobe bronzovej venovaná detailná pozornosť
jednotlivým ekonomickým činnostiam nositeľov koštianskej kultúry na východnom Slovensku. Oprávnene medzi nimi popri poľnohospodárstve, dobytkárstve a love dominovala metalurgia farebných kovov, pre ktorú vytvárali dobrý predpoklad medené ložiská v neďalekom Slovenskom rudohorí (Bátora
1982, 255). Druhá štúdia Záver eneolitu a začiatok doby bronzovej na východnom Slovensku bola publikovaná
v časopise Historica Carpatica v roku 1983. J. Bátora v syntetickom príspevku predstavil detailný obraz
kultúrnohistorického vývoja na východnom Slovensku od záveru eneolitu až po vrcholné obdobie staršej doby bronzovej. Prvýkrát v ňom zverejnil triedenie koštianskej kultúry, ktoré vypracoval na základe
podrobnej analýzy jednotlivých pohrebísk (Bátora 1983a, 169 – 227).K akcelerácii a smerovaniu výskumu staršej doby bronzovej na Slovensku významnou mierou prispeli i dve kolokviá, ktoré sa konali
v prvej polovici 80. rokov 20. storočia vo vysunutom pracovnom stredisku Archeologického ústavu
SAV v Nových Vozokanoch (dnes Malé Vozokany). Prvé kolokvium v roku 1981 sa venovalo opevneným sídliskám a hradiskám v období mladšieho praveku na Slovensku. Bolo prínosom k poznaniu urbanistického riešenia opevnených areálov, k štúdiu stavebných postupov pri výstavbe fortifikácií, k riešeniu genézy a vnútorného vývoja opevnených osád maďarovskej a otomanskej kultúry. Svedčia o tom
referáty, ktoré sa týkali staršej doby bronzovej – V. Furmánek, J. Vladár: Opevnené osady doby bronzovej
na Slovensku, J. Bátora: Opevnená osada zo staršej doby bronzovej v Hostiach, T. Nešporová: Výšinné sídlisko
zo staršej doby bronzovej v Trenčíne, L. Olexa: Sídliská a pohrebiská z doby bronzovej v Nižnej Myšli, D. Gašaj:
Výsledky výskumu opevnenej osady otomanskej kultúry v Rozhanovciach, P. Novák: Výzkum hradiště v Prašníku. Uvedenú problematiku vhodne doplnil referát M. Novotnej Metalurgia opevnených osád. Referáty
boli zverejnené v časopise Archeologické rozhledy v roku 1983.
Kolokvium tematicky nadväzovalo na medzinárodnú konferenciu Bronzezeitlicher Burgenbau in
Mitteleuropa, ktorá sa konala v roku 1980 v Drážďanoch. Na jej usporiadaní sa spolu s Nemeckým
archeologickým ústavom v Berlíne podieľal i Archeologický ústav SAV v Nitre. Odznelo na nej i niekoľko referátov, ktoré sa týkali územia Slovenska v staršej dobe bronzovej. Z nich možno spomenúť
najmä príspevok A. Točíka venovaný opevneným sídliskám na juhozápadnom Slovensku v staršej
a na počiatku strednej doby bronzovej (1982, 405 – 416). Referáty z konferencie boli publikované
v zborníku Beiträge zum bronzezeitlichen Burgenbau in Mitteleuropa, ktorý vyšiel tlačou v roku 1982
a jeho zostavovateľmi boli B. Chropovský a J. Herrmann (Berlín/Nitra 1982).
Špeciálne otázky vývoja východného Slovenska v období staršej doby bronzovej boli riešené na medzinárodnej konferencii v Košiciach v roku 1983, ktorá sa tematicky zamerala na praveké a včasnohistorické osídlenie východného Slovenska vo vzťahu k susedným oblastiam. Staršej dobe bronzovej bol
venovaný referát J. Bátoru k otázke sídlisk a sídliskových pomerov v nitrianskej a koštianskej skupine.
Autor v príspevku načrtol obraz osídlenia dvoch epišnúrových kultúr, pričom vychádzal nielen z poznatkov z povrchových prieskumov, ale najmä z umiestnenia nálezísk na jednotlivých typoch pôd, ako
aj ich umiestnenia v teréne (ich geomorfologická poloha, nadmorská výška atď.), t. j. z údajov, ktoré sú
dnes blízke metóde GIS. Na tú dobu išlo o jednu z prvých prác v slovenskej archeologickej spisbe, ktorá
sa zaoberala vzťahom človeka a prírodného prostredia. Prínosom konferencie bola i dohoda s viacerými
zahraničnými účastníkmi (Maďarsko, Poľsko) o uskutočnení spoločných prieskumov v pohraničných
oblastiach, pričom sa povrchový prieskum mal zamerať na menšie geografické celky. Referáty boli publikované v samostatnom zborníku, ktorý vyšiel tlačou v roku 1986 (Bátora 1986b, 129 – 138).
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Druhé kolokvium, ktoré Archeologický ústav SAV zorganizoval v Nových Vozokanoch (dnes Malé
Vozokany) v roku 1985, bolo venované súčasnému stavu a problémom výskumu doby bronzovej na
Slovensku. Popri všeobecnejšie zameranom referáte V. Furmánka, nazvanom Súčasný stav a tendencie
výskumu doby bronzovej na Slovensku, sa priamo stavom výskumu staršej doby bronzovej na Slovensku zaoberal J. Bátora. Postupne analyzoval stav terénneho archeologického výskumu v jednotlivých
kultúrach, ako aj stav bádania v teoretickom výskume. Pozoruhodné je, že mnohé z konštatovaných
problémov a disproporcií vo výskume v oboch oblastiach bádania pretrvávajú až do súčasnosti (t. j.
do roku 2018). Stav archeobotanického výskumu pre dobu bronzovú zhodnotila E. Hajnalová. Ako
uviedla, z deviatich doložených druhov pestovaných rastlín na Slovensku pochádza väčšina z lokalít
zo staršej doby bronzovej. Referáty boli publikované v časopise Archeologické rozhledy v roku 1989
(Bátora 1989, 133 – 140; Furmánek 1989, 123 – 131).
Významnou mierou dynamizovali výskum staršej doby bronzovej i sympóziá s názvom Staršia
doba bronzová v českých zemiach a na Slovensku, ktoré sa po prvom iniciačnom stretnutí v Dolných
Věstoniciach na južnej Morave v roku 1984 začali každoročne striedavo organizovať v Čechách, na
Morave a na Slovensku. Na I. sympóziu sa zo Slovenska zúčastnili J. Bátora, K. Marková, M. Novotná
a A. Točík (obr. 54). Do konca 80. rokov sa na Slovensku konali ešte tri sympóziá: III. sympózium
v roku 1986 v Modre, V. sympózium v roku 1988 v Košiciach a VI. sympózium v roku 1989 v Poprade. Určitým odrazom vtedajšieho stavu výskumu staršej doby bronzovej na území Slovenska, ale
i v širšej oblasti karpatského priestoru a na severnom Balkáne je publikácia Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans, ktorá bola na základe iniciatívy Balkanologického ústavu
Srbskej akadémie vied vydaná v Belehrade v roku 1984. Jednotlivé kultúry staršej doby bronzovej na
Slovensku v nej spracovali M. Novotná a B. Novotný (1984, 283 – 340).
Po 11 rokoch sa v roku 1986 opätovne konalo medzinárodné sympózium o eneolite a včasnej dobe
bronzovej na území vtedajšieho Československa. Uskutočnil sa tu jeho XIV. ročník pod názvom Das
Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000–2000 BC) in Mitteleuropa: kulturelle und chronologische Beziehungen. Sympózium sa konalo v Dome vedeckých pracovníkov ČSAV v Libliciach a jeho
Obr. 54. Účastníci I. Sympózia o staršej
dobe bronzovej v českých zemiach a na
Slovensku, ktoré sa konalo v Dolných
Věstoniciach v roku 1984. Zľava doprava: Antonín Beneš, Jozef Bátora, Milan
Stloukal, Mária Novotná, Jana Stuchlíková, Stanislav Stuchlík, Klára Marková a Milan Salaš (na fotografii chýba
Anton Točík). - Fig. 54. Participants on
the 1st. Conference of the Early Bronze
Age in Czech countries and in Slovakia, held in Dolní Věstonice in 1984.
From left: Antonín Beneš, Jozef Bátora,
Milan Stloukal, Mária Novotná, Jana
Stuchlíková, Stanislav Stuchlík, Klára
Marková and Milan Salaš (Anton Točík is not present on the photograph)
(Archív J. Bátoru/Archive of J. Bátora,
foto/photo I. Salát).
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hlavnými organizátormi bola E. Pleslová-Štiková z Archeologického ústavu ČSAV v Prahe a M. Buchvaldek z Katedry všeobecných dejín a praveku Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe. S referátmi
na ňom vystúpil celý rad významných európskych bádateľov. Priamo staršej doby bronzovej na území
Slovenska sa týkali referáty J. Vladára Neskorý eneolit a najstaršia doba bronzová v severnej časti Karpatskej kotliny: ich historický význam pre vývoj v užšej strednej Európe a J. Bátoru Počiatky doby bronzovej na juhozápadnom
Slovensku. Príspevky z konferencie boli publikované v zborníku Praehistorica XV (Praha 1989), ktorý vyšiel
v rámci edície Karlovej univerzity v Prahe (Bátora 1989b, 207 – 212; Vladár 1989, 223 – 225).
Začiatkom druhej polovice 80. rokov bolo publikovaných niekoľko štúdií, ktoré obohatili poznanie
staršej doby bronzovej na Slovensku. Prvou je štúdia A. Točíka Opevnené sídlisko zo staršej doby bronzovej
vo Vrábľoch, ktorá bola publikovaná v Slovenskej archeológii v roku 1986. Autor v nej zverejnil výsledky zisťovacieho výskumu na viacvrstvovom opevnenom sídlisku zo staršej doby bronzovej v polohe
Fidvár. Odkrytím hatvansko-únětickej priekopy nastolil závažnú otázku skoršieho vzniku opevnených
sídlisk na juhozápadnom Slovensku, t. j. v období pred maďarovskou kultúrou. Vzhľadom na hrubé
kultúrne súvrstvie hatvanskej, únětickej a maďarovskej kultúry vrábeľské nálezisko oprávnene zaradil
do severozápadnej periférie okruhu potiských tellov podobných Tószegu (Točík 1986, 473).
S uvedenou problematikou súvisia aj ďalšie dve štúdie, ktoré boli v roku 1986 publikované v časopise Archeologické rozhledy. Prvou je štúdia M. Novotnej Príspevok k poznaniu hatvanskej kultúry
na Slovensku. Za závažné možno považovať jej poznatky týkajúce sa genézy hatvanskej kultúry, kde
sa popri dominantnom základe, ktorý tvorila skupina Nyírség-Zatín, na tomto procese zúčastnili aj
zložky súvisiace s kultúrnym dedičstvom neskorej badenskej kultúry severného a stredného Slovenska. Otvorenou a nevyjasnenou zostáva naďalej otázka vzťahu či konvergencie k forme blízkej prejavu kultúry Schneckenberg (Novotná 1986, 279).
Druhou je štúdia J. Bátoru Výskum pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach. Autor v štúdii
priniesol prvú komplexnejšiu informáciu o systematickom výskume pohrebiska v Jelšovciach, ktorý
v tom čase ešte stále prebiehal. Ťažisko poznatkov sa týkalo najmä pohrebného rítu (so zameraním
na sekundárne otváranie hrobov) a pozoruhodných nálezov získaných z hrobov maďarovskej časti
pohrebiska (Bátora 1986c, 263 – 274).
V druhej polovici 80. rokov 20. storočia sa archeológovia v Československu – zrejme aj pod vplyvom výskumných trendov v západnej Európe – začali intenzívnejšie zaoberať problematikou vzťahu
človeka a prírodného prostredia. Dokumentuje to aj celoštátne kolokvium Vývoj životného prostredia v praveku, vo včasnej dobe dejinnej a v stredoveku, ktoré sa konalo v roku 1987 vo vysunutom
pracovnom stredisku Archeologického ústavu SAV v Nových Vozokanoch (dnes Malé Vozokany).
Popri archeológoch boli na kolokviu prítomní aj geografi, ekológovia, zoológovia, botanici, pedológovia a klimatológovia. Priamo staršej doby bronzovej sa dotýkal referát J. Bátoru K otázkam životného
prostredia v staršej dobe bronzovej na Slovensku. Sústredil sa v ňom na tie faktory životného prostredia,
ktoré mali podstatný vplyv na spoločensko-hospodársky život ľudí staršej doby bronzovej na Slovensku. Zdôraznil najmä metalurgiu medi a bronzu, ktorá mala v priebehu staršej doby bronzovej mimoriadny vplyv na životné prostredie. Príspevky z konferencie boli publikované roku 1990 v Študijných
zvestiach Archeologického ústavu SAV v Nitre (Bátora 1990b, 79 – 85).
Dokladom rozvíjajúcej sa interdisciplinárnej spolupráce antropológov a archeológov bolo kolokvium Antropofagie a pohřební ritus doby bronzové, ktoré sa v roku 1988 konalo v Brne a organizovala ho Československá spoločnosť antropologická pri ČSAV spolu s Ústavom Anthropos Moravského zemského múzea. Na konferencii odzneli štyri referáty týkajúce sa staršej doby bronzovej na
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Slovensku – J. Bátora: Najnovšie poznatky o pohrebnom ríte ľudu nitrianskej skupiny (1988b, 83); L. Olexa:
Pohrebný rítus ľudu otomanskej kultúry na Slovensku (1988, 91); L. Veliačik, V. Furmánek: Pohrebný rítus
doby bronzovej na Slovensku (1988, 97) a J. Jakab: Analýza antropologického materiálu z archeologického
náleziska z doby bronzovej vo Včelinciach (1988, 109).
Desaťročia trvajúci terénny i teoretický archeologický výskum doby bronzovej na Slovensku dospel
ku koncu 80. rokov 20. storočia do štádia, keď naakumulované poznatky umožnili V. Furmánkovi, L.
Veliačikovi a J. Vladárovi, vedeckým pracovníkom z Archeologického ústavu SAV v Nitre, napísať monografiu Slovensko v dobe bronzovej (Bratislava 1991). Monografia síce vyšla tlačou v roku 1991, ale, ako
vyplýva z predhovoru, jej autori ju ukončili už 28. 9. 1989. Ako píšu sami autori: „Monografia Slovensko
v dobe bronzovej je po publikáciách Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej (1965) a Slovensko v mladšej
dobe kamennej (1970) voľným pokračovaním edície Pravek Slovenska.“ (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 14).
Obdobie staršej doby bronzovej v monografii spracoval J. Vladár. V práci zverejnil viaceré nové poznatky získané terénnym a teoretickým výskumom a do značnej miery precizoval výsledky, ktoré boli
prezentované v tzv. druhej koncepcii doby bronzovej na rozhraní 60. až 70. rokov 20. storočia (Točík/
Vladár 1971, 365 – 422). Tak napr. vtedajší typ Veselé bol zmenený na kultúru Chłopice-Veselé, nitrianska skupina a koštianska skupina boli označené za kultúry (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 49 – 60).

1.5 Bádanie po roku 1989 až do súčasnosti
(vznik a precizovanie tretej koncepcie staršej doby bronzovej)

A

j po roku 1989 pokračoval bez prerušenia pod vedením L. Olexu systematický výskum opevneného sídliska a pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli, ktorý v roku 2016
oslávil svoje 40-ročné trvanie. Za 27 výskumných sezón, ktoré prebehli po roku 1989,
výskum priniesol mnoho nových poznatkov zásadného významu týkajúcich sa OFKK (pozri text na
viacerých miestach nižšie).
Podobne ako v Nižnej Myšli pokračoval po roku 1989 aj systematický výskum opevneného sídliska
hatvanskej a otomanskej kultúry vo Včelinciach na juhu stredného Slovenska. Výskum pod vedením
V. Furmánka a K. Markovej trval do roku 1992. Významnou skutočnosťou bolo, že výskum v Nižnej
Myšli a vo Včelinciach navštívili účastníci XII. svetového kongresu Medzinárodnej únie prehistorických a protohistorických vied (UISPP) pri UNESCO, ktorý sa konal 1. – 7. septembra 1991 v Bratislave.
Pre poznanie kultúrnohistorického vývoja v oblasti Východoslovenskej nížiny bol zvlášť významný výskum otvoreného sídliska zo staršej doby bronzovej v Malých Raškovciach, okr. Michalovce,
ktorý sa realizoval pod vedením E. Horváthovej z Výskumného pracovného strediska Archeologického ústavu SAV v Košiciach v roku 2000. Na keramike z uvedeného sídliska sa zistili výzdobné prvky,
ktoré sú spoločné pre neskorú hatvanskú a staršiu fázu otomanskej kultúry. Novoobjavené sídlisko
tak možno datovať do druhého stupňa otomanskej kultúry (fáza Otomany II), t. j. do záveru stupňa
BA1 a na začiatok stupňa BA2 (Horváthová 2003, 63 – 76).
45.

1. Dejiny bádania staršej doby bronzovej na Slovensku

Obr. 55. Juraj Bartík (1960). - Fig. 55.
Juraj Bartík (1960) (Archív J. Bartíka/
Archive of J. Bartík).

Obr. 56. Knut Rassmann (1957). - Fig.
56. Knut Rassmann (1957) (Archív K.
Rassmana/Archive of K. Rassmann).
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Na juhozápadnom Slovensku boli v 90. rokoch 20. storočia
na rozdiel od prevažne systematických výskumov na východnom
a strednom Slovensku uskutočnené iba záchranné výskumy na
troch opevnených sídliskách maďarovskej kultúry na strednom
Považí. V rokoch 1995 – 1996 sa realizovali záchranné výskumy
v Dvorníkoch-Posádke a v Skalke nad Váhom. Výskum v Dvorníkoch-Posádke, ktorý viedol J. Bartík zo SNM – Archeologického múzea v Bratislave, priniesol odkrytie pozoruhodných detailov
konštrukcie opevnenia, ktoré pozostávalo z priekopy a neobvykle
mohutného valu (Bartík 1997, 110 – 111) (obr. 55).
Výskum v Skalke nad Váhom, ktorého ťažisko spočívalo v skúmaní obdobia stredoveku, sa realizoval pod vedením M. Hanuliaka
z Archeologického ústavu SAV v Nitre v rokoch 1995 – 1996. Popri výskume sakrálnej stavby priniesol materiál aj preskúmanie časti
fortifikácie maďarovskej kultúry na juhozápadnom okraji náleziska
(Hanuliak 1998, 309 – 315).
Tretím bol výskum vo Veselom, ktorý sa v rokoch 1999 – 2001
realizoval pod vedením D. Staššíkovej-Štukovskej z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Výskumom bola zachytená a čiastočne
preskúmaná hrotitá priekopa maďarovskej kultúry (Staššíková-Štukovská 2000, 128).
Popri spomenutých výskumoch bol v 90. rokoch 20. storočia
viacnásobne uskutočnený povrchový prieskum v areáli opevneného sídliska v Budmericiach (Bátora/Marková 1998, 27; Bartík 1993,
13 – 20). Taktiež prebehla povrchová prospekcia na opevnenom
sídlisku hatvanskej kultúry vo Veľkých Turovciach a v Leli na Poiplí (Marková/Oždáni 1993, 88).
V roku 2000 sa v rámci dlhodobého systematického výskumu
Múzea mesta Bratislavy na hrade Devín podarilo odkryť V. Plachej
a J. Paulíkovi zvyšky opevnenia v podobe deštrukčných vrstiev valu,
v ktorých sa našiel materiál únětickej, maďarovskej a severopanónskej kultúry (Plachá/Paulík 2001, 162). V tom istom roku sa vďaka
spolupráci Archeologického ústavu SAV v Nitre (J. Bátora) s Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen
Instituts vo Frankfurte nad Mohanom (K. Rassmann) začal uskutočňovať systematický povrchový prieskum oblasti Slovenskej brány, celého dolného Pohronia a čiastočne i dolného Poiplia. Cieľom
prieskumu boli opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej a ich
hospodárske zázemie. Poznatky získané povrchovým prieskumom
vyústili v roku 2004 do začatia systematického výskumu opevneného sídliska zo záveru staršej doby bronzovej v Rybníku (okr. Levice) v polohe „Nad Hronom“. Týmto výskumom, ktorý sa realizoval
v rámci spolupráce vyššie spomenutých inštitúcií na projekte „Die
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Siedlungsstruktur und Umwelt in Äneolithikum und in der Bronzezeit im Gebiet sog. Slowakischen
Tor und unteren Grantal“, sa začala kvalitatívne nová etapa systematických výskumov opevnených
sídlisk zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku. Ich vedúcim a hlavným koordinátorom sa za slovenskú stranu stal J. Bátora a za nemeckú stranu K. Rassmann (Bátora 2009c, 138) (obr.
56). Výskum, ktorý trvá od roku 2010 až do súčasnosti, realizuje Archeologický ústav SAV v Nitre
v úzkej spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Výskum priniesol celý
rad pozoruhodných terénnych situácií i nálezov. Predovšetkým sa podarilo preskúmať a zdokumentovať val, ktorý na južnej strane pozostával z nasucho kladených kamenných bazaltových stĺpov a na
severnej strane ho tvorila drevozemná roštová konštrukcia z vonkajšej strany spevnená kamenným
plášťom. Súčasťou opevnenia bol na severnej strane rad domov, ktoré boli užšou časťou opreté o teleso valu (obr. 57). K osobitným nálezom patria hlinené miniatúrne plastiky zvierat znázorňujúce
domáce (hovädzí dobytok, ovca/koza, ošípaná) i divo žijúce druhy (diviak). Všetky plastiky boli už
v dobe bronzovej intencionálne poškodené (oblámané končatiny, rohy a pod.). Výskumom sa potvrdilo, že sa v každom preskúmanom dome pri severnom vale nachádzala obvykle jedna zvieracia
plastika (Bátora/Tóth/Bača 2015, 141 – 143). V roku 2017 ťažisko výskumu v Rybníku spočívalo v prerezaní priečneho valu aj s priekopou na východnej strane opevneného sídliska. Rez ukázal, že teleso
valu bolo spevnené viacerými masívnymi kolovými jamami, ktoré boli obložené väčšími lomovými
kameňmi. Na čelnej strane valu sa pôvodne nachádzala kamenná plenta, ktorá časom deštruovala do
priekopy širokej 8,6 m (Bátora/Tóth v tlači). Od roku 2008 sa výskumný program rozšíril i na dolné
Poiplie, kde sa po zisťovacom výskume v roku 2006 a záchrannom výskume v roku 2007 začal ďalší
systematický výskum opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke-Maďarovciach, okr.
Levice, v polohe Travertínový lom III. Ide o výskum na eponymnej lokalite maďarovskej kultúry,
ktorá sa všeobecne považovala za zničenú. Výskum potvrdil, že sídlisko bolo prvýkrát opevnené už
v staršej fáze hatvanskej kultúry a následne v období maďarovskej a severopanónskej kultúry. Vnútorný areál sídliska bol podobne ako na sídlisku OFKK v Košiciach-Barci pravidelne zastavaný domami, ktoré od seba oddeľovali úzke ulice. V najmladšej sídliskovej vrstve sa popri maďarovskom
a severopanónskom materiáli našiel aj početný materiál OFKK (fáza Streda nad Bodrogom) (obr. 58).
Z tejto vrstvy pochádza aj miniatúrny bronzový lunicový závesok, viaceré exempláre parohových
bočníc typu Füzesabony, ale aj ďalšie významné nálezy (Bátora/Tóth/Bača 2015, 146 – 150).
Od roku 2007 sa výskumný program rozšíril i na stredné Požitavie na lokalitu Vráble, polohu
„Fidvár“, kde systematický povrchový prieskum rastrovou metódou a paralelne realizované geofyzikálne merania priniesli prekvapujúce výsledky. Popri trojnásobnom kruhovom opevnení, ktoré
pozostávalo z priekop a valov, k nim patrí najmä zistenie okolo 180 pôdorysov domov z obdobia
únětickej kultúry, ktoré boli radiálne usporiadané vo viacerých radoch pozdĺž opevnenia (obr. 59).
Taktiež sa podarilo identifikovať pohrebisko priliehajúce k opevnenému sídlisku. Výskum potvrdil,
že sa na vzniku opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch podieľali dva hlavné faktory. Prvým z nich bola geografická poloha v severnej časti Podunajskej nížiny, ktorá bola otvorená
smerom k Dunaju do vnútra karpatskej oblasti, vďaka čomu do tohto priestoru prichádzali kultúrne vplyvy a impulzy z južnej, juhovýchodnej a východnej Európy. Druhým dôležitým aspektom bola
blízkosť ložísk farebných kovov (meď, zlato, cín), ktoré boli situované v neďalekých vulkanických pohoriach na strednom Slovensku. Radiálne usporiadanie obydlí vo viacerých radoch pozdĺž kruhového
opevnenia má blízke analógie tak vo východnom Stredomorí, ako aj v eurázijskej oblasti (Sintašta,
Arkaim – Bátora/Tóth/Rassmann 2015, 126 – 134).
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Obr. 57. Rybník „Nad Hronom“. Pohľad
na výskum opevneného sídliska v Rybníku. - Fig. 57. Rybník „Nad Hronom“.
The view on the excavation of the Early
Bronze Age fortified settlement in Rybník (Archív AÚ SAV Nitra/Archive of
AI SAS Nitra – foto/photo by P. Tóth).

Obr. 58. Santovka „Travertínový lom III“.
Pohľad na výskum opevneného sídliska
zo staršej doby bronzovej. - Fig. 58. Santovka „Travertínový lom III“. The view
on the excavation of Early Bronze Age
fortified settlement (Archív AÚ SAV
Nitra a Archív Katedry archeológie FF
UK Bratislava/Archive of AI SAS Nitra
and Archive of the Department of Archaeology FiF UK Bratislava – foto/
photo by J. Bátora).

Obr. 59. Vráble „Fidvár“. Pohľad na odkrývanie zhorených domov v centrálnej
časti sídliska zo staršej doby bronzovej
v roku 2012. - Fig. 59. Vráble „Fidvár“.
The uncovering of burnt houses in the
central part of the Early Bronze Age
fortified settlement in 2012 (Archív AÚ
SAV Nitra/Archive of AI SAS Nitra –
foto/photo P. Tóth).
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V roku 2011 uskutočnilo Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v Šahách v spolupráci s Green Village z Anglicka geofyzikálny výskum a povrchový prieskum v Šahách v polohe Strážny
vrch, ktorého výsledkom bolo objavenie opevneného sídliska badenskej a hatvanskej kultúry (Graham
2011, 5). Následne tam bola v rokoch 2012 – 2013 uskutočnená zisťovacia sondáž. Potvrdila existenciu
dvoch priekop, z ktorých vonkajšia patrila hatvanskej a vnútorná badenskej kultúre. Pozoruhodné je,
že sa obe priekopy vzájomne rešpektovali. V rokoch 2015 – 2018 tu uskutočnila výskum Katedra archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave (J. Bátora) v spolupráci s Hontianskym múzeum a galériou Ľudovíta Simonyiho v Šahách (T. Pálinkás). Výskum potvrdil, že okrem opevnenej časti sa
osídlenie hatvanskej kultúry nachádza aj v priestore mimo tohto areálu. Sondážou sa podarilo odkryť
ďalšiu časť rozsiahleho kultového objektu hatvanskej kultúry, v ktorom sa okrem rozlámaných hlinených zvieracích plastík našli aj viaceré bronzové artefakty (Bátora/Pálinkás 2015, 10).
Od roku 2010 až do roku 2016 prebiehal systematický výskum opevneného sídliska maďarovskej
kultúry v predhorí Malých Karpát v Budmericiach (obr. 60). V rámci spolupráce výskum realizovali
dve inštitúcie: Malokarpatské múzeum v Pezinku (J. Vavák) a Slovenský archeologický a historický
inštitút (P. Jelínek). V roku 2016 sa spoluriešiteľom na výskume stalo aj SNM – Archeologické múzeum v Bratislave (P. Jelínek). K najvýznamnejším výsledkom výskumu patrí doloženie metalurgickej
výroby priamo v areáli sídliska. Okrem odlievacích foriem sa podarilo odkryť keramické dýzy a prepálené fragmenty téglikov na tavenie rudy. Za osobitne dôležitý nález možno považovať bronzový
hrot šípu so spätnými krídelkami, ku ktorému možno nájsť priame analógie v regióne východného
Stredomoria v oblasti mykénskej kultúry (Jelínek/Vavák 2014, 45 – 47; Vavák/Jelínek/Choma Soročinová/Hlavatá 2016, 4 – 7).
Okrem výskumov opevnených sídlisk sa po roku 1989 skúmali aj otvorené sídliská zo staršej doby
bronzovej. V roku 1997 I. Cheben z Archeologického ústavu SAV v Nitre preskúmal v Pate popri pohrebisku únětickej kultúry i časť sídliska tejto kultúry (Cheben 1999, 66). Neskôr, v rokoch 2006 – 2010,
odkryl M. Takács z Vlastivedného múzea v Galante rozsiahle otvorené sídlisko maďarovskej kultúry.
Z veľkého počtu odkrytých sídliskových objektov možno spomenúť najmä ten, v ktorom bol uložený
keramický depot pozostávajúci z 28 kompletne zachovaných šálok (Holmová/Takács 2015, obr. 3).
Obr. 60. Budmerice „Sušička“ („Farárova
roľa). Výsledky geofyzikálnej prospekcie
na opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry. - Fig. 60. Budmerice „Sušička“ („Farárová roľa“). The results of geophysical
prospection on the fortified settlement of
Maďarovce culture (Archív SAHI Bratislava/ Archive of SAHI Bratislava).
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Popri výskume sídlisk sa po roku 1989 realizoval výskum aj na viacerých pohrebiskách zo staršej
doby bronzovej. Osobitne dôležité je, že hneď začiatkom 90. rokov 20. storočia bolo zachránených
niekoľko hrobov severopanónskej kultúry, pretože od konca 60. rokov 20. storočia, keď bola preskúmaná časť pohrebiska v Chľabe, nepribudli na území Slovenska takmer žiadne nové hroby spomenutej kultúry. V Kamennom Moste na dolnom Pohroní zachránili v roku 1992 G. Oždáni, pracovníci
Archeologického ústavu SAV v Nitre, niekoľko hrobov severopanónskej kultúry (Nevizánsky/Oždáni
1993, 101 – 102). V nasledujúcom roku O. Oždáni zachránil v Malej nad Hronom, susednej obci, obsah
ďalšieho žiarového hrobu severopanónskej kultúry, v ktorom boli pochované dve deti s mimoriadne
bohatým keramickým inventárom (zachovalo sa minimálne 26 celých nádob -Oždáni 1994, 104).
V nasledujúcom období od druhej polovice 90. rokov 20. storočia až do súčasnosti boli v západnej
časti juhozápadného Slovenska realizované výskumy viacerých pohrebísk zo staršej doby bronzovej.
V rokoch 1997 – 1998 preskúmal I. Cheben takmer celé pohrebisko (246 hrobov) z klasickej fázy
únětickej kultúry v Pate, okr. Galanta (Cheben 2012, 119 – 127). Podobne do klasickej fázy únětickej kultúry patrilo pohrebisko, ktoré preskúmal G. Fusek z Archeologického ústavu SAV v rokoch
2001 – 2003 v Lukáčovciach, okr. Nitra, kde odkryl vyše 30 hrobov (Fusek/Milo 2002, 49). V rokoch
2000 a 2002 preskúmali J. Bartík a Z. Farkaš zo SNM – Archeologického múzea v Bratislave 43 hrobov nitrianskej kultúry v Blatnom, okr. Senec (Bartík/Farkaš 2001, 27 – 28; 2003, 23). Z preskúmaných
hrobov si osobitnú pozornosť zasluhujú hroby s protoúnětickou keramikou a keramikou skupiny
Leitha (Bartík/Šefčáková 2004, obr. 3 a 4).
V rámci spolupráce medzi Archeologickým ústavom SAV v Nitre a Zentrum Anatomie der Georg-August-Universität Göttingen v SRN sa uskutočnil v roku 2003 archeologický výskum
v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, okr. Topoľčany. Výskum sa realizoval v rámci projektu „Populationen
der frühen Bronzezeit im nördlichen Donaugebiet“, ktorého riešiteľom za slovenskú stranu bol J. Bátora
a za nemeckú stranu M. Schultz. Cieľom projektu bolo doskúmať južný okraj pohrebiska skúmaného
v rokoch 1982 – 1989, ktorý bol v tom čase pre výskum neprístupný. Podarilo sa prebádať ďalších 50
hrobov, čím celkový počet hrobov na pohrebisku dosiahol číslo 600 (Bátora/Schultz 2004, 29). Z preskúmaných hrobov k najpozoruhodnejším patril hrob jedinca únětickej kultúry vybavený charakteristickým ženským inventárom (čelenka, vlasové kruhy, koráliky druhu Dentalium), avšak jeho uloženie na
pravom boku a orientácia v smere Z – V bola typická pre pochovaných mužov. Pri analýze inventáru
a kostrového materiálu v hrobe boli využité najmodernejšie výskumné metódy. Vďaka využitiu rastrovacieho elektrónového a svetelného mikroskopu sa pod diadémom na čelovej kosti pochovaného jedinca zistili unikátne zvyšky mäkkého ľudského tkaniva – kože (Bátora/Schultz 2012, 45 – 50). Po 10-ročnom
časovom odstupe uvedená medziinštitucionálna medzinárodná spolupráca pokračovala aj v roku 2014,
tentoraz už aj za účasti Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Zamerala sa na doskúmanie malej plochy pri západnom okraji pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, ktorá bola
taktiež počas predchádzajúcich výskumných sezón pre výskum nedostupná. V priebehu krátkodobého
výskumu sa preskúmalo ďalších 6 kostrových hrobov, čím celkový počet hrobov na pohrebisku stúpol
na 606. Z odkrytých hrobov je výnimočný hrob ženy, ktorá bola pochovaná v extrémnej polohe: dolné
končatiny mala narovnané a „nasilu“ pritiahnuté k tvárovej časti lebky. Celá nálezová situácia poukazuje
na to, že sa tu stretávame s protivampirickým opatrením zabraňujúcim návratu pochovanej ženy medzi
žijúcich členov komunity (Bátora/Schultz v tlači).Popri dlhodobom systematickom výskume pohrebiska
OFKK v Nižnej Myšli bol v roku 2003 uskutočnený aj výskum pohrebiska z toho istého obdobia v Seni
v Košickej kotline. Pod vedením E. Horváthovej z Výskumného pracovného strediska Archeologické50.
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ho ústavu SAV v Košiciach bola preskúmaná skupina 16 hrobov, ktorá je evidentne súčasťou väčšieho
pohrebiska. Preskúmané hroby možno čiastočne synchronizovať s najmladšou fázou pochovávania na
pohrebisku v Nižnej Myšli v polohe Várhegy II (Horváthová 2011, 129).
V druhej polovici prvej dekády 21. storočia boli realizované v západnej časti juhozápadného
Slovenska viaceré výskumy na novoobjavených pohrebiskách zo staršej doby bronzovej. V rokoch
2006 – 2010 preskúmal M. Takács z Vlastivedného múzea v Galante rozsiahle pohrebisko nitrianskej
kultúry v Gáni, okr. Galanta (za ústnu informáciu ďakujem M. Takácsovi). Menšie pohrebisko nitrianskej kultúry (23 hrobov) odkryl v Zohore, okr. Malacky, v rokoch 2008 – 2010 K. Elschek z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Výskum potvrdil, že osídlenie oblasti Záhoria v období nitrianskej
kultúry bolo oveľa intenzívnejšie, než sa doteraz predpokladalo (Elschek/Daňová 2014, 267 – 291).
V roku 2010 odkryl M. Horňák zo spoločnosti VIA MAGNA, s. r. o., v Melčiciach-Lieskovom, okr.
Trenčín, pri záchrannom výskume 34 hrobov, ktoré predstavujú časť z rozsiahlejšieho pohrebiska
maďarovskej kultúry (Felcan 2013, 40 – 69). Novozistené pohrebisko sa rozprestiera cca 1000 – 1200
m na SSV od dávnejšie známeho opevneného sídliska únětickej a maďarovskej kultúry v polohe Skala
v Ivanovciach, okr. Trenčín. Obyvatelia uvedeného opevneného sídliska s najväčšou pravdepodobnosťou pochovávali svojich mŕtvych na novoobjavenom pohrebisku v Melčiciach-Lieskovom.K novoobjaveným pohrebiskám patrí aj v roku 2011 skúmané pohrebisko v Senici. Pri výskume vedenom
J. Hoššom z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave bolo odkrytých 14 hrobov
věteřovskej kultúry (Bača 2015, 97 – 135). Práve materiál z tohto pohrebiska spolu s materiálom
z výšinného opevneného sídliska v Uníne umožnil identifikovať v pomoravskej časti Slovenska
věteřovskú kultúru (Bátora/Vladár 2015, 38). K najnovšie zisteným pohrebiskám na juhozápadnom
Slovensku patrí pohrebisko únětickej kultúry v Šoporni, okr. Galanta, kde J. Bartík zo SNM – Archeologického múzea v Bratislave odkryl menšiu skupinu hrobov (za ústnu informáciu ďakujem J.
Bartíkovi).V závere prvej a na začiatku druhej dekády 21. storočia, v rokoch 2009 – 2011, sa uskutočnil na východnom Slovensku vďaka výstavbe diaľnice D1 rozsiahly záchranný výskum v Spišskom Podhradí. Pri jeho realizácii pod vedením M. Sojáka z detašovaného pracoviska Archeologického ústavu SAV v Spišskej Novej Vsi bolo odkryté rozsiahle pohrebisko koštianskej kultúry
a kultúr OFKK (247 hrobov) a k nemu prislúchajúce sídlisko (Soják 2009, 7; 2011, 12). Významným
prínosom výskumu je, že sa vo viacerých prípadoch podarilo odkryť na pohrebisku hroby obkolesené kruhovými žľabmi, ktoré evidentne vymedzujú priestor mohylových násypov. Pozoruhodné
je, že podobné kruhové žľaby okolo hrobov sa vyskytli aj na novoobjavenom pohrebisku (2016)
OFKK v Spišskej Novej Vsi (za ústnu informáciu ďakujem M. Sojákovi).V týchto rokoch úspešne
pokračoval aj výskum pohrebiska v Nižnej Myšli štyridsiatou a štyridsiatou prvou sezónou. Počet
odkrytých hrobov už prekročil číslo 800, čím sa táto nekropola stala vôbec najväčším doteraz preskúmaným pohrebiskom zo staršej doby bronzovej na Slovensku.
Na juhozápadnom Slovensku pokračoval v rokoch 2016 a 2017 výskum pohrebiska únětickej kultúry
vo Vrábľoch, kde bolo od roku 2008 odkrytých celkom 43 hrobov. Prevažná väčšina hrobov bola sekundárne otvorená v čase, keď už mäkké časti tela boli rozložené, t. j. po 5 až 7 rokoch (Bátora 2017, 25).
V sledovanom období po roku 1989 mal pre smerovanie výskumu staršej doby bronzovej na Slovensku mimoriadny význam XII. svetový kongres UISPP, ktorý sa konal v Bratislave v dňoch 1. – 7.
septembra 1991. Jeho hlavným organizátorom bol Archeologický ústav SAV v Nitre. Stretli sa tu
mnohí poprední špecialisti na problematiku staršej doby bronzovej v Európe, aby vo svojich referátoch predniesli najnovšie poznatky z terénneho i teoretického výskumu. Zo slovenskej strany odzneli
51.
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na kongrese dva referáty J. Bátoru, z ktorých prvý sa týkal problematiky pohrebného rítu v staršej
dobe bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Bátora 1993, 48 – 51) a druhý sa zaoberal nálezmi kostených píšťaliek zo staršej doby bronzovej z územia Slovenska (Bátora/Staššíková 1993, 370 – 375). Po
ukončení kongresu bola organizovaná pokongresová exkurzia, v rámci ktorej účastníci navštívili aj
terénne výskumy na opevnených sídliskách zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli a vo Včelinciach. Od začiatku 90. rokov každoročne úspešne pokračovali sympóziá s názvom Staršia doba bronzová v českých zemiach a na Slovensku. Na ich vysokú odbornú úroveň poukazuje i skutočnosť, že sa
ich začali postupne zúčastňovať i zahraniční bádatelia najmä z Poľska a Rakúska. Zo slovenskej strany
sa ich pravidelne s referátmi zúčastňovali J. Bartík, J. Bátora, K. Marková, M. Novotná, O. Oždáni
a J. Vladár.V roku 1990 sa v Smoleniciach konalo VII. sympózium o staršej dobe bronzovej v českých
zemiach a na Slovensku, ktoré zorganizovalo Západoslovenské múzeum v Trnave. Nasledujúce VIII.
sympózium v Rimavskej Sobote v roku 1991 usporiadal Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s Gemersko-malohontským múzeom v Rimavskej Sobote. V roku 1992 sa IX. sympózium uskutočnilo v Mikulčiciach na južnej Morave. K prerušeniu kontinuity došlo iba v roku 1993, keď sa ČSFR
rozdelila na Českú a Slovenskú republiku. V nasledujúcich rokoch X. sympózium hostila Modra (1994)
a organizovala ho Katedra archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Nasledujúce dve sympóziá (XI. a XII.) sa uskutočnili v Českej republike: v Sázave (1995) a Šternberku (1996) (Stuchlík 1999,
13 – 17). Nasledujúce sympóziá sa konali každoročne striedavo na Slovensku (XIII. sympózium v roku
1997 – Skalica), v Čechách (XIV. sympózium v roku 1998 – Únětice) a na Morave (XV. sympózium
v roku 1999 – Kravsko), opätovne na Slovensku (XVI. sympózium v roku 2000 – Modrová) a v Čechách (XVII. sympózium v roku 2001 – Roztoky). V nasledujúcich rokoch sa po dohode organizátorov
začali sympóziá uskutočňovať každý druhý rok, a tak sa XVIII. sympózium v roku 2003 konalo na Morave v Opave, XIX. sympózium v roku 2005 sa uskutočnilo na Slovensku v Leviciach a XX. sympózium
v roku 2007 na Morave v Třešti. Nasledujúce XXI. sympózium sa konalo výnimočne po troch rokoch
v roku 2010 a prvýkrát mimo územia bývalého Československa – v mestečku Agios Nikolaos na ostrove Kréta v Grécku. V ďalšom období sa sympóziá usporadúvali tak ako predtým, t. j. XXII. sympózium
v roku 2011 sa konalo na Morave v Mikulove, XXIII. sa uskutočnilo v roku 2013 na Slovensku v Leviciach (obr. 61) a XXIV. sympózium bolo organizované v roku 2015 v Čechách v Prčiciach. Po roku
2000 na sympóziách postupne počet účastníkov rástol, a to nielen z Českej republiky a Slovenska, ale aj
zo zahraničia (najmä z okolitých štátov). Pravidelne konané sympózium Staršia doba bronzová v českých zemiach a na Slovensku tak v roku 2017 jednak zmenilo názov na Staršia doba bronzová v strednej
Európe – Frühbronzezeit in Mitteleuropa, jednak sa jeho XXV. ročník netradične konal mimo územia
Českej republiky a Slovenska, a to v susednom Rakúsku v mestečku Mistelbach.
Úroveň sympózií každým rokom narastá, a preto popri referátoch, prinášajúcich základnú informáciu o nových výsledkoch terénnych výskumov a prieskumov, v súčasnosti výrazná časť príspevkov
prináša nové pohľady a interpretácie terénnych situácií a nálezov, okrem toho takmer vo všetkých
vystúpeniach rezonuje interdisciplinárna spolupráca archeológie a prírodných, technických a lekárskych vied. Prezentované bývajú i nové spôsoby a metódy vyhodnotenia materiálu. Obohatením sú
najmä poznatky týkajúce sa celkového smerovania a súčasných trendov výskumu staršej doby bronzovej v stredoeurópskom priestore. Osobitným prínosom týchto sympózií v posledných rokoch je
na jednej strane účasť predstaviteľov najstaršej generácie, tzv. klasikov, špecialistov na problematiku
doby bronzovej, a na druhej strane i početná prítomnosť reprezentantov nastupujúcej mladej generácie vrátane doktorandov a čerstvých absolventov z viacerých univerzít.
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Obr. 61. Účastníci XXIII. Medzinárodného sympózia „Staršia doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku“. - Fig. 61. Participants on the „XXIII. International conference of the Early Bronze Age in Czech countries and in Slovakia“ (Archív Tekovského múzea
v Leviciach/Archive of Tekov museum in Levice).

Za istý nedostatok týchto sympózií však možno považovať skutočnosť, že z doterajších 25 ročníkov vyšli tlačou referáty iba z 3 konferencií, napriek tomu, že na nich doteraz odzneli desiatky
veľmi prínosných referátov. Prvým bol zborník Aktuelle Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei (Nitra 1999), v ktorom bolo zverejnených 23 referátov z viacerých predchádzajúcich konferencií. Jeho editormi boli J. Bátora a J. Peška. Editorom
druhej publikácie s referátmi, ktoré odzneli na XVIII. sympóziu v Opave v roku 2003, bol S.
Stuchlík. Referáty vyšli tlačou v roku 2006 nie ako samostatný zborník, ale ako 2. číslo časopisu
Acta archaeologica Opaviensia, ktorý vydáva Ústav histórie a muzeológie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave. Tretím bol zborník referátov z XXIII. sympózia
v Leviciach, ktorý vyšiel pod názvom Keď bronz vystriedal meď (Nitra/Bratislava 2015) a jeho editormi boli J. Bátora a P. Tóth.
Popri pravidelných sympóziách o staršej dobe bronzovej v českých zemiach a na Slovensku sa
v roku 1996 konalo v Košiciach a v Nižnej Myšli kolokvium Chronológia otomanskej kultúry, ktoré
zorganizovalo Výskumné pracovné stredisko Archeologického ústavu SAV v Košiciach. Okrem odborníkov zo Slovenska sa ho zúčastnili i kolegovia z Maďarska, Poľska a Nemecka (obr. 62). Prínosom
kolokvia bola najmä skutočnosť, že sa rozvinula diskusia o terminologických otázkach a problematike
jemnejšej chronológie pamiatok otomanskej kultúry. Referáty z konferencie boli publikované v 5.
čísle Východoslovenského praveku (Nitra 1998).
Zmena politického systému v Československu v novembri 1989 otvorila nové možnosti aj pre
prezentáciu výsledkov bádania staršej doby bronzovej na Slovensku najmä v západnej Európe. K základným možnostiach patrila účasť slovenských bádateľov na tematicky zameraných sympóziách, konferenciách, ako aj na veľkých svetových archeologických kongresoch. Z menších konferencií v 90.
rokoch 20. storočia možno spomenúť konferenciu Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und
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früheisenzeitlichen Südosteuropa, ktorú v Berlíne v roku 1994 zorganizovala Südosteuropa-Gesellschaft München a Seminar für Ur- und Frühgeschichte der Freien Universität Berlin. V roku
1995 boli referáty zverejnené v zborníku (jeho názov je identický s názvom konferencie), ktorého
editorom bol B. Hänsel. V zborníku bol zverejnený referát J. Bátoru Fayence und Bernstein im nördlichen Karpatenraum während der Frühbronzezeit (Bátora 1995, 187 – 196), v ktorom predstavil výsledky
slovenského bádania týkajúce sa nálezov fajansy a jantáru v severokarpatskom priestore v staršej
dobe bronzovej.
Z ďalších konferencií možno uviesť konferenciu Mensch und Umwelt während des Neolithikums
und der Frühbronzezeit in Mitteleuropa, ktorá sa konala v roku 1995 vo Viedni a jej organizátorom
bol Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Wien (v roku 2001 boli referáty publikované
v zborníku, ktorý vyšiel pod rovnakým názvom, ako bol názov konferencie, a jeho editormi boli A.
Lippert, M. Schultz, S. Shennan a M. Teschler-Nicola). Staršej doby bronzovej z územia Slovenska
sa týkali referáty K. Markovej, M. Novotnej, J. Bátoru a M. Schultza. K. Marková v referáte Befestigte
Siedlungen der älteren Bronzezeit im Süden der Mittelslowakei predstavila výsledky najnovších výskumov
opevnených sídlisk na juhu stredného Slovenska (Marková 2001, 149 – 152). M. Novotná v referáte
Angriffs- und Symbolwaffen der älteren Bronzezeit in der Slowakei venovala pozornosť útočným a symbolickým zbraniam v staršej dobe bronzovej na Slovensku (Novotná 2001, 317 – 323), J. Bátora a M.
Schultz sa v spoločnom referáte Zum Gesundheitszustand der frühbronzezeitlichen Population des Gräberfeldes von Jelšovce, Südwestslowakei venovali zdravotnému stavu populácie staršej doby bronzovej na
pohrebisku v Jelšovciach (Bátora/Schultz 2001, 307 – 315). Žiaľ, tejto problematike nebola dovtedy
v slovenskej odbornej spisbe venovaná pozornosť. Do značnej miery s uvedenou problematikou súvisel i ďalší príspevok J. Bátoru, venovaný dokladom zranení na pohrebiskách zo staršej doby bronzovej
na Slovensku, ktoré boli zrejme spôsobené pri „vojnových“ konfliktoch. Prezentoval ho v roku 1996
v Durhame v Anglicku na sympóziu Ancient Warfare: Archaeological Perspectives.
Z veľkých kongresov možno spomenúť XIII. svetový kongres UISPP, ktorý sa konal v roku 1996
vo Forli v Taliansku. Významné je, že sa ho zúčastnili vo väčšom počte aj slovenskí bádatelia s referátmi týkajúcimi sa staršej doby bronzovej. Na XVIII. svetovom kongrese UISPP, ktorý sa konal v Paríži v roku 2018, sa zo Slovenska zúčastnili dvaja zástupcovia – J. Bátora a M. Bača, ktorí predniesli
spoločný referát Health, power and welfare from the perspective of Early Bronze Age cemeteries in SW Slovakia. Prezentovali v ňom výsledky výskumu zdravotného stavu populácií v jednotlivých kultúrach
Obr. 62. Exkurzia v Nižná Myšľi na
„Várhegyi“, ktorá sa konala počas kolokvia „Chronológia otomanskej kultúry“ v Košiciach v roku 1996 (na fotografii zľava doprava: Jozef Bátora, Juraj
Bartík, Nándor Kalicz, Klára Marková,
Tibor Kovács a Ladislav Olexa. - Fig. 62.
Excursion in Nižná Myšľa „Várhegy“,
organized during the colloquium „Chronology of Ottomany culture“ in Košice
in 1996 (on the photo from left to right:
Jozef Bátora, Juraj Bartík, Nándor Kalicz, Klára Marková, Tibor Kovács and
Ladislav Olexa (Archív J. Bátoru/Archive of J. Bátora).
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staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku. K pozoruhodným poznatkom dospeli porovnaním antropologických a paleopatologických analýz získaných z kostrových hrobov na pohrebiskách
v Jelšovciach, Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi a v Branči.
Po už spomínanej monografii V. Furmánka, L. Veliačika, J. Vladára Slovensko v dobe bronzovej (Bratislava 1991) vyšlo v prvej polovici 90. rokov 20. storočia viacero štúdií, ktoré obohatili poznatky
o staršej dobe bronzovej. Patrí k nim rozsiahla štúdia J. Bátoru The reflection of economy and social structure in the cemeteries of the Chłopice-Veselé and Nitra cultures, ktorá bola zverejnená v časopise Slovenská
archeológia v roku 1991. Autor v štúdii podrobil detailnej analýze pohrebiská kultúry Chłopice-Veselé a nitrianskej kultúry na celom území ich rozšírenia. Analýza ukázala, že základným činiteľom,
ktorý do značnej miery determinoval charakter a štruktúru vtedajšej ekonomiky a prostredníctvom
nej i charakter súdobej spoločnosti, bolo prírodné prostredie. Od neho sa postupne odvíjali všetky
komponenty, ako napr. flóra, fauna, prírodné zdroje surovín, štruktúra a hustota osídlenia atď.
Z ďalších prác je potrebné spomenúť dve štúdie A. Točíka, ktoré sa týkajú opevnených sídlisk.
Prvá z nich je venovaná výsledkom archeologického výskumu na hradnom kopci v Nitre (Točík/Rejholec 1993, 20 – 23) a druhá, nazvaná Poznámky k problematike opevneného sídliska otomanskej kultúry
v Barci pri Košiciach, prináša nový pohľad A. Točíka s odstupom štyridsiatich rokov na urbanistiku,
chronológiu vrstiev a vývoj opevneného sídliska v Barci (Točík 1994, 59 – 61).
V roku 1995 bola publikovaná v Taliansku (Verona/Lazise) štúdia M. Novotnej Befestigte Siedlungen der Otomani-Kultur in der Slowakei. Autorka v nej venovala pozornosť najmä problematike hospodárstva na opevnených sídliskách otomanskej kultúry na Slovensku. Základ hospodárstva tvorilo
poľnohospodárstvo a chov dobytka. Z remeselných činností to bola najmä metalurgia farebných kovov (Košice-Barca) a spracovanie ovčej vlny. Osobitný význam mal tranzitný obchod a jeho kontrola
(Spišský Štvrtok) (Novotná 1995, 141 – 144).
V roku 1996 bola zverejnená štúdia J. Bátoru Zur Problematik des Ausklingens der weidenblattförmigen
Kupferindustrie im nördlichen Teil des Karpatenbeckens, v ktorej autor na základe uzavretých nálezových celkov priniesol početné doklady, že existencia medenej industrie tvaru vŕbového listu nie je chronologicky
obmedzená iba na prvú polovicu stupňa BA1, ako sa dovtedy predpokladalo, ale prežíva ďalej aj v jeho
druhej polovici v nitriansko-únětickej fáze (BA1/BA2). Taktiež doložil,
že drôtená industria so spätnou slučkou sa neobjavuje neskôr než medená industria tvaru vŕbového listu, ale vyskytujú sa súčasne. Vyvrátil
tak dovtedy platnú chronologickú postupnosť – výskyt samostatnej industrie tvaru vŕbového listu, spoločný výskyt industrie tvaru vŕbového
listu a drôtenej industrie a samotný výskyt drôtenej industrie (Bátora
1996, 61 – 64).Základný význam pre vznik tretej koncepcie staršej doby
bronzovej na Slovensku mala štúdia J. Lichardusa (obr. 63) a J. Vladára
Karpatenbecken-Sintašta-Mykene. Ein Beitrag zur Definition der Bronzezeit
als historischer Epoche, ktorá bola publikovaná v Slovenskej archeológii
v roku 1996. Autori v nej poukázali na možnosť vidieť dejinný vývoj
zo sklonku staršej doby bronzovej na území strednej a juhovýchodnej
Európy nielen v spojitosti s východným Stredomorím, ale aj v úzkom
kontakte s vývojom v eurázijských stepiach a načrtli novú netradičnú
Obr. 63. Ján Lichardus (1939-2004). koncepciu. Bazírujúc na uzavretých nálezových celkoch, vývoj staršej Fig. 63. Ján Lichardus (1939-2004) (Ardoby bronzovej rozdelili do 8 chronologických horizontov. Prvýkrát chív J. Vladára/Archíve of J. Vladár).
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v našej odbornej spisbe inšpirovaní F. Bertemesom a V. Heydom (1996) zaviedli označenie stupňa RA0 na
označenie absolútneho začiatku, resp. prahu doby bronzovej, ktorý reprezentovala kultúra Chłopice-Veselé a doznievajúca kultúra Kosihy-Čaka-Makó. Podobne aj pre začiatok (iniciačnú etapu) strednej doby
bronzovej použili označenie stupeň B0 (Lichardus/Vladár 1996, 29).
Ku koncu 20. storočia, v roku 1999, vyšla práca V. Furmánka, L. Veliačika a J. Vladára Die Bronzezeit im slowakischen Raum (Rahden/Westfalen 1999), ktorá predstavuje sčasti prepracovanú a doplnenú
verziu monografie, ktorá vyšla v slovenskom jazyku v roku 1991. V syntetickej podobe v nej sprístupnili, najmä zahraničnej odbornej verejnosti, najnovšie poznatky aj o staršej dobe bronzovej na
území Slovenska. Aj v tom spočíva jej osobitný význam.V roku 1999 vyšiel tlačou aj zborník Aktuelle
Probleme der Erforschung der Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren und in der Slowakei (Nitra 1999), ktorého editormi boli J. Bátora a J. Peška. V zborníku bolo publikovaných 23 referátov, ktoré odzneli na
viacerých predchádzajúcich konferenciách o staršej dobe bronzovej v českých zemiach a na Slovensku a neboli dovtedy zverejnené. V zborníku publikované štúdie, aj vďaka príspevkom zo susedných
krajín, priniesli aktuálne informácie o výsledkoch terénneho i teoretického výskumu v stredoeurópskom priestore. Zborník vhodne obohatil príspevok S. Stuchlíka, ktorý priniesol základné informácie
o dovtedy uskutočnených dvanástich sympóziách o staršej dobe bronzovej v českých zemiach a na
Slovensku (Stuchlík 1999, 5 – 20).
Spisbu o výskume staršej doby bronzovej nielen na území Slovenska, ale aj v širšom európskom
priestore obohatila v roku 1999 monografická štúdia J. Bátoru Gräber mit Totenhäusern auf frühbronzezeitlichen Gräberfeldern in der Slowakei (Beitrag zu Kulturverbindungen zwischen Mittel-, West- und Osteuropa), ktorá bola zverejnená v časopise Prähistorische Zeitschrift (Bátora 1999a, 1 – 57). Autor v nej
spracoval osobitnú kategóriu hrobov s domami mŕtvych, ktoré boli preskúmané na pohrebiskách zo
staršej doby bronzovej na území Slovenska. V hroboch pochovaných mužov autor identifikoval vodcov – náčelníkov, ktorí evidentne plnili aj úlohu šamanov. V pohrebnom ríte, ako aj v inventári hrobov s domami mŕtvych zistil doklady kultúrnych vplyvov, resp. kultúrnych spojení územia Slovenska s dvomi diametrálne odlišnými kultúrnymi oblasťami Európy – so západnou a severozápadnou
Európou so silnými tradíciami megalitických kultúr a s východnou Európou s tradíciami stepných,
lesostepných a lesných kultúr.
V poslednom roku 20. storočia, v roku 2000, vyšla v Nemecku rozsiahla dvojzväzková monografia J. Bátoru Das Gräberfeld von Jelšovce, Slowakei: Ein Beitrag zur Frühbronzezeit im nordwestlichen
Karpatenbecken (Kiel 2000). Autor v nej priniesol komplexnú analýzu pohrebiska zo staršej doby
bronzovej so 616 hrobmi, ktoré patrili trom za sebou nasledujúcim kultúram: kultúre nitrianskej,
kultúre únětickej a kultúre maďarovskej. Profesor B. Hänsel ako editor monografie v jej úvode
napísal: „Der systematische Aufbau der Arbeit, die strikte, Deklinierung‘ des Fundstoffes macht sie zu einem vorzüglichen Nachschlagewerk für verschiedene Detailfragen über grundsätzliche Bedeutung hinaus.“
(„Systematickosť stavby práce, striktná, deklinácia‘ materiálu z nej vytvára vynikajúce informatívne dielo
pre rôzne detailné otázky, ktoré presahujú základný význam.“). Pri spracovaní a vyhodnotení materiálu
bola v nej prvýkrát na našom území využitá v neobvykle veľkej miere interdisciplinárna spolupráca
s prírodnými, technickými a lekárskymi vedami s výrazným zapojením špecialistov zo zahraničia.
Práve vďaka takémuto prístupu monografia zásadne prispela k rozvoju už vyššie spomínanej tretej
koncepcie staršej doby bronzovej na Slovensku. Vďaka početnému súboru dát C14 z pohrebiska
v Jelšovciach sa posunul počiatok doby bronzovej aj na území Slovenska o 500 rokov skôr – k roku
2300 pr. n. l. (Görsdorf 2000, 565). Podobne sa na základe veľkého počtu metalografických analýz ko56.
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vových artefaktov podarilo prvýkrát v oblasti strednej Európy exaktne určiť hranicu, kedy v staršej
dobe bronzovej končí používanie medenej industrie a kedy začína dominovať bronzová industria.
Okrem toho spektrálne analýzy jednoznačne potvrdili paralelné využívanie rôznych druhov ložísk
medenej rudy, t. j. oxidačných i sulfidických (Bátora/Pernicka 2000, 579). Taktiež analýza jantárových korálikov metódou infračervenej spektrometrie, ktorá bola prvýkrát uplatnená na Slovensku,
exaktne preukázala, že boli zhotovené z jantáru pochádzajúceho z oblasti Baltského mora (Beck 2000,
593). Začiatok 3. tisícročia a 21. storočia priniesol novú dynamiku do bádania staršej doby bronzovej
na Slovensku. V roku 2001 vznikla Initiative Krems 2001, ktorú iniciovala rakúska archeologička A.
Krenn-Leeb. Jej hlavným poslaním bolo nadviazať na v 70. a 80. rokoch 20. storočia organizované
pracovné stretnutia – sympóziá – týkajúce sa eneolitu a staršej doby bronzovej (pozri text v predchádzajúcej subkapitole). Jej členmi sa stali poprední špecialisti na problematiku záveru eneolitu a staršej
doby bronzovej z krajín strednej a čiastočne aj západnej Európy (Česko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko,
Rakúsko, Slovensko). Doteraz sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí, ktorých súčasťou okrem
referátov boli a sú diskusie o smerovaní, trendoch a koncepcii terénneho a teoretického výskumu
záveru eneolitu a staršej doby bronzovej v strednej Európe.Publikačná činnosť v prvom desaťročí
21. storočia bola bohatá a priniesla každoročne celý rad nových informácií a poznatkov týkajúcich
sa staršej doby bronzovej. V rokoch 2002 a 2003 vyšli tlačou v časopise Slovenská archeológia dve
rozsiahle štúdie J. Bátoru. Prvá s názvom Contribution to the problem of “craftsmen” graves at the End of
Aeneolithic and in the Early Bronze Age in Central, Western and Eastern Europe bola venovaná hrobom
„remeselníkov“ z obdobia eneolitu a staršej doby bronzovej v strednej, západnej a východnej Európe.
Ide o prvú prácu, v ktorej bola problematika hrobov „remeselníkov“, medzi ktorými výrazne dominovali kovolejári, spracovaná v širokých európskych súvislostiach. Analýzy ukázali, že v rámci spoločenskej stratifikácie v skúmanom období nepatrili „remeselníci“ iba do jednej spoločenskej vrstvy.
Najmä metalurgovia (kovolejári a kováči) a výrobcovia silicitových streliek a ratíšť do šípov patrili
k vtedajšej najvyššej spoločenskej vrstve – elite. Ďalšia časť „remeselníkov“, ako boli pradiari a tkáči,
garbiari a výrobcovia kostených predmetov a korálikov, patrila skôr do skupiny radového zámožnejšieho obyvateľstva (Bátora 2002, 179 – 228).
V druhej štúdii Kupferne Schaftlochäxte in Mittel-, Ost- und Südosteuropa (zu Kulturkontakten und Datierung – Äneolithikum/Frühbronzezeit) sa J. Bátora venoval medeným sekerkám s jedným ostrím
na teritóriu strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Uvedený typ sekeriek sa ukázal ako vhodný
artefakt na sledovanie kontaktov nielen medzi jednotlivými kultúrami, ale aj medzi vzdialenými kultúrnymi oblasťami v období záveru eneolitu a v staršej dobe bronzovej. Podarilo sa mu preukázať, že
rozhodujúcu úlohu pri šírení najstarších sekeriek s jedným ostrím z oblasti severného Kaukazu (z oblasti majkopskej kultúry) do Karpatského priestoru zohrali nositelia jamovej kultúry prostredníctvom
severopontickej oblasti (Bátora 2003, 1 – 38).
V prvých rokoch 3. tisícročia boli publikované dve práce, ktoré, aj keď sú populárno-vedecké,
prinášajú celý rad informácií a poznatkov týkajúcich sa vývoja východného Slovenska v staršej dobe
bronzovej. Prvou z nich je publikácia Między Mykenami a Bałtykiem: Kultura Otomani-Füzesabony, ktorá
bola vydaná v roku 2002 pri príležitosti rovnomennej výstavy prezentovanej v Podkarpatskom múzeu v Krosne v juhovýchodnom Poľsku. Jej autori J. Gancarski, D. Gašaj a L. Olexa v nej predstavili
výsledky výskumov opevnených sídlisk a pohrebísk OFKK na východnom Slovensku (Košice-Barca,
Nižná Myšľa, Rozhanovce) a v juhovýchodnom Poľsku (Trzcinica) (Gancarski et al. 2002). Druhou z nich
je publikácia L. Olexu Nižná Myšľa: osada a pohrebisko z doby bronzovej, ktorá vyšla v roku 2003 v edícii
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Archeologické pamätníky Slovenska. Autor v nej prvýkrát predstavil v komplexnejšej podobe výsledky
vtedy už 25 rokov trvajúceho systematického výskumu v Nižnej Myšli (Olexa 2003).
V nasledujúcom roku 2004 pri príležitosti životného jubilea J. Vladára, významného bádateľa
staršej doby bronzovej nielen na Slovensku, ale aj v Európe, vyšiel tlačou zborník Einflüsse und Kontakte alteuropäischer Kulturen, ktorého editormi boli J. Bátora, V. Furmánek a L. Veliačik. Zborník
priniesol viaceré hodnotné príspevky týkajúce sa problematiky staršej doby bronzovej, z ktorých
možno spomenúť štúdie J. Bartíka, J. Bátoru, V. Furmánka, J. Jakaba, S. Masnicovej, K. Markovej,
L. Olexu, M. Pitoráka a L. Veliačika.
V tom istom roku bola publikovaná v časopise Slovenská archeológia pozoruhodná štúdia V. Mitáša K niektorým otázkam tzv. hurbanovského typu. Ako napovedá názov, venoval sa v nej tzv. hurbanovskému typu, ktorého podrobnejšia analýza, oprávňujúca jeho vyčlenenie, nebola urobená. Je
nepochybné, že hurbanovský typ, resp. skupina, je organickou súčasťou únětickej kultúry. Prvky kisapostágskej a hatvanskej kultúry, ktoré evidujeme v jej keramickej náplni, možno považovať iba za
výsledok vzájomných kultúrnych kontaktov všetkých troch kultúr (Mitáš 2004, 295).V polovici prvého desaťročia 21. storočia sa v zahraničnej odbornej spisbe stretávame s dvomi monografiami, ktoré
sa priamo zaoberajú materiálom zo staršej doby bronzovej z územia Slovenska. Ide o monografie,
ktoré vznikli ako doktorandské dizertačné práce pod vedením J. Lichardusa na Sárskej univerzite
v Saarbrückene v Nemecku, kde vyšli aj tlačou v rokoch 2005 a 2006. Ťažisko prvej z nich s názvom
Die Nitragruppe in der Südwestslowakei, ktorej autorkou je Ch. Bernard, spočíva v spracovaní nitrianskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Aj keď sa zameriava predovšetkým na vyhodnotenie pohrebiska Výčapy-Opatovce, značnú pozornosť venuje aj ďalším pohrebiskám nitrianskej kultúry. Osobitný dôraz kladie na kovové artefakty a ich paleometalurgickú analýzu (Bernard 2005). Druhá práca
nazvaná Die soziale Differenzierung der östlichen Aunjetitzer Kultur in den Bronzezeitstufen A2 und A3,
ktorej autorom je J. Kraus, sa zaoberá problematikou sociálnej diferenciácie v oblasti východnej únětickej kultúry v stupňoch A2 a A3. V tejto súvislosti popri pohrebiskách únětickej kultúry z územia
Moravy a Dolného Rakúska venoval pozornosť najmä pohrebiskám z územia juhozápadného Slovenska. Poukázal na to, že v stupňoch A2 a A3 došlo k ďalšiemu rozvoju v zložení spoločnosti. Na
základe inventáru hrobov sa ukázalo, že muži si svoje spoločenské postavenie udržali naďalej, ale pre
ženy platili nové spoločenské normy. Paralelne s týmto vývojom v západnej časti rozšírenia únětickej
kultúry došlo k úplnej zmene paradigmy v pohrebnom ríte. Nie sú tam známe regulárne pohrebiská,
ale iba ojedinelé hroby pod mohylami s insígniami elity. Správne to považuje za výsledok extrémne
stratifikovanej súvekej spoločnosti (Kraus 2006, 203 – 212).
V roku 2006 bola publikovaná v zborníku Bronzezeitlichen Depotfunde – Problem der Interpretation,
ktorý pod editorstvom J. Kobaľa vyšiel tlačou v Užhorode, dôležitá štúdia dvojice autorov V. Furmánka a J. Vladára Metallhortfunde aus dem Verfallhorizont der befestigten Siedlungen der Otomani- und
Maďarovce-Kultur in der Slowakei. Autori v nej komplexne zhrnuli z územia Slovenska všetky dovtedy
známe bronzové depoty tzv. kosziderského horizontu a poukázali na ich rozdielny počet v priestore
maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku a v oblasti OFKK na východnom Slovensku a na
juhu stredného Slovenska (Furmánek/Vladár 2006, 184 – 225).
Z ďalších prác, ktoré boli zverejnené v roku 2006, možno spomenúť aj knižnú publikáciu J. Bátoru
Štúdie ku komunikácii medzi strednou a východnou Európou v dobe bronzovej (Bratislava 2006). Práca obsahuje 8 doplnených a aktualizovaných štúdií, ktoré vznikali postupne v priebehu niekoľkých
rokov a boli publikované na rôznych miestach a v rôznych jazykoch. J. Vladár v doslove ku knihe
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napísal: „J. Bátora rieši mnohé závažné problémy, ktoré vyplynuli z analýzy rozsiahlych nálezových fondov
z rôznych bližších či vzdialenejších oblastí, prirodzene s akcentom na východoeurópsku i ázijskú kultúrnu sféru, a to dôsledne vo vzťahu k nálezom pochádzajúcim z územia Slovenska a strednej Európy v období na sklonku eneolitu a v dobe bronzovej.“ (Vladár 2006, 265).
Na sklonku prvého desaťročia 21. storočia vznikli viaceré relevantné štúdie a monografia, ktoré
sa týkajú staršej doby bronzovej na Slovensku. V roku 2008 boli v zborníku Defensive Structures from
Central Europe to the Aegean in the 3rd and 2nd millennium BC (Poznaň/Bonn 2008) zverejnené dve štúdie,
ktoré priniesli prvé základné informácie o výsledkoch systematických výskumov opevnených sídlisk
v rámci slovensko-nemeckej spolupráce. Prvou bola štúdia J. Bátoru a K. Rassmanna Die Ausgrabungen auf der befestigten Siedlung Nad Hronom bei Rybník, Kr. Levice (Südwestslowakei) (Bátora/Rassmann
2008, 85) a druhou štúdia J. Bátoru, B. Eitela, F. Falkensteina, K. Rassmanna Fidvár bei Vráble – Eine
befestigte Zentralsiedlung der Frühbronzezeit in der Slowakei (Bátora/Eitel/Falkenstein/Rassmann 2008, 97).
V časopise Slovenská archeológia boli v roku 2009 zverejnené dve štúdie J. Bátoru. V prvej štúdii Metallurgy and Early Bronze Age Fortified Settlements in Slovakia sa autor zaoberal problematikou metalurgie
na opevnených sídliskách zo staršej doby bronzovej na Slovensku. V chronologickej postupnosti priniesol doklady metalurgickej produkcie v opevnených, ale i neopevnených sídliskách a potvrdil, že základným predpokladom pre rozvoj metalurgie bola blízkosť ložísk farebných kovov (medi, zlata, cínu).
Významným zistením je, že metalurgia nebola v oblasti maďarovskej kultúry na výrazne nižšej úrovni
než v oblasti otomanskej kultúry. Rozdiel pozorovaný najmä v počte depotov súvisí skôr s rozdielnym
zánikom prevažnej väčšiny sídlisk v oboch kultúrach. Ukazuje sa, že sídliská maďarovskej kultúry zanikli
zväčša pozvoľne, kým v otomanskej kultúre náhle až násilne (Bátora 2009b, 219).
V druhej štúdii Hroby s dýkami na pohrebisku zo staršej doby bronzovej v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi
J. Bátora okrem iného prezentoval i poznatok týkajúci sa rozdielu v spôsobe nosenia dýk v nitrianskej
a únětickej kultúre, ktorý prinieslo detailné sledovanie umiestnenia dýk v hroboch na pohrebisku
v Mýtnej Novej Vsi. Kým v nitrianskej kultúre prevládalo ich nosenie zrejme na opasku pri pravom
boku, v únětickej kultúre bolo zvykom nosiť ich v oblasti chrbta a hrotom nahor. Takéto rozdielne
umiestnenie dýk v oboch kultúrach môže znamenať nielen odlišnosť v kroji, ale môže poukazovať i na
prípadný rozdielny spôsob v „technike“ boja zblízka (Bátora 2009a, 251).
Vyššie spomínanou monografiou je práca P. Šteinera Keramický inventár otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu vo svetle nálezov z Barce I (Nitra 2009). Práca je výstupom zo spoločného projektu Archeologického ústavu SAV a Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorého cieľom bolo komplexné spracovanie výsledkov záchranného výskumu
opevneného sídliska v Košiciach-Barci (výskum pod vedením L. Hájka bol realizovaný v rokoch
1951 – 1954). Monografia prináša výsledky analýzy rozsiahleho súboru keramiky, ktorý pozostával
z vyše 500 nádob, cca 100 000 črepov a množstva ďalších keramických predmetov – koliesok, závaží
a plastík. Práve keramický materiál poslúžil autorovi na mierne poopravenie vnútornej chronológie
OFKK, ktorú vypracoval a publikoval L. Olexa v roku 1987 (Olexa 1987, 255). Podľa P. Šteinera by
mal byť podobne, ako sa na začiatku vývoja vyčleňuje koštiansko-otomanský a hatvansko-otomanský
horizont, vyčlenený aj záverečný otomansko-pilinský, otomansko-mohylový a otomansko-Suciu de
Sus horizont (Šteiner 2009, tab. na s. 76).
Publikačné aktivity súvisiace so staršou dobou bronzovou na Slovensku intenzívne pokračovali aj
od začiatku druhého desaťročia 21. storočia V roku 2011 bola publikovaná štúdia J. Bátoru Bestattungen unter Hügeln im Gebiet der mittleren Donau seit dem Ende des Äneolithikums bis zum Beginn der mitt59.
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leren Bronzezeit v zborníku Ancestral Landscapes: Burial Mounds in the Copper and Bronze Ages (Central and
Eastern Europe – Balkans – Adriatic – Aegean, 4th–2nd millennium BC) (Lyon 2011). Autor v nej v rámci
spracovania hrobov pod mohylami v oblasti stredného Dunaja v období záveru eneolitu a v staršej
dobe bronzovej osobitnú pozornosť venoval územiu Slovenska. Za prínosnú možno v štúdii považovať skutočnosť, že sa podarilo preukázať, že zvyk pochovávania pod mohylami v kultúrach strednej
doby bronzovej, t. j. v karpatskej a stredodunajskej mohylovej kultúre, má svoj pôvod už v kultúrach
záverečného úseku staršej doby bronzovej – maďarovskej, věteřovskej a böheimkirchenskej skupine
věteřovskej kultúry. Tento spôsob pochovávania prešiel z obdobia staršej doby bronzovej do obdobia
strednej doby bronzovej kontinuálne ako prirodzená súčasť genetického vývoja jednotlivých mohylových kultúr (Bátora 2011, 95).
V nasledujúcom roku 2012 boli v rámci zborníka Václav Furmánek a doba bronzová (Nitra 2012) publikované viaceré štúdie týkajúce sa staršej doby bronzovej na Slovensku. Okrem už vyššie spomínaného
príspevku J. Bátoru a M. Schultza Ein beachtenswertes frühbronzezeitliches Grab aus Ludanice, Ortsteil Mýtna
Nová Ves (SW Slowakei) (2012, 43), to boli príspevky I. Chebena Siedlung und Gräberfeld der Aunjetitzer
Kultur in Pata (2012, 119), M. Novotnej Waffen in Gräbern der älteren Bronzezeit in der Slowakei (2012,
263), L. Olexu a T. Nováčka Praveké zlato z Nižnej Myšle (2012, 273), J. Vladára Depoty bronzových a zlatých výrobkov na výšinnom opevnenom sídlisku otomanskej kultúry v Spišskom Štvrtku (2012, 383) a E. Wiedermanna Populácie šnúrového ornamentu v severozápadnom vnútrokarpatskom teritóriu (2012, 397).
V roku 2013 vyšla tlačou v časopise Slovenská archeológia rozsiahla štúdia monografického charakteru od V. Mitáša Expanzia únětickej kultúry so zreteľom na nálezy z územia Slovenska. Autor v nej
priniesol nový pohľad na problematiku expanzie a rozšírenia únětickej kultúry na územie Slovenska.
Pamiatky úňetickej kultúry v tejto oblasti rozdelil na tri kvalitatívne odlišné skupiny. Prvú skupinu,
ktorá je chronologicky najstaršia, spája s postupným prenikaním únětickej kultúry ešte do priestoru nitrianskej kultúry a z procesuálneho hľadiska ju označil za výsledok tzv. malej mobility. Druhú
mladšiu skupinu pamiatok už spája s posunom a rozšírením (expanziou) úňetickej kultúry z moravsko-dolnorakúskeho sídelného priestoru na juhozápad Slovenska, pričom z procesuálneho hľadiska
ich označil za rezultát tzv. veľkej mobility. Do tretej skupiny zaradil nálezy únětického charakteru,
ktoré sa zistili mimo priestoru súvisle osídleného areálu únětickej kultúry a sú manifestované najmä
tzv. únětickými bronzami (Mitáš 2013, 250 – 252). Materiál, ktorý je doteraz známy tak z pohrebísk
nitrianskej, ako aj únětickej kultúry z územia juhozápadného Slovenska, ale i z oblastí ležiacich východnejšie, umožňuje pokladať uvedenú interpretáciu za veľmi pravdepodobnú.
Taktiež v roku 2013 bola publikovaná štúdia J. Bátoru The settlement structure problem and the end
of fortified settlements from the final period of Early Bronze Age at Slovakia v zborníku z konferencie
nazvanej 1600 – Kultureller Umbruch im Schatten des Thera-Ausbruchs?, ktorá sa konala v Halle v SRN. Autor v nej venoval pozornosť problematike sídliskovej štruktúry a zániku opevnených
sídlisk na sklonku staršej doby bronzovej na Slovensku, t. j. v kultúrach komplexu Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen na juhozápadnom Slovensku a v kultúrnom komplexe Otomani-Füzesabony
na východnom Slovensku. Kultúry staršej doby bronzovej v dunajsko-karpatskom priestore boli nielen periférnymi kultúrami egejsko-predoázijských rozvinutých kultúr, ale tiež západnou perifériou
eurázijského stepného priestoru. A z toho dôvodu je potrebné v oveľa väčšej miere než doteraz počítať s migráciami, resp. migračnými vlnami a kultúrnymi vplyvmi, ktoré začínali v oblasti východnej
Európy a v eurázijskej oblasti. Podľa autora s touto zvýšenou mobilitou populácií zrejme možno spájať aj zánik opevnených sídlisk (Bátora 2013e, 373 – 386).
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Za dôležitú skutočnosť, ktorá významnou mierou prispela k poznaniu staršej doby bronzovej nielen
na Slovensku, ale i v širšom regióne, možno považovať fakt, že v rokoch 2013, 2015 a 2017, teda postupne v dvojročných intervaloch, vyšli tlačou tri katalógy pohrebiska Nižná Myšľa, ktorých autormi sú L.
Olexa a T. Nováček. Prvým je Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli: katalóg I (hroby 1 – 310)
(Nitra 2013), druhým Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli: katalóg II (hroby 311 – 499) (Nitra
2015) a tretím Pohrebisko zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli: katalóg III (hroby 500 – 792) (Nitra 2017).
Nejde iba o klasické katalógy s opisom hrobov a materiálu a obrazovou prílohou, ale v každom z uvedených katalógov sa v prvej časti nachádzajú základné informácie o dejinách bádania, prírodnom prostredí
a vnútornej chronológii pohrebiska v Nižnej Myšli. Okrem toho sa tam vyskytuje i stručné vyhodnotenie pohrebného rítu a inventáru hrobov. Všetky tri katalógy spolu sprístupnili základné informácie
o 792 hroboch. Ide o databázu mimoriadnej vedeckej hodnoty, ktorej už aj predbežné vyhodnotenie
výraznou mierou posunulo naše doterajšie poznatky o OFKK. K uvedenému počtu hrobov v roku 2016
pribudlo ďalších 7 novoodkrytých hrobov, čím nadobudol ich doterajší celkový počet na pohrebisku
v Nižnej Myšli číslo 799 (za informáciu ďakujem L. Olexovi a T. Nováčkovi). Ak k tomu pripočítame 5 hrobov, ktoré odkryl koncom 40. rokov 20. storočia J. Pástor (1949, 66 – 69), tak z Nižnej Myšle je doteraz
známych spolu 804 hrobov zo staršej doby bronzovej. Keďže výskum bude pokračovať aj v nasledujúcom období, je veľký predpoklad, že k uvedenému počtu pribudnú ešte ďalšie hroby.
V roku 2014 publikovala K. Daňová a K. Elschek v časopise Slovenská archeológia štúdiu Pohrebisko nitrianskej kultúry v Zohore. Pohrebisko svojimi 23 hrobmi predstavuje doteraz najväčší súbor
nálezov zo staršej doby bronzovej na Záhorí. Významnou skutočnosťou je, že pohrebisko, ktoré leží
na západnom okraji rozšírenia nitrianskej kultúry, na základe inventáru hrobov patrí do jej staršej
fázy (Daňová/Elschek 2014, 278 – 279). Antropologická a paleopatologická analýza pochovaných na
pohrebisku v Zohore, ktoré uskutočnila A. Šefčáková, priniesla doklady zranení na lebkách viacerých
jedincov (Šefčáková 2014, 311 – 312).
V rámci edície Staré Slovensko vyšla tlačou v roku 2015 dôležitá kolektívna monografia Doba bronzová, ktorej autormi sú V. Furmánek, J. Bátora, R. Kujovský, V. Mitáš, O. Oždáni a J. Vladár (Nitra
2015). Staršiu dobu bronzovú v nej spracovali J. Bátora a J. Vladár. Keďže výskum obdobia staršej
doby bronzovej na Slovensku najmä po roku 2000 nadobudol mimoriadnu intenzitu, autori priniesli
v nosnej kapitole Kultúry staršej doby bronzovej celý rad nových poznatkov základného významu. Jedným z nich je aj prehodnotenie osídlenia v pomoravskej oblasti Slovenska, ktoré sa doteraz tradične
spájalo s osídlením maďarovskej kultúry. Nové poznatky ukázali, že uvedená oblasť na Záhorí bola
osídlená nositeľmi věteřovskej kultúry, ktorá sem zasahovala z oblasti južnej Moravy a Dolného Rakúska (Bátora/Vladár 2015, 39 – 41).
V roku 2015 bol publikovaný zborník príspevkov z XXIII. medzinárodného sympózia Staršia
doba bronzová v Čechách, na Morave a na Slovensku, ktoré sa konalo v roku 2013 v Leviciach.
Zborník, ktorého editormi boli J. Bátora a P. Tóth, vyšiel pod názvom Keď bronz vystriedal meď a bol
venovaný J. Vladárovi, poprednému európskemu bádateľovi staršej doby bronzovej, pri príležitosti
jeho významného životného jubilea.V rozsiahlom zborníku boli príspevky rozdelené do štyroch tematických blokov a v každom z nich sa nachádzajú príspevky venované problematike staršej doby
bronzovej na Slovensku. V prvom bloku venovanom kultúram, kultúrnym vzťahom a chronológii
sa nachádza štúdia M. Novotnej Die Košťany-Gruppe und ihre kulturell-chronologische Entwicklung.
Prináša v nej viaceré nové pohľady na kultúrno-chronologický vývoj koštianskej kultúry (Novotná
2015, 26). Druhý blok bol venovaný sídliskám, sídliskovým štruktúram a dynamike osídlenia. Práve
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pri výskume opevnených a otvorených sídlisk zo staršej doby bronzovej sa v posledných rokoch na
Slovensku dosiahli viaceré nové, ba až prelomové výsledky. Z toho dôvodu sa v tomto bloku nachádzajú početné príspevky venované tejto problematike, napr. J. Bátora, P. Tóth a K. Rassmann:
Centrálne sídlisko zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch (2015, 123 – 137), J. Bátora, P. Tóth a M. Bača:
Výskumy opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej vo východnej časti Podunajskej nížiny (2015, 139 –
154), J. Vavák, P. Jelínek, J. Hlavatá a Ľ. Illášová: Doklady metalurgie na opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v Budmericiach (2015, 157 – 184), M. Bielich: Nové nálezy zo staršej doby bronzovej zo
Šaroviec (2015, 187 – 198), P. Tóth a D. Oravkinová: Sídelné stratégie v závere staršej doby bronzovej
na Slovensku (2015, 217 – 241) a P. Šteiner: Loom-weigts of the Otomani-Füzesabony cultural complex
from Barca I – Hlinené závažia otomansko-füzesabonyského kultúrneho komplexu z Barce I (2015, 261 –
268). Tretí blok prináša príspevky venované pohrebiskám a pohrebnému rítu. Územia Slovenska
sa týkajú dva príspevky – J. Bátora, Z. Litviaková a J. Vladár: Analýza vybraných hrobových celkov
z pohrebiska nitrianskej kultúry Nitra-Čermáň (2015, 273 – 284) a L. Olexa a T. Nováček: Výskum
pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Nižnej Myšli. Predklasický horizont pamiatok (2015, 315 – 328).
Štvrtý blok bol venovaný depotom, deponovaniu a technologickým inováciám. Aj v tomto bloku
sa na územie Slovenska vzťahujú dva príspevky – J. Vladár a D. Oravkinová: Tezaurácia bronzových
a zlatých predmetov na opevnenom sídlisku v Spišskom Štvrtku (2015, 433 – 451) a K. Holmová a M.
Takács: Keramický depot z doby bronzovej na sídlisku Gáň (2015, 453 – 466).
Treťou knižnou publikáciou, ktorá vyšla tlačou v roku 2015 a týka sa staršej doby bronzovej na
Slovensku, je dvojdielna monografia dvojice autorov Z. Benkovsky-Pivovarová a B. Chropovský
Grabfunde der frühen und beginnenden mittleren Bronzezeit in der Westslowakei (Nitra 2015). V monografii, ktorú po smrti spoluautora B. Chropovského v prevažnej miere napísala Z. Benkovsky-Pivovarová, sú prvýkrát zverejnené výsledky výskumov viacerých pohrebísk z územia juhozápadného Slovenska, z ktorých niektoré boli preskúmané pred viac než 60 rokmi (napr. Abrahám). Význam publikácie
teda spočíva vo vyhotovenom klasickom katalógu a sprístupnení materiálu, ktorý bol pre odbornú
verejnosť dlhé roky neprístupný. Druhá časť práce, ktorou je vyhodnotenie materiálu a pohrebného
rítu uvedených pohrebísk, je poznačená viacerých závermi, ktoré neakceptujú štandardné poznatky
o kultúrnohistorickom vývoji v staršej dobe bronzovej na juhozápadnom Slovensku. Najvýraznejšie
to badať v prípade konštatovania, že nitrianska kultúra existovala na juhozápadnom Slovensku paralelne s únětickou kutúrou až do počiatku maďarovskej kultúry (Benkovsky-Pivovarová/Chropovský
2015, 120). Aj najnovšie poznatky získané pri výskume opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej
takúto možnosť interpretácie Z. Benkovsky- Pivovarovej absolútne vylučujú.
Ďalšou dôležitou štúdiou, ktorá bola publikovaná v roku 2016, je štúdia kolektívu autorov J. Bartík, I. Bazovský, P. Jelínek a A. Šefčáková Osídlenie Bratislavy-Rusoviec v staršej dobe bronzovej. Prináša
okrem už dávnejšie známych hrobových nálezov wieselburskej kultúry aj prvé sídliskové nálezy tejto
kultúry na dnešnom území Slovenska. Okrem toho prináša štúdia i prvé výrazné doklady osídlenia
Rusoviec v závere staršej doby bronzovej věteřovskou a maďarovskou kultúrou (Bartík/Bazovský/Jelínek/Šefčáková 2016, 60 – 66).
K štúdiám, ktoré v roku 2016 obohatili poznanie staršej doby bronzovej na Slovensku, patrí aj
štúdia kolektívu autorov N. Müller-Scheeßel, J. Bátora, S. Reiter, K. Radloff a P. Tóth Prospection
Results in the Žitava Valley, ktorá bola publikovaná v Študijných zvestiach Archeologického ústavu
SAV v Nitre. Prináša výsledky nedávneho terénneho povrchového prieskumu v regióne horného
a stredného Požitavia, ktorý bol spojený s geofyzikálnou prospekciou. Práve vďaka nej sa podarilo
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v Hule, okr. Nové Zámky, identifikovať nové opevnené sídlisko maďarovskej kultúry. Jeho objavenie
významne prispieva k poznaniu sídliskovej štruktúry v oblasti medzi Vrábľami a Šuranmi-Nitrianskym Hrádkom (Müller-Scheeßel/Bátora/Reiter/Radloff/Tóth 2016, 79 – 96).
Z ďalších štúdií, ktoré boli publikované v roku 2016, možno spomenúť štúdiu P. Gábora Pohrebisko
koštianskej kultúry v Košiciach. Autor sa v nej vrátil k pohrebisku preskúmanému J. Pástorom v 60.
rokoch 20. storočia a k publikovanému katalógu (Košice 1969). V práci sa za využitia modernejších
metód zameral na analýzu materiálu a pohrebného rítu, ako aj na komplexné vyhodnotenie pohrebiska (Gábor 2016, 51 – 78). S problematikou koštianskej kultúry súvisí aj štúdia M. Novotnej a M. Sojáka, ktorá je venovaná výsledkom výskumu pohrebiska koštianskej kultúry v Spišskom Podhradí na
severe Slovenska (Novotná/Soják 2016, 67 – 82). Pri záchrannom výskume bolo spolu preskúmaných
247 hrobov, ktoré priniesli viaceré nové pozorovania a poznatky týkajúce sa tak pohrebného rítu,
ako aj materiálnej kultúry. Autori k prevažnej časti inventáru hrobov nachádzajú paralely v klasickom
a neskorom stupni mierzanowickej kultúry v západnej časti Malopoľska. Keramika je svojím stvárnením veľmi blízka keramike samborzeckej skupiny, ktorá reprezentuje neskorý stupeň mierzanowickej
kultúry (Novotná/Soják 2016, 78 – 79).
Podobne ako v predchádzajúcom období, aj v roku 2017 sa objavili viaceré práce, ktoré obohatili
naše poznatky o staršej dobe bronzovej. V prvom rade možno spomenúť štúdiu trojice autorov D.
Oravkinovej, B. Hromadovej a M. Vlačikyho Kostená a parohová industria z výšinného opevneného
sídliska v Spišskom Štvrtku (Oravkinová/Hromadová/Vlačiky 2017, 23 – 80). Ide o prvú štúdiu, v ktorej
je kostená a parohová industria z obdobia staršej doby bronzovej na území Slovenska tak detailne
spracovaná. Možno konštatovať, že väčšina poznatkov, ktoré autori získali prostredníctvom modernej technologicko-morfologickej analýzy kostenej a parohovej industrie, má platnosť pre celú severokarpatskú oblasť, a tak ich možno využiť nielen pri jej vyhodnotení v OFKK, ale aj v maďarovskej,
věteřovskej a severopanónskej kultúre. Z ďalších prínosných prác možno spomenúť štúdiu J. Bartíka a T. Zachara, v ktorej prvýkrát zverejnili ozdobný štít jazykovitého tvaru zhotovený z medeného
plechu z Gajár, okr. Malacky (Bartík/Zachar 2017, 64; obr. 2 a 3). Ide o unikátny nález – prvý svojho
druhu z územia Slovenska, ktorý je svojím tvarom a výzdobou veľmi blízky ozdobným štítom únětickej kultúry z východných Čiech z lokalít Starý Bydžov a Opolany (Moucha 2005, tab. 96: 1; 60: 1
a 2). Chemická analýza preukázala, že ozdobný štít z Gajár bol vyrobený z variantu medi typu Singen
a jeho pôvod treba hľadať v západnejšie ležiacich oblastiach (Bartík/Zachar 2017, 74). Z ďalších možno
spomenúť syntetickú štúdiu J. Bátoru venovanú opevneným sídliskám zo staršej doby bronzovej na
Slovensku (Bátora 2017, 19 – 26) a kolektívnu štúdiu J. Bátoru, P. Tótha, K. Rassmanna a N. Müllera-Scheeßela venovanú najnovším výsledkom výskumu centrálneho sídliska zo staršej doby bronzovej vo Vrábľoch-Fidvári (Bátora/Tóth/Rassmann/Müller-Scheeßel 2017, 19 – 33).
Zásluhou dvojice autorov P. Prohászku a G. Nevizánskeho boli v roku 2017 publikované dve
štúdie, ktoré významnou mierou prispievajú k poznaniu počiatkov bádania staršej doby bronzovej na Slovensku v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. Prvou je štúdia venovaná
Jozefovi Nécseymu a počiatkom výskumu na opevnenom sídlisku zo staršej doby bronzovej vo
Vrábľoch v polohe Fidvár (Prohászka/Nevizánsky 2017a, 12 – 22). Druhá sa zaoberá hrobovými
nálezmi únětickej kultúry v Šenkviciach, ktoré tam v roku 1898 odkryl F. Meissl (Prohászka/Nevizánsky 2017b, 195 – 206). Obe štúdie potvrdili, že aj archívny výskum a tzv. archívna archeológia je mimoriadne dôležitá, a to nielen pre poznanie dejín vlastnej disciplíny, ale aj pre poznanie
života v dávnej minulosti.
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V posledných rokoch vďaka interdisciplinárnej, ale najmä medzinárodnej spolupráci slovenský výskum významne prispel k poznaniu staršej doby bronzovej nielen v strednej Európe, ale
v Európe vôbec. V tejto súvislosti možno spomenúť najmä výsledky výskumu opevneného sídliska vo Vrábľoch, kde sa zistilo radiálne usporiadanie obydlí vo viacerých radoch pozdĺž kruhového opevnenia. S veľmi blízkymi analógiami sa stretávame tak vo východnom Stredomorí,
ako aj v eurázijskej oblasti. Dôležité je, že kruhová zástavba vo Vrábľoch predstavuje zástavbu tzv. protourbánneho charakteru a pochádza z obdobia klasickej fázy únětickej kultúry, ktorá
chronologicky zodpovedá kruhovým zástavbám známym z oblasti kultúry Sintašta v zauralskej
oblasti Ruska a severozápadného Kazachstanu. Ide o obdobie 2100 až 1800 rokov pr. n. l., ktoré
z časového hľadiska predchádza mykénsku kultúru vo východnom Stredomorí. Protourbánna
architektúra zistená vo Vrábľoch je tak v oblasti strednej Európy najstaršia – o 300 rokov staršia,
než bolo doteraz známe (Bátora 2017, 26).
Z výsledkov výskumu pohrebísk za zmienku stoja výsledky paleopatologického výskumu, ktorý
na pohrebisku v Jelšovciach uskutočnila K. Koel z Zentrum Anatomie der Georg-August-Universität
Göttingen v SRN. Jej analýza preukázala u niekoľkých jedincov nitrianskej a únětickej kultúry ochorenie na syfilis a na lepru. V prípade lepry ide vôbec o najstarší doklad takéhoto ochorenia v Európe
(Koel 2012, 723).
V súčasnosti sú v štádiu rozpracovania viaceré monografie, ktoré sa týkajú najmä výsledkov
dlhoročných systematických výskumov opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej, napr.
v Hostiach, Ivanovciach, Nižnej Myšli, Rybníku, Santovke-Maďarovciach, Spišskom Štvrtku,
Šahách, Uníne a Vrábľoch. Taktiež sú rozpracované monografie venujúce sa rozsiahlym pohrebiskám preskúmaným na juhozápadnom (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Nitra-Čermáň, Pata,
Rumanová) a východnom Slovensku (Nižná Myšľa, Spišské Podhradie). Ich vyhodnotenie a zverejnenie v nasledujúcich rokoch prinesie mnoho ďalších nových poznatkov, ktoré významnou
mierou obohatia naše doterajšie vedomosti o živote obyvateľov staršej doby bronzovej nielen na
území Slovenska, ale aj celej Európy.
Za cca 150 rokov výskumu staršej doby bronzovej na území dnešného Slovenska bolo identifikovaných desať archeologických kultúr, ktoré doteraz poznáme zo 664 nálezísk, t. j. z 338 sídlisk
a 247 pohrebísk. Z 338 sídlisk bolo 102 opevnených a 236 neopevnených – otvorených. Okrem
toho z uvedených kultúr poznáme 64 hromadných nálezov kovových predmetov z 35 lokalít (25
depotov pochádza z územia juhozápadného Slovenska, 30 z územia východného Slovenska a 9
z územia stredného, severného a severozápadného Slovenska). Zo 44 lokalít evidujeme významné
ojedinelé nálezy (obr. 64).
Obr. 64. Graf so zobrazením celkového počtu doteraz známych nálezísk
zo staršej doby bronzovej na Slovensku. 1 – opevnené sídliská, 2 –
otvorené sídliská; 3 – pohrebiská,
4 – hromadné nálezy kovových
predmetov, 5 – významné ojedinelé
nálezy. - Fig. 64. Graph showing the
absolute number of all known Early Bronze Age sites in Slovakia. 1 –
fortified settlements, 2 – open settlements, 3 – graveyards, 4 – hoards,
5 – important single finds.
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KAPITOLA 2.

Kultúrnohistorický vývoj
v staršej dobe bronzovej

Kultúrne súvrstvie na tellovom sídlisku zo záveru eneolitu a staršej doby bronzovej vo Vrábľoch, v polohe Fidvár.
Multiple cultural layers on the tell settlement
from the end of Eneolithic and Early Bronze Age in Vráble, site Fidvár
(Archív Katedry archeológie FF UK Bratislava/Archive of the Department of Archaeology, FA UK in
Bratislava – foto/photo by J. Bátora).
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2.1 Doznievanie eneolitických kultúr

P

o zániku badenskej kultúry sa v severnej časti karpatskej oblasti dovtedajšia kultúrna homogenita narušuje a kultúrnohistorický vývoj nadobúda novú dynamiku a rozmery. Výsledkom
bolo, že v počas mladého a neskorého eneolitu sa v relatívne krátkom časovom období na skúmanom území objavujú viaceré kultúry a kultúrne skupiny. V období mladého eneolitu v hornatých
oblastiach stredného a východného Slovenska sídlili nositelia neskorej fázy badenskej kultúry. Najmä
v jej keramickom materiáli sa výrazne prejavujú intenzívne kultúrne kontakty s paralelnými susednými kultúrami. Na jednej strane s bošáckou kultúrou, ktorá bola rozšírená v horských a pahorkatinných
oblastiach západného a juhozápadného Slovenska a na strane druhej s kostolackou kulturou, sídliacou
v južných častiach juhozápadného a stredného Slovenska. Za osobitne významné treba považovať vplyvy spojené s prenikaním jamovej kultúry z východoeurópskych, nadčiernomorských stepí, reprezentované na východnom Slovensku šnúrovou keramikou typu Barca (vrstva IV/1).
V nasledujúcom období neskorého eneolitu sa zintenzívňujú kultúrne vplyvy z juhu, z oblasti vučedolskej kultúry. Výsledkom bol vznik neskoroeneolilitického kultúrneho komplexu, ktorého výrazným reprezentantom v staršej etape bola kultúra Kosihy-Čaka-Makó a v mladšej etape kultúra Somogyvár-Vinkovci
a kultúra Nyírség-Zatín. V rámci územia Slovenska osídlila kultúra Kosihy-Čaka-Makó najmä rovinaté
oblasti jeho juhozápadnej časti. Iba o niečo neskôr sa do južnej časti juhozápadného Slovenska rozšírila
kultúra Somogyvár-Vinkovci a do oblasti východného Slovenska kultúra Nyírség-Zatín.
V priebehu neskorého eneolitu do domáceho eneolitického podložia prenikli, následne s neveľkým
časovým odstupom, dve cudzie kultúrne zložky. Prvou, teda staršou bola kultúra so šnúrovou keramikou, ktorej zásah je doložený najmä v západnej (Pomoravie a stredné Považie) a severovýchodnej
časti Slovenska. Kým osídlenie v západnej časti možno spájať s prienikom kultúry so šnúrovou keramikou z území východnej Moravy, v severovýchodnej časti Slovenska ide o kultúru so šnúrovou
keramikou, pomenovanú jako kultúra východoslovenských mohýl. Súvisí s osídlením v priľahlých
oblastiach Poľska a Ukrajiny (lubaczowská skupina kultúry so šnúrovou keramikou).
Druhou cudzou kultúrnou zložkou bola kultúra zvoncovitých pohárov, ktorej osídlenie je dokumentované na juhozápadnom Slovensku. Jej staršie obdobie, reprezentované v keramike klasickými
zvoncovitými pohármi, doložené najmä v slovenskom Pomoraví a na strednom Považí, súvisí s intenzívnym osídlením tejto kultúry na území susednej Moravy. Nedávno identifikované nálezy klasických zvoncovitých pohárov z dolného Poiplia naznačujú, že na územie južného Slovenska prenikli aj
nositelia jej chronologicky mladšej csepelskej skupiny zo Zadunajska. Mladšie obdobie kultúry zvoncovitých pohárov reprezentované najmä tzv. sprievodnou keramikou, je doložené takmer na celom
juhozápadnom Slovensku.
Obe spomenuté cudzie kultúrne zložky významne ovplyvnili pohrebný rítus kultúr staršej doby
bronzovej na území Slovenska. Okrem kostrového spôsobu pochovávania to bola najmä orientácia
pochovaných v hroboch (vzhľadom k svetovým stranám). V kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu, kde dominovala orientácia pochovaných v smere Z-V a V-Z, môžeme hovoriť o modeli orientácie, ktorý pochádza z kultúry so šnúrovou keramikou a v kultúre únětickej, kde dominovala orientácia
uložených v hroboch, v smere S-J a J-S, o modeli, ktorý má korene v kultúre zvoncovitých pohárov.
69.

Obr. 65. Tabuľka kultúrnohistorického vývoja v staršej dobe bronzovej na Slovensku. - Fig. 65. A table of culture-historical development in the Bronze Age in Slovakia.
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2.2 Kultúry staršej doby bronzovej

D

esať kultúr v období staršej doby bronzovej na území Slovenska predstavuje pestrú
kultúrnu mozaiku, ktorú reprezentovalo na strane jednej obyvateľstvo s hlbokými
domácimi eneolitickými tradíciami a na strane druhej populácie, ktoré sa na naše
územie dostali v dôsledku expanzií. Obe kultúrne zložky položili základ pre kultúrnohistorický, spoločenský a ekonomický vývoj v staršej a následne i v strednej dobe bronzovej. Obdobie
staršej doby bronzovej možno rámcovo rozdeliť na tri chronologické etapy. Prvú, staršiu etapu,
reprezentuje kultúra Chłopice-Veselé, kultúra nitrianska a kultúra koštianska. Druhú, strednú
(vrcholnú), etapu staršej doby bronzovej zastupujú kultúry, ktoré mali svoj začiatok už v predchádzajúcej etape, ťažisko ich existencie však bolo až v tomto úseku. Reprezentujú ju kultúra
únětická, kultúra wieselburská a kultúra hatvanská. Tretiu mladú a neskorú etapu, reprezentuje
kultúra maďarovska, kultúra věteřovská, kultúra severopanónska a kultúry otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (OFKK) (obr. 65).

Staršia etapa staršej doby bronzovej
2.2.1 Kultúra Chłopice-Veselé
V závere eneolitu, ktorý na juhozápadnom Slovensku popri rezíduách kultúry Kosihy-Čaka-Makó
a kultúry Somogyvár-Vinkovci reprezentovalo osídlenie kultúry zvoncovitých pohárov, sa objavuje
kultúra Chłopice-Veselé. Ide o kultúru, ktorá vznikla severne od Karpát, na území južného Poľska
a západnej Ukrajiny. Jej nositelia prenikli do priestoru severnej časti karpatskej oblasti z územia severne od Karpát, z regiónu dnešného Maľopolska. Jej prienik na juh sa uskutočnil dvomi smermi - na
západe cez Moravskú bránu na východnú Moravu a juhozápadné Slovensko a na východe údolím
rieky Dunajec do Popradskej, Hornádskej a Košickej kotliny. Na východnom Slovensku prichádza do
sídliskového priestoru kultúry Nyírség-Zatín (Bátora 1983a, 178).
História bádania
Prvé nálezy kultúry Chłopice-Veselé sú známe z územia východnej Moravy už zo začiatku
20. storočia, ako to dokladajú nálezy zo Sudoměříc (Maška 1907). Na Slovensku sa nálezy tejto
kultúry zistili vo Veselom v roku 1939, kde V. Budinský-Krička začal skúmať kostrové pohrebisko. Eponymné nálezisko sa v nasledujúcich rokoch preskúmal celé. Odkrylo sa 38 hrobov
(Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 49). Nálezy kultúry Chłopice-Veselé boli spočiatku spájané so
šnúrovou kultúrou typu Złota, ktorej hlavná oblasť rozšírenia sa nachádzala v Maľopolsku (Neustupný a kol. 1960, 193; Šikulová 1961, 7-13). Začiatkom šesťdesiatych rokov 20. storočia J. Machnik (1960, 55; 1963, 67) na základe nálezov z lokality Chłopice v Malopoľsku, ktoré boli podobné nálezom z Veselého, zaviedol pomenovanie skupina Chłopice-Veselé. V roku 1963 uvedenú
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skupinu pamiatok označil A. Točík ako typ Veselé. Pre poznanie kultúry Chłopice-Veselé malo
veľký význam publikovanie pohrebiska vo Veselom (Budinský-Krička 1965, 51-106). V rámci tejto
štúdie V. Budinský-Krička urobil súpis lokalít nielen zo Slovenska a východnej Moravy, ale aj
zo západnej Ukrajiny. V súvislosti s kultúrou Chłopice-Veselé poukázal aj na podobnosť s nálezmi z lokality Počapy a Čižikov. Nálezy príbuzné kultúre Chłopice-Veselé na území západnej
Ukrajiny (na Volynsku) označil I. K. Svešnikov (1974, 80-117) ako kultúra Gorodok-Zdovbicja.
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia bol typ Chłopice-Veselé označený J. Machnikom ako kultúra Chłopice-Veselé (Machnik 1977, 29), ktorá sa stala základom pre skupiny prikarpatského
epišnúrového kultúrneho komplexu.
Pomerne dlhú dobu boli nálezy z Veselého ojedinelé a až v roku 1960 k nim pribudli nálezy
z pohrebiska v Ivanke pri Dunaji (Pichlerová 1966, 25), neskôr hrobové nálezy z Cífera-Pácu
(Kolník 1978, 128) a Ludaníc-Mýtnej Novej Vsi (Bátora 1988a, 33). Popri hrobových nálezoch
sa zistil aj prvý sídliskový nález v Čataji v roku 1975 (Pavúk 1981, 163). K sídliskovým nálezom
je možné priradiť i nálezy z povrchových zberov v Pečeňadoch a Šulekove (za informáciu ďakujem J. Pavúkovi).
Začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia poľskí bádatelia S. Kadrow, J. Machnik a A.
Machnikowa (1992, 90-93) na základe stratigrafických pozorovaní a rádiouhlíkových dát zo
sídliska a pohrebiská Iwanowice „Babia Górza“ vyčlenili v rámci kultúry Chłopice-Veselé starší horizont - protomierzanowický (materiál typu Chłopice) a mladší horizont - včasnomierzanowický (materiál typu Veselé). Dôsledkom toho bolo, že termín kultúra Chłopice-Veselé
bol nahradený termínom protomierzanowická fáza mierzanowickej kultúry na celom území
jej rozšírenia. Slovenskí bádatelia a ani časť poľských bádateľov toto nové označenie kultúry Chłopice-Veselé neprijala. Vzhľadom na to, že kultúra Chłopice-Veselé tvorila genetický
základ pre kultúry epišnúrového kultúrneho komplexu, možno ju na západnom Slovensku
považovať za protonitriansku fázu nitrianskej kultúry a na východnom Slovensku za protokoštiansku fázu koštianskej kultúry (Bátora 2000a, 517).
Rozšírenie
Kultúra Chłopice-Veselé po svojej expanzii z oblasti Maľopolska smerom na juh bola rozšírená
na východnej Morave (najmä v oblasti východne od rieky Morava - Holešov, Sudoměřice) a na juhozápadnom Slovensku po rieku Nitru (Ludanice – Mýtna Nová Ves). Najnovší nález hrobu z Tesárskych Mlynian však ukazuje, že s postupným prenikaním jej nositeľov je potrebné počítať aj na
hornom Požitaví (Ruttkayová/Ruttkay 2015, obr. 201 a 202). Ťažisko jej osídlenia na Slovensku spočívalo medzi masívom Malých Karpát a tokom rieky Váh. Na východnom Slovensku nositelia kultúry Chłopice-Veselé prenikli na Spiš (Veľká Lomnica) a do Košickej kotliny (Valaliky-Všechsvätých - Bátora 1981, 7-16). Na juhozápadnom Slovensku tvorí západnú hranicu jej rozšírenia masív
Bielych Karpát a rieka Morava, južnú Malý Dunaj so Žitným ostrovom a východnú rieka Nitra
a horný tok Žitavy (?). Severná hranica siahala na Považí po Nové Mesto nad Váhom, na Ponitrí
po Topoľčany a v Požitaví po Zlaté Moravce (?) (obr. 66). J. Machnik (1977, 30) začlenil nálezy
zo Slovenska a Moravy do ním vyčlenenej zóny A kultúry Chłopice-Veselé spolu s Malopoľskom,
Horným Sliezskom, horným Dnestrom a Bugom.
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Obr. 66. Mapa lokalít kultúry Chłopice-Veselé na Slovensku. – Fig. 66. Map of the Chłopice-Veselé culture sites in Slovakia. 1 - sídliská/settlements: 1 - Čataj, okr. Senec; 2 -Červeník, okr.
Hlohovec; 3 – Dolný Lopašov, „Holý vrch“, okr. Piešťany; 4 – Hlohovec-Šulekovo, okr. Hlohovec; 5 - Pečeňady, okr. Piešťany; 6 – Veľká Lomnica, okr. Kežmarok; 2 - pohrebiská/cemeteries:
7 - Brestovany, časť Lovčice, okr. Trnava; 8 - Cífer-Pác, okr. Trnava; 9 - Dolný Lopašov, „Holý vrch“, okr. Piešťany; 10 - Dolný Lopašov,“JV kataster obce“, okr. Piešťany; 11 - Ivanka pri Dunaji,
okr. Senec; 12 - Ludanice, časť Mýtna Nová Ves, okr. Topolčany; 13 – Kúty „Čepangát“, okr. Senica; 14 - Tesárske Mlyňany, okr. Zlaté Moravce; 15 – Valaliky-Všechsvätých, okr. Košice-vidiek;
16 - Veľký Grob, okr. Galanta; 17 - Veselé, okr. Piešťany; 3 - významný ojedinelý nález/significant single find: 18 – Kúty, „Sigeca II“, okr. Senica.
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Obr. 67. Výber keramiky kultúry Chłopice-Veselé. - Fig. 67. Typical pottery of the Chłopice-Veselé culture. 1, 2, 3 – Cífer-Pác; 3, 6 –
Ivánka pri Dunaji; 5, 7-10 – Čataj (podľa/after Kolník 1978; Pichlerová 1966; Pavúk 1981).
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Genéza a vnútorná chronológia a datovanie
Genetický základ kultúry Chłopice-Veselé tvorila kultúra so šnúrovou keramikou a jej genéza sa
odohrala na území severne od Karpát. Na východnú Moravu a na územie Slovenska prenikla v čase,
keď bola plne už sformovaná. Vnútorná periodizácia kultúry Chłopice-Veselé nebola doteraz na území Slovenska vypracovaná. Jej vnútorný vývoj je možné vyjadriť prostredníctvom relatívnej chronológie. Materiál z pohrebiska vo Veselom a zo sídliska v Čataji patrí k staršej fáze a nálezy z pohrebiska
v Ivánke pri Dunaji a Cífera-Pácu k mladším nálezom.
Vzhľadom na jej pomerne krátke, iba storočné trvanie je v materiáli výraznejšia vývojová zmena
ťažko postihnuteľná. Sú však náznaky, že chronologické kritérium bude treba hľadať najmä v technike a rozložení šnúrovej výzdoby na keramike (obr. 67). Najstarší horizont pohrebísk nitrianskej
kultúry, kde sa objavuje šnúrou zdobená keramika (Branč, Jelšovce, Ludanice - Mýtna Nová Ves,
Nitra-Čermáň) možno považovať za vyznievanie kultúry Chłopice-Veselé (horizont Chłopice-Veselé – Nitra). V rámci relatívnej chronológie možno kultúru Chłopice-Veselé zaradiť do F. Bertemesom
a V. Heydom novovyčleneného stupňa A0, ktorý reprezentuje prah doby bronzovej (1996, 13-36).
Vychádzajúc z výsledkov absolútnych dát, ktoré sa podarilo získať poľským bádateľom, možno existenciu kultúry Chłopice-Veselé ohraničiť rokmi 2400/2300-2200 cal. BC (Kadrow/Machnik 1997, 13).
Pramenná báza
Kultúra Chłopice-Veselé je známa na Morave a Slovensku prevažne z kostrových pohrebísk. Ojedinele ju poznáme aj zo sídlisk. Na Morave sú sídliská v podobe keramických nálezov doložené v Přerove
a Hulíne-Nivkách. Existencia ďalších sídlisk sa predpokladá v katastri Kvítkovic, Rymic a Třebětic (Šebela et
al.1990, obr. 1). Na juhozápadnom Slovensku je sídlisko kultúry Chłopice-Veselé jednoznačne doložené nálezom zásobnej jamy v Čataji, ktorá obsahovala charakteristický keramický materiál (Pavúk 1981, obr. 1-4).
Na sídlisko kultúry Chłopice-Veselé poukazuje i situácia v Dolnom Lopašove, kde sa na vyvýšenej planine
našla početná silicitová industria, vrátane streliek a silicitovej dýky (Loubal 1933, 593). Na východnom Slovensku je sídlisko tejto kultúry dokumentované keramickým materiálom zo sídliskovej vrstvy vo Veľkej
Lomnici (Novotná/Soják 2013, obr. 58: 9; 101). K potenciálnym sídliskám možno zaradiť lokality Červeník,
Pečeňady a Hlohovec-Šulekovo na dolnom Považí (obr. 68). Vychádzajúc z polohy sídlisk a pohrebísk sa
ukazuje, že ľud kultúry Chłopice-Veselé sídlil na vyšších alebo nižších sprašových terasách
v blízkosti vodných tokov. Vyhľadával úrodné černozemné
(Veselé) a nivné pôdy (Ivanka
pri Dunaji), ale neobišiel ani
hnedozeme (Dolný Lopašov).
Lokalizácia osídlenia umožňuje
predpoklad, že hlavným spôsobom obživy bolo poľnohospoObr. 68. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk kultúry Chłopice-Veselé.
dárstvo a dobytkárstvo (Bátora - Fig. 68. A graph showing the number of the Chłopice-Veselé culture sites. 1 - sídliská/set1984a, 34; 1984b, 629).
tlements, 2 - pohrebiská/cemeteries; 3 - významný ojedinelý nález/significant single find.
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Obr. 69. Mapa lokalít nitrianskej kultúry na Slovensku. – Fig. 69. Map of the Nitra culture sites in Slovakia. 1 - sídliská/settlements: 1 – Komjatice, „Vicena“, okr. Nové Zámky; 2 - Lukáčovce, okr.
Nitra; 3 – Nitra-Dolné Krškany, „južný okraj obce“, okr. Nitra; 4 – Nitra-Horné Krškany okr. Nitra; 5 – Veľký Grob, okr. Galanta; 6 - Výčapy-Opatovce, okr. Nitra; 2 - pohrebiská/cemeteries:
7 - Abrahám, okr. Galanta; 8 – Alekšince, okr. Nitra; 9 - Bešeňov, okr. Nové Zámky; 10 – Bernolákovo, okr. Senec; 11 - Blatné, okr. Senec; 12 - Branč, okr. Nitra; 13 - Brezová pod Bradlom, okr.
Myjava; 14 - Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom; 15 - Čierny Brod, „Šiškadomb“, okr. Galanta; 16 - Čierny Brod, „kóta 121“, okr. Galanta; 17 – Gajary, okr. Malacky; 18 – Golianovo, okr. Nitra;
19 - Hul, „Hliník pri železničnej stanici“okr. Nové Zámky; 20 - Hul, „Štrkáreň pri Mlynčeku“, okr. Nové Zámky; 21 - Hurbanovo, okr. Komárno; 22 - Chorvátsky Grob, okr. Senec; 23 – Chrabrany,
okr. Topolčany; 24 - Jablonec, „Peňažité za potokom“, okr. Pezinok; 25 - Jablonec, „ Intravilán- oproti kostolu“, okr. Pezinok; 26 - Jelšovce, okr. Nitra; 27 – Kapince, okr. Nitra; 28 - Komjatice, „Vicena“
okr. Nové Zámky; 29 - Komjatice, „Homoky“, okr. Nové Zámky; 30 - Komjatice, „Homolka“, okr. Nové Zámky; 31 - Koválov, okr. Senica; 32 – Ludanice-Mýtna Nová Ves, okr. Topolčany; 33 - Lužany, okr. Topolčany; 34 - Majcichov, okr. Trnava; 35 - Nitra, časť Čermáň, okr. Nitra; 36 – Nitra, „Svätoplukovo námestie“, okr. Nitra; 37 - Nitra, „Partizánska ulica, okr. Nitra; 38 – Nitra-Dolné
Krškany, „Areál PD“, okr. Nitra; 39 – Nitra, časť Dolné Krškany, „Areál Výskumného ústavu plastických látok“, okr. Nitra; 40 - Nitra, „Šindolka“, okr. Nitra; 41 - Nitrianske Hrnčiarovce, okr.
Nitra; 42 - Nové Sady „intravilán“, okr. Nitra; 43 - Nové Sady-Čab, okr. Nitra; 44 - Pobedim, „Hradištia“, okr. Nové Mesto nad Váhom; 45 – Rohovské Rybky, časť Rohov, okr. Senica; 46 - Senica,
okr. Senica; 47 - Sereď, okr. Galanta; 48 – Slovenská Nová Ves, okr. Trnava; 49 - Šaľa I, časť Veča „Hidaš“, okr. Šaľa; 50 - Šaľa II, „Duslo“ okr. Šaľa; 51 - Šenkvice I, „Vinohradská ulica 28“, okr.
Pezinok; 52 - Šenkvice, „Tehelňa“, okr. Pezinok; 53- Šurany, okr. Nové Zámky; 54 - Šurianky, „Za Figurom“, okr. Nitra; 55 - Šurianky „Za Kľučiarkou“, okr. Nitra; 56 - Tomášikovo, okr. Galanta;
57 - Trnovec nad Váhom, „medzi kótami 116,6 a 117,2“, okr. Šaľa; 58 - Trnovec nad Váhom, „Kalačova roľa“, okr. Nové Zámky; 59 - Tvrdošovce, „Gólya utca“, okr. Nové Zámky; 60 - Tvrdošovce,
„Kerektó“okr. Nové Zámky; 61 - Uľany nad Žitavou, okr. Nové Zámky; 62 - Veľký Grob, okr. Galanta; 63 - Vozokany, „Homokdomb I“, okr. Galanta; 64 - Vozokany, „Homokdomb III“, okr. Galanta;
65 - Vozokany, „Reméz“, okr. Galanta; 66 - Výčapy-Opatovce, okr. Nitra; 67 - Zlaté Moravce, okr. Zlaté Moravce; 68 - Zohor, okr. Malacky; 69 - Žlkovce, okr. Hlohovec.
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2.2.2 Nitrianska kultúra
Záverečné obdobie eneolitu, ktoré je na území juhozápadného Slovenska reprezentované kultúrou Chłopice-Veselé, bolo na počiatku doby bronzovej vystriedané
kultúrou nitrianskou. Do jej náplne sa pretavili početné
eneolitické prvky nie iba z kultúr tesne ju predchádzajúcich
(kultúra Chlopice-Veselé, kultúra zvoncovitých pohárov,
kultúra so šnúrovou keramikou), ale aj z kultúr starších –
mladoeneolitických (kultúra Kosihy-Čaka-Makó, kultúra
Somogyvár-Vinkovci a bošácka kultúra).

História bádania

Jednou z významných kultúr včasnobronzového prikarpatského epišnúrového kultúrneho komplexu bola nitrianska
kultúra. Prvé jej pamiatky – hroby - sa zistili v osemdesiatych
rokoch 19. storočia na strednej Morave na lokalite Příkazy
(Wankel 1889, 97-105). Boli, podobne ako aj hroby z Drahlova
(Kovářová 1928, 145), považované za hroby moravskej kultúry
so šnúrovou keramikou (Kalousek 1945, 127-129) a neskôr za
hroby únětickej kultúry (Tihelka 1953, 291-292). V roku 1922
k nim pribudli nálezy zo západného Slovenska z pohrebiska
v Brezovej pod Bradlom (Valašťan 1922, 120-121) a v Šenkviciach (Eisner 1933, 53). Následne v roku 1934 boli odkryté hroby nitrianskej kultúry v Hule (Loubal 1935, 347-355)
a v rokoch 1942 a 1949 v Bešeňove na Požitaví (Kraskovská
1949-1951, 169-175). Od začiatku päťdesiatych rokov 20. storočia sa začali realizovať rozsiahle systematické výskumy pohrebísk zo staršej doby bronzovej. V rámci nich boli odkryté prvé
rozsiahle pohrebiská nitrianskej kultúry. Výskumom, ktorý
viedol A. Točík v rokoch 1951-1954 vo Výčapoch-Opatovciach, sa zistilo 309 hrobov patriacich prevažne nitrianskej
kultúre (Točík 1979, 65). Z ďalších väčších výskumov pohrebísk možno spomenúť Abrahám (Chropovský 1958, 488-510),
kde časť pohrebiska patrila nitrianskej kultúre.
Významným medzníkom pre poznanie nitrianskej
kultúry bol výskum v Branči v rokoch 1961 a 1962 (236
hrobov) a v Nitre-Čermáni v rokoch 1966 a 1968 (122
hrobov). Oba výskumy boli uskutočnené pod vedením
J. Vladára (Vladár 1973b; Vladár/Bátora 2004, 245-257).
V šesťdesiatych rokoch sa uskutočnil výskum rozsiahleho
pohrebiska nitrianskej kultúry v Holešove na východnej
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Morave. Počas výskumu, vedenom J. Ondráčkom, bolo v rokoch 1964-1970 preskúmaných vyše
300 hrobov nitrianskej kultúry (Ondráček/Šebela 1985).
V sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa v súvislosti s nitrianskou kultúrou uskutočnili iba menšie záchranné výskumy pohrebísk vedené J. Bátorom v Alekšinciach, Čachticiach a Komjaticiach a J.
Pavúkom v Žlkovciach (Bátora 1984b, 629-637). Od začiatku osemdesiatich rokov J. Bátora viedol
výskum rozsiahlych pohrebísk nitrianskej kultúry na Ponitrí. V rokoch 1982-1987 to bol výskum
pohrebiska zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach, v rámci ktorého bolo odkrytých 187 hrobov nitrianskej kultúry (Bátora 2000a). Paralelne s ním bolo skúmané pohrebisko zo staršej doby bronzovej
v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, kde bolo v rokoch 1982, 1984-1989, 2003 a 2014 preskúmaných
okolo 500 hrobov nitrianskej kultúry (Bátora 1990a, 35-36; 2009a, 221). V prvej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia sa uskutočnili viaceré systematické povrchové prieskumy, zamerané na zistenie sídlisk nitrianskej kultúry na Záhorí, Považí a Ponitrí (Bátora 1984a, 34-36).
V poslednom období sa nálezová základňa nitrianskej kultúry rozmnožila o novoskúmané pohrebiská.
Z Moravy možno spomenúť pohrebisko v Slatiniciach, kde sa našlo 22 hrobov (Šmíd 2006, 1-32) a na západnom Slovensku pohrebisko v Zohore, kde sa odkrylo 22 hrobov (Daňová-Elschek 2014, 267-292).
Na základe koncentrácie lokalít nitrianskej kultúry priamo v meste Nitra, ako aj v povodí stredného a dolného toku rieky Nitry vyčlenil A. Točík (1956, 24-46) samostatnú starobronzovú nitriansku kultúru. Evidentná spätosť nálezov z počiatku doby bronzovej s nálezmi kultúr a skupín
epišnúrového kultúrneho komplexu ho viedli v roku 1963 k označeniu nitrianskej kultúry za nitriansku skupinu (Točík 1963, 716-774). J. Ondráček v tom istom čase však považoval nálezy nitrianskej kultúry na Morave za nálezy mierzanowicko-nitrianskeho typu (Ondráček 1963, 405-415).
Nejednotné pomenovanie, raz ako nitrianska skupina a raz ako nitrianska kultúra, sa definitívne
ustálilo až v roku 1991, kedy bádatelia V. Furmánek, L. Veliačik a J. Vladár (1991, 51-53) označili
nitriansku skupinu opätovne za kultúru.
Rozšírenie
Nitrianska kultúra bola rozšírená na juhozápadnom Slovensku a východnej Morave. Západnú hranicu súvislého osídlenia tvorila rieka Morava, východnú hranicu Hronská pahorkatina, južnú hranicu
tvoril Malý Dunaj v predĺžení po mesto Hurbanovo a severnú na Považí oblasť Nového Mesto nad Váhom, na Ponitrí priestor Topolčian a na Požitaví mesto Zlaté Moravce (obr. 69). Na Morave nitrianska
kultúra výnimočne zasiahla aj západne od rieky Moravy na Olomoucku (Drahlov, Příkazy, Slatinice).
Genéza a vnútorná chronológia a datovanie
Genetický základ nitrianskej kultúry tvorili viaceré kultúry obdobia neskorého eneolitu. Presvedčivo to dokladá keramika (obr. 70). Výrazne je v nej pozorovateľná zložka kultúry so šnúrovou keramikou, kultúry zvoncovitých pohárov, kultúry Somogyvár-Vinkovci a kultúry Kosihy-Čaka-Makó. Na tieto domáce eneolitické substráty sa navrstvuje kultúra Chłopice-Veselé. Túto
možno z hľadiska genézy nitrianskej kultúry považovať za protonitriansku fázu, ktorá zodpovedá
F. Bertemesom a V. Heydom (1996, 13-36; 2002, 185-229) novovyčlenenému stupňu A0 (Veselé,
horizont I a II; Ivánka pri Dunaji, horizont I; Ludanice-Mýtna Nová Ves, horizont I). Samotnú
nitriansku kultúru možno rozčleniť na tri vývojové fázy:
78.

Slovensko v staršej dobe bronzovej

Obr. 70. Výber keramiky nitrianskej kultury. – Fig. 70. Typical pottery of the Nitra culture. 1, 3, 5 – Ludanice-Mýtna Nová Ves; 2,
6 – Jelšovce; 4 – Nitra-Čermáň (podľa/after Bátora 2000a; Vladár/Bátora 2004).
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1. Včasná fáza je reprezentovaná najvýraznejšie časťou hrobov na pohrebisku Nitra
Čermáň, horizont I a Ludanice-Mýtna Nová Ves, horizont II; Ivanka pri Dunaji, horizont II;
Branč, horizont I; Jelšovce, horizont I; Výčapy-Opatovce, horizont I (Reinecke BA1a).
2. Klasická fáza je zastúpená najvýraznejšie časťou hrobov na pohrebisku v Branči, horizont II; vo
Výčapoch-Opatovciach, horizont II; v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, horizont III; Jelšovce, horizont II; Nitra-Čermáň, horizont II (Reinecke BA1b).
3. Neskorá (prechodná), nitriansko-únětická fáza je najvýraznejšie zastúpená časťou hrobov na
pohrebisku vo Výčapoch-Opatovciach, horizont III; Jelšovce, horizont III; Veľký Grob, horizont I;
Hurbanovo, horizont I (Reinecke BA1c).
V absolútnej chronológii možno nitriansku kultúru datovať na základe dát 14C získaných na pohrebisku v Jelšovciach, do obdobia 2200-1870 cal. BC (Bátora 2000a 510; Görsdorf 2000, 565-570). Jej
jednotlivé fázy boli datované nasledovne:
• včasná fáza 2200 – 2150 cal. BC
• klasická fáza 2150 – 1930 cal. BC
• neskorá fáza (nitriansko-únětická fáza) 1930 - 1870 cal. BC
Pramenná báza
Nitrianska kultúra je známa prevažne z pohrebísk, ktorých je doteraz evidovaných 63. Sídliská zatiaľ
takmer nepoznáme. Z územia Slovenska sú známe iba tri sídliskové objekty nitrianskej kultúry. Prvým
je objekt, z Priemyselnej ulice v Nitre-Horných Krškanoch, ktorý obsahoval okrem zlomkov hrncovitej nádoby aj črep zdobený odtlačkami šnúry (Vladár/Bátora 2004, obr. 8:1). Ďalšie dva objekty - zásobné jamy sa odkryli v Nitre- Dolných Krškanoch. Na dne jednej z nich (obj.16) sa odkrylo päť ľudských
kostier, pri ktorých sa našli 2 kančie kly, ktoré boli na koncoch prevŕtané a 2 krúžky z medeného drôtu
(Březinová 2005, obr. 4: 2 a 3). So sídliskom možno zrejme spájať i keramický materiál zdobený odltlačkami šnúry, ktorý sa našiel v sídliskovej vrstve v Lukáčovciach (Fusek 2014, 16). Ďalšie potenciálne
sídliská boli zistené v Komjaticiach, Veľkom Grobe a vo Výčapoch-Opatovciach (obr. 71). Z územia
Moravy je sídliskových nálezov podstatne viac. K dávnejšie známym nálezom z jaskyne Čertova diera,
ktorá sa nachádza pod hradiskom Kotouč u Štrambergu (Šebela et al. 1990, obr. 2-4), pribudli v nedávnej
dobe na východnej Morave nové sídliská nitrianskej kultúry napr. v Holešove, Přáslavicích a Oseku
nad Bečvou (Peška/Tajer 2015,
77-104; Schimerová 2014).
Ak vychádzame zo situovania pohrebísk a z predpokladu,
že sídliská sa nachádzali v neveľkej vzdialenosti od nich, možno
konštatovať, že ľud nitrianskej
kultúry vyhľadával pre svoje sídliská predovšetkým vhodné polohy na terasách riek a potokov
(Branč, Jelšovce, Ludanice-MýtObr. 71. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk nitrianskej kultury. –
Fig. 71. Graph showing the number of Nitra culture sites. 1 – sídliská/settlements, 2 – na Nová Ves), iba v o niečo
menšej miere aj na pieskových
pohrebiská/cemeteries.
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a sprašových dunách (Čierny Brod, Tvrdošovce, Vozokany). Ojedinele boli zakladané sídliská aj na vyvýšeninách (Brezová pod Bradlom, Míškovice), vysokých terasách (Lukáčovce) a v inundačnom území (Holešov). Rozprestierali sa na černozemiach, nivných pôdach ale i na hnedozemi (Bátora 1986b, obr. 5).

2.2.3 Koštianska kultúra
Záverečné obdobie eneolitu, ktoré je na území východného Slovenska reprezentované kultúrou
východoslovenských mohýl, kultúrou Nyírség-Zatín a kultúrou Chłopice-Veselé, je na počiatku doby
bronzovej vystriedané kultúrou koštianskou. Ide o jednu z kultúr epišnúrového kultúrneho komplexu, v ktorej inventári, ako aj v pohrebnom ríte, sa výrazne prejavuje najmä kontakt s príbuznou
mierzanowickou kultúrou rozprestierajúcou sa v oblasti severne od oblúka Karpát.
História bádania
Koštianska kultúra patrí k pomerne neskoro rozpoznaným a do literatúry uvedeným kultúram
staršej doby bronzovej na Slovensku, napriek tomu, že staršie nálezy z lokality Žehra, poloha Dreveník (Novotný/Kovalčík 1969, tab. XV: 314, 315, 318-321) a z Perína, v Košickej kotline (Pástor 1962,
obr. 8: 10-13), na východnom Slovensku, na jej existenciu poukazovali. Prvé rozsiahlejšie súbory
nálezov koštianskej kultúry odkryl J. Pástor na začiatku šesťdesiatych rokov 20. stor. V roku 1960 na
eponymnej lokalite v Košťanoch preskúmal 18 hrobov a v roku 1961 vo Valalíkoch-Všechsvätých 54
hrobov. Pri výskumoch získané súbory nálezov zaradil do prvej fázy staršej doby bronzovej na východnom Slovensku (do obdobia medzi kultúry záveru eneolitu a otomanskú kultúru) a pomenoval
ich ako koštianska kultúra (Pástor 1962, 109-113). O niečo neskôr V. Budinský-Krička (1967, 330) označil pamiatky koštianskej kultúry ako koštiansky typ. Toto pomenovanie sa však neujalo. V roku 1966
poukázal J. Vladár na to, že koštianske nálezy geneticky súvisia predovšetkým s eneolitickými tradíciami, s podložím kultúry so šnúrovou keramikou. Označil ich termínom koštianska skupina, a to
v súvislosti s jej príslušnosťou ku včasnobronzovému kultúrnemu komplexu (Vladár 1966, 97-111).
Ďalší výskum realizovaný J. Pástorom v rokoch 1965-1966 v Košiciach, v polohe Nižné Kapustníky,
priniesol významný materiál, ktorý po prvýkrát doložil existenciu včasnej fázy koštianskej kultúry a tým aj jej úzku spätosť s nálezmi príbuzných kultúr prikarpatského epišnúrového kultúrneho
komplexu, t. j. mierzanowickej kultúry na území Malopoľska a nitrianskej kultúry na juhozápadnom
Slovensku a východnej Morave (Pástor 1969). Vďaka výsledkom tohto výskumu bol zaplnený chronologický hiát v osídlení východného Slovenska medzi záverom eneolitu a mladším úsekom staršej
doby bronzovej, reprezentovaný otomanskou kultúrou.
Výsledky výskumu pohrebísk koštianskej kultúry inšpirovali v roku 1972 poľského bádateľa J.
Machnika k napísaniu porovnávacej štúdie s materiálom mierzanowiczkej kultúry z Malopoľska. Autor zistil medzi obomi kultúrami viaceré podobnosti a súbor týchto nálezov na východnom Slovensku
označil ako mierzanowicko-koštianska kultúra (Machnik 1972, 177-188).
Ďalším prínosom pre detailnejšie chronologické členenie koštianskej kultúry a riešenie problematiky jej zániku bol výskum, ktorý uskutočnil J. Pástor v roku 1974 na pohrebisku v Čani (Pástor 1978)
a následne v roku 1977 začatý výskum D. Gašajom a L. Olexom na sídlisku a pohrebisku v Nižnej
Myšli (Olexa 2003). Na oboch uvedených lokalitách sa podarilo doložiť pomocou horizontálnej stra81.
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tigrafie záverečnú koštiansko-otomanskú fázu koštianskej kultúry, ktorej existenciu ešte pred konaním uvedených výskumov oprávnene predpokladali A. Točík a J. Vladár (1971, 365-422).
Až do začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia sa koštianska kultúra označovala ako skupina
(Točík/Vladár 1971, 365-422; Furmánek/Veliačik 1980 159-179; Bátora 1982, 249-314). Nanovo sa s jej
označením ako kultúry, ktoré platí dodnes, stretávame v monografii Slovensko v dobe bronzovej (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 53-54).
Od obdobia výskumov J. Pástora v šesťdesiatych až sedemdesiatych rokoch 20. storočia sa nálezová
základňa koštianskej kultúry do roku 2009 rozrástla iba minimálne (Smižany, Spišské Tomášovce,
Levoča - Javorský 1980, 131-134; Stašíková-Štukovská/Bátora 1987, 35-38). V roku 2009 sa však pri záchrannom výskume v Spišskom Podhradí preskúmalo rozsiahle pohrebisko (247 hrobov). Značná
časť hrobov na pohrebisku patrí do obdobia staršej a klasickej fázy koštianskej kultúry (Soják 2011, 14).
Rozšírenie
Koštianska kultúra bola rozšírená na východnom Slovensku a iba okrajovo zasiahla na územie
dnešného severovýchodného Maďarska (Hernádkak, Nagydobos).Ťažisko jej osídlenia spočívalo
v Košickej (Košice, Nižná Myšľa, Perín, Valaliky-Košťany, Valaliky-Všechsvätých) a Hornádskej
kotline (Smižany, Spišské Podhradie, Spišské Tomášovce, Žehra-Dreveník). Sporadickými nálezmi
je osídlenie doložené aj vo Východoslovenskej nížine (Borša, Dúbravka, Lastovce) (obr. 72). S jej
nálezmi možno oprávnene počítať aj v Popradskej kotline, ktorá bola prostredníctvom rieky Poprad
priamo spojená s oblasťou rozšírenia príbuznej epišnúrovej mierzanowickej kultúry v Malopoľsku.
Genéza a vnútorná chronológia a datovanie
Genetický základ koštianskej kultúry tvorilo okrem kultúry Chłopice-Veselé i domáce karpatské neskoroeneolitické kultúrne podložie reprezentované kultúrou Nyírség-Zatín (Bátora 1983, 180) (obr. 73).
Prvý sa o vnútornú periodizáciu koštianskej kultúry pokúsil J. Pástor (1969), keď vyčlenil jej tri vývojové stupne. Do prvého zaradil kultúru východoslovenských mohýl ako obdobie pred Reineckeho stupňom BA1, do druhého začlenil pohrebisko v Košiciach (BA1) a do tretieho pohrebisko Valalíky-Košťany
a Valalíky-Všechsvätých (BA2). O niečo neskôr koštiansku kultúru rozdelili A. Točík a J. Vladár (1971,
365-422) taktiež na tri vývojové fázy. Prvá najstaršia (protokoštianska) fáza (prvá polovica BA1) reprezentovaná časťou pohrebiska v Košiciach. V jej náplni autori počítajú s vplyvmi kultúry Chłopice-Veselé do
domáceho kultúrneho podložia zastúpeného kultúrou Nyírség-Zatín a nevylučujú ani účasť kultúry východoslovenských mohýl. V druhej, klasickej fáze sa ojedinele objavujú prvky staršej fázy otomanskej kultúry
a tiež kultúry únětickej, čo umožnilo obom autorom ju rozdeliť na dve podfázy - staršia zaberá druhú
polovicu stupňa BA1 a mladšia prelom stupňov BA1/BA2. Klasická fáza je charakterizovaná ako obdobie
konsolidácie koštianskej kultúry, reprezentované pohrebiskami v Períne, vo Valalikoch-Košťanoch, vo
Valalikoch-Všechsvätých, časť Valaliky a časťou pohrebiska v Košiciach. Tretiu najmladšiu, resp. prechodnú fázu pomenovali ako koštiansko-otomanskú, resp. koštiansko-otomanský horizont, s datovaním do
stupňa BA2. Autori v tom čase nemali dostatočnú nálezovú základňu na vyčlenenie tejto fázy. Ďalšie terénne, ako aj teoretické bádanie však plne potvrdilo opodstatnenosť jej vyčlenenia. Na základe horizontálnej
stratigrafie na jednotlivých pohrebiskách, vypracoval J. Bátora (1983a, 169-229) chronologické horizonty,
ktoré potvrdili platnosť dovtedajšieho triedenia koštianskej kultúry na tri vývojové fázy. Prostredníctvom
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Obr. 72. Mapa lokalít koštianskej kultúry na Slovensku. – Fig. 72. Map of the Koštany culture sites in Slovakia. 1 - sídliská/settlements: 1 - Spišské Podhradie, okr. Levoča; 2 - Žehra „Dreveník“,
okr. Spišská Nová Ves; 2 - pohrebiská/cemeteries: 3 - Čaňa, okr. Košice – okolie; 4 - Dúbravka, okr. Michalovce; 5 - Haniska, okr. Košice-okolie; 6 - Košice, okr. Košice; 7 - Lastovce, okr. Trebišov;
8 - Nižná Myšľa, okr. Košice – okolie; 9 - Perín-Chym, okr. Košice-okolie; 10 - Smižany/Spišské Tomášovce, okr. Spišská Nová Ves; 11 - Spišské Podhradie, okr. Levoča; 12 – Valaliky-Košťany,
okr. Košice – okolie; 13 – Valaliky- Všechsvätých, okr. Košice – okolie; 3 - významný ojedinelý nález/significant single find: 14 – Prešov, okr. Prešov.
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Obr. 73. Výber keramiky koštianskej kultury. – Fig. 73. Typical pottery of the Košťany culture. 1, 3-8 – Košice; 2 – Valaliky-Všechsvätých; 9 – Čaňa (podľa/after Pástor 1969; 1978).
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uvedených horizontov pomenovaných podľa jednotlivých pohrebísk bola zdokumentovaná kontinuita
kultúrno-historického vývoja od počiatku doby bronzovej až po otomanskú kultúru. Horizont Košice I a II
zodpovedá najstaršej fáze, horizont Košice III, Košťany I, Čaňa I, Valaliky I klasickej fáze (staršej podfáze),
horizont Košťany II, Čaňa II a Valaliky II klasickej fáze (mladšej podfáze) a horizont Čaňa III a Nižná Myšľa
I prechodnej koštiansko-otomanskej fáze (Bátora 1983a, tab. XII). Koštiansko-otomanská fáza je vyvrcholením a záverom koštianskej kultúry a možno ju datovať do prvej polovice stupňa BA2. Medzi koštianskou
a otomanskou kultúrou nebola genetická, ale iba chronologická kontinuita.
Koštianko-otomanskému horizontu, v súvislosti s vnútornou chronológiou otomanskej kultúry, na základe výsledkov výskumu v Nižnej Myšli, venoval pozornosť L. Olexa (1987, 255), ktorý ho
považuje za jej prvý najstarší stupeň (I). Najnovšie sa tejto problematike venoval P. Šteiner (2009,
79-81), podľa ktorého koštiansko-otomanský horizont vo svojej ďalšej fáze preberá početné prvky
materiálnej kultúry hatvanskej a otomanskej kultúry. V dôsledku toho sa južne a západne od Košíc
formuje hatvansko-otomanský horizont, v ktorom sa pod vplyvom tradície koštianskej kultúry mení
pohrebný rítus so žiarového na kostrový (Šteiner 2009, 80).
Doteraz chýbajú väčšie súbory analýz vzoriek metódou 14C, ktoré by poskytli údaje k absolútnemu
datovaniu koštianskej kultúry. Oprávnene však možno predpokladať, že jej počiatok siaha, podobne
ako v príbuznej nitrianskej kultúre, do obdobia 2200 cal. BC. Na rozdiel od nitrianskej kultúry však
koštianska kultúra trvala dlhšie a prechod medzi ňou a otomanskou kultúrou sa udial s najväčšou
pravdepodobnosťou v rovnakom čase ako na juhozápadnom Slovensku, medzi únětickou a maďarovskou kultúrou, tj. okolo roku 1730 cal BC (Bátora 2000a, 549).
Pramenná báza
Koštianska kultúra je prevažne známa z pohrebísk, ktorých je doteraz evidovaných jedenásť. Sídliská sú známe dve, obe sa nachádzajú v regióne Spiša (obr. 74). Prvým je nedávno zistené sídlisko
v Spišskom Podhradí (Soják 2009; 2011) a druhým sídlisko v Žehre na masíve Dreveníka (Novotný/
Kovalčík 1969, tab. XV). Pravdepodobne k sídliskám koštianskej kultúry bude možné zaradiť aj výšinné sídlisko Burbrich vo Veľkej Lomnici, kde sa našiel šnúrou zdobený keramický materiál veľmi
blízky materiálu príbuznej mierzanowickej kultúry (Novotná/Soják 2013, obr. 58).
Vychádzajúc najmä zo situovania pohrebísk v Košickej kotline možno predpokladať, že ľud
koštianskej kultúry vyhľadával
pre svoje sídliská predovšetkým
polohy na terasách riek a potokov, v menšej miere pieskové
a sprašové duny a ojedinele aj
inundačné územia a vyvýšeniny. Výnimočne bola osídlená
aj travertínová kopa Dreveník
v Žehre. Z pôd boli osídlené
74. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk koštianskej kultury. –
hlavne nivné pôdy a hnedozeme Obr.
Fig. 74. Graph showing the number of Koštany culture sites. 1 – sídliská/settlements,
(Bátora 1986b, obr. 6).
2 – pohrebiská/cemeteries; 3 – významný ojedinelý nález/significant single find.
85.

2. Kultúrnohistorický vývoj v staršej dobe bronzovej

Stredná (vrcholná) etapa staršej doby bronzovej
2.2.4 Únětická kultúra
K najvýznamnejším kultúram staršej doby bronzovej patrí únětická kultúra. Jej význam podčiarkuje nie iba skutočnosť, že sa rozprestierala na rozsiahlom území strednej Európy takmer počas celej
staršej doby bronzovej, ale najmä fakt, že vďaka jej nositeľom dochádza v dobe bronzovej k prvému
vrcholu rozvoja metalurgie medi a bronzu.
História bádania
Únětická kultúra je najstaršou rozpoznanou a pomenovanou kultúrou staršej doby bronzovej
v strednej Európe. Veľkú zásluhu má na tom amatérsky archeológ, roztocký lekár Č. Ryzner, ktorý
preskúmal v závere sedemdesiatych rokov 19. storočia dve pohrebiská v Úněticiach pri Prahe (Ryzner
1880, 290-368). Približne v rovnakom čase objavil A. Rzehak niekoľko hrobov v Měníne pri Brne a na
základe toho sa pokúsil, pre rovnakú skupinu pamiatok na Morave zaviesť označenie měnínsky typ
(Mönitzer Gräber-Typus), ktorý sa však neujal (Rzehak 1882, 178). Názov kultúra únětická zaviedol
do literatúry ako prvý J. Matiegka (1892, 41-46).
S prvými pamiatkami únětickej kultúry na území Slovenska sa stretávame v roku 1898 v Šenkviciach, kde F. Meissl odkryl kostrové hroby (Prohászka/Nevizánsky 2017b, 195 – 206). Následne
v roku 1920 odkryl E. Šimek, na hrade Devín v Bratislave, prvú sídliskovú keramiku únětickej
kultúry (1920, 1-53). Krátko na to (v roku 1921) preskúmal I. L. Červinka zahĺbený sídliskový objekt na Devíne, v zásype, ktorého popri celých keramických nádobách, našiel i bronzovú pukličku
(Novotná 1993, 93). V roku 1927 sa v Gajaroch, v polohe Stolička, na pohrebisku maďarovsko-věteřovského charakteru preskúmalo aj niekoľko kostrových hrobov únětickej kultúry (Eisner 1931,
8-9). V citovanej práci z roku 1931 J. Eisner zaradil taktiež do obdobia únětickej kultúry nálezy
keramiky z Melčíc, zo Senice, Šenkvíc a Zavaru, ktorá pochádzala evidentne z hrobov. Popri
nálezoch keramiky sa už v tomto období na Slovensku našli viaceré hromadné nálezy medených
a bronzových predmetov, ktoré možno s určitosťou spájať s nositeľmi únětickej kultúry. Ide najmä o depoty hrivien, napríklad zo Stupavy, Skalice, Gajár a z okolia Bratislavy. Od uvedených
hromadných nálezov sa odlišoval depot z Jelky, ktorý obsahoval popri únětickej sekerke aj dve
triangulárne dýky (Beninger 1929, 61, 62, obr. 1).
V tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia pribudli nepočetné hrobové nálezy únětickej kultúry z Holíča, Ivanoviec (Točík 1979, 42-43), Hlože (Križanová 1937, 47-50), Trenčianskych Biskupíc,
Púchova (Križanová 1947, 41-46), Bešeňova (Szöke 1954, 105-108), Abrahámu a Malých Dvorníkov
(Kraskovská 1949-1951, 169-175).
Prvé rozsiahlejšie pohrebiská únětickej kultúry boli odkryté v päťdesiatych rokoch 20. storočia. V prvom rade možno spomenúť výskumy B. Chropovského v Abraháme a Veľkom Grobe
v rokoch 1952-1955, pri ktorých bolo odkrytých spolu 246 hrobov (Chropovský 1960, 13-136;
Benkovsky-Pivovarová/Chropovský 2015, 13-48). V roku 1958 k nim pribudol odkryv pohrebiska
únětickej kultúry v Matúškove pod vedením A. Točíka, kde bolo preskúmaných 62 hrobov (Točík 1979, 166-180). Preskúmané boli aj prvé pohrebiská hurbanovskej skupiny únětickej kultúry
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na juhu Slovenska - Hurbanovo, Nesvady, Nové Zámky, Dvory nad Žitavou (Čaplovič 1954, 297325; Dušek 1969, 10-49; Točík 1979, 48).
V prvej polovici šesťdesiatych rokov boli únětické pohrebiská preskúmané pod vedením J. Vladára
v Branči (Vladár 1973b, 96-115) a A. Točíka v Bajči (Točík 1979, 238-259). Ďalšie pohrebiská únětickej
kultúry boli skúmané až takmer po 20 ročnej prestávke v osemdesiatych rokoch 20. storočia. Išlo
o výskumy vedené J. Bátorom v Jelšovciach (Bátora 2000a) a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (Bátora
2009a, 221-260) a L. Veliačikom v Rumanovej (Veliačik 1986, 234-236).
K uvedeným rozsiahlym pohrebiskám únětickej kultúry v druhej polovici deväťdesiatych rokov
20. storočia pribudlo doteraz najväčšie pohrebisko na Slovensku v Pate. Pri výskume vedenom I.
Chebenom bolo preskúmaných 248 hrobov (Cheben 2012, 119-127). Na začiatku 21. storočia sa G.
Fusekovi podarilo preskúmať časť pohrebiska únětickej kultúry v Lukáčovciach (Fusek/Milo 2002, 49).
K najnovšie zisteným pohrebiskám tejto kultúry patrí pohrebisko v Šoporni, kde J. Bartík odkryl
menšiu skupinu hrobov (Bartík/Čambal/Choma 2013, 23), a pohrebisko v Melčiciach. M. Horňák tam
preskúmal vyše 30 hrobov (Horňák/Jarošová/Rejdovianová 2010, 255-269).
Skúmali sa aj sídliská. K dávnejšie známym sídliskovým nálezom na hrade Devín v Bratislave pribudol sídliskový materiál vo Vrábľoch v polohe Fidvár, kde sa pod vedením A. Točíka uskutočnil
v roku 1967 zisťovací výskum (Točík 1986, 463-467). Ďalšie sídliská boli zistené pri výskume J. Bátoru
v Jelšovciach (Bátora 2000a, 471), I. Chebena v Pate (Cheben 2012, 119-127), I. Kuzmu vo Veľkom Kýri
(Kuzma/Rajtár/Tirpák 1999, 99-101) a v Branči (Kuzma/Tirpák 2000, 122-123).
Rozšírenie
Únětická kultúra, ktorá bola rozšírená na rozsiahlom území strednej Európy, siahala od východného Nemecka a západného Poľska cez Čechy, Moravu a Dolné Rakúsko, až po juhozápadné Slovensko.
Osídlenie na území Slovenska patrí k jej juhovýchodnej vetve, označovanej – pre jej špecifické prejavy - aj ako moravsko-slovensko-dolnorakúska skupina (Točík/Vladár 1971, 387). Oblasť jej súvislého
osídlenia v rámci Slovenska zaberá takmer celé jeho juhozápadnú časť. Západnú hranicu jej rozšírenia tvorí rieka Morava a masív Bielych Karpát, východnú hranicu Požitavie a Hronská pahorkatina,
južnú rieka Dunaj a severnú hranicu na Považí oblasť Púchova, na Ponitrí priestor Topolčian a na
Požitaví región Vrábeľ a Hurbanova (obr. 75). S nálezmi únětickej kultúry sa stretávame aj mimo oblasti jej súvislého osídlenia. Ide predovšetkým o bronzovú industriu únětického charakteru, ktorá sa
nachádza najmä východne a južne od jej súvislého osídlenia (Bátora 2001, 251-272). Z územia Slovenska možno spomenúť najmä nálezy dýk na palici - z Poiplia, zo Santovky a z Vyškovciec nad Ipľom
(Baliová 2010, 40-42, 76-84).
Genéza, vnútorná chronológia a datovanie
Genéza únětickej kultúry sa uskutočnila mimo územia Slovenska, v západnejšie ležiacich regiónoch.
Jej výskyt na juhozápadnom Slovensku v priebehu a v závere nitrianskej kultúry tak nie je dokladom
genetickej súvislosti, ale chronologickej následnosti. O pomerne včasnom prenikaní nositeľov únětickej kultúry v smere východnom svedčí popri ojedinelom náleze protoúnětickej keramiky (Blatné) najmä výskyt keramiky staroúnětickej fázy v inventári hrobov klasickej fázy nitrianskej kultúry (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Nitra-Čermáň, Výčapy-Opatovce) (obr. 76). Vplyv únětickej kultúry v mladšej
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Obr. 75. Mapa lokalít únětickej kultúry na Slovensku. – Fig. 75. Map of the Únětice culture sites in Slovakia. 1 - sídliská opevnené/fortified settlements: 1 – Branč, „Miestne polia“, okr. Nitra; 2 – Bratislava-Devín, „Hrad“, okr. Bratislava IV; 3 - Ivanovce, „Skala“okr. Trenčín; 4 - Trenčín „Hrad“, okr. Trenčín; 5 – Unín, „Zámčisko“, okr. Skalica; 6 - Vráble „Fidvár“, okr. Nitra; 2 - sídliská otvorené/open
settlements: 7 – Ivanovce, okr. Trenčín; 8 - Jelšovce, okr. Nitra; 9 - Nitra-Janíkovce I, „Piesková jama“, okr. Nitra; 10 - Pata I, „Diely“, okr. Galanta; 11 - Veľký Grob, okr. Galanta; 12 - Veľký Kýr, okr.
Nové Zámky; 13 – Vráble „Fidvár“, okr. Nitra; 3 - pohrebiská/cemeteries: 14 - Abrahám I, „Komárov vŕšok“, okr. Galanta; 15 - Abrahám II, „Háj/Čáslov“, okr. Galanta; 16 - Abrahám III, „Silaše/Diely od
pustafedymešského“, okr. Galanta; 17 - Bajč, okr. Komárno; 18 - Bánov, okr. Nové Zámky; 19 - Beluša, časť Hloža, okr. Púchov; 20 - Bernolákovo, okr. Senec; 21 - Bešeňov, okr. Nové Zámky; 22 - Blatné,
„severne od obce“, okr., Senec; 23 - Branč, „Areál PD“, okr. Nitra; 24 –Bratislava-Podunajské Biskupice, okr. Bratislava II; 25 - Brunovce, okr. Nové Mesto nad Váhom; 26 - Čierna Voda, okr. Galanta; 27 Dunajská Streda, okr. Dunajská Streda; 28 - Dvory nad Žitavou, „Areál PD“, okr. Nové Zámky; 29 – Dvory nad Žitavou, „intravilán“, okr. Nové Zámky; 30 - Hurbanovo, okr. Komárno; 31 – Chorvátsky
Grob, okr. Senec; 32 - Ivanka pri Nitre, okr. Nitra; 33 - Jablonec, okr. Pezinok; 34 - Jaslovské Bohunice, okr. Trnava; 35 - Jelšovce, okr. Nitra; 36 - Komjatice I, „Argentína“, okr. Nové Zámky; 37 - Komjatice
II, „Na vŕškoch“, okr. Nové Zámky; 38 - Komjatice III, „Hajdenovie“, okr. Nové Zámky; 39 – Hlohovec, okr. Hlohovec; 40 - Košúty, okr. Galanta; 41 – Križovany nad Dudváhom, okr. Trnava; 42 - Lehnice,
okr. Dunajská Streda; 43 – Lipová-Ondrochov, okr. Nové Zámky; 44 – Ludanice-Mýtna Nová Ves, okr. Topolčany; 45 - Lukáčovce, okr. Nitra; 46 - Malé Dvorníky, okr. Dunajská Streda; 47 - Matúškovo,
okr. Galanta; 48 - Melčice-Lieskové, okr. Trenčín; 49 - Nesvady, okr. Komárno; 50 – Nitra-Čermáň, okr. Nitra; 51 – Nitra, „Partizánska ulica“, okr. Nitra; 52 - Nitra, „Štefánikova ulica“, okr. Nitra; 53 -
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Nitra, „Farská ulica“, okr. Nitra; 54 - Nitra, „Kupecká ulica“, okr. Nitra; 55 – Nitra-Janíkovce II, „neďaleko dvora Regina“,okr. Nitra; 56 - Nové Zámky I, „Ragoňa“, okr. Nové Zámky; 57 - Nové Zámky II,
„Tehelňa“, okr. Nové Zámky; 58 - Nové Zámky III, „Žofijská osada“, okr. Nové Zámky; 59 - Pata I, „Diely“, okr. Galanta; 60 - Pata II, „Intravilán/SZ časť obce“, okr. Galanta; 61 - Pata III, „SZ časť katastru
obce“, okr. Galanta; 62 - Rumanová, okr. Nitra; 63 - Senec, okr. Senec; 64 - Senica, okr. Senica; 65 – Sládkovičovo, okr. Galanta; 66 - Šenkvice I, „SZ časť intravilánu“, okr. Pezinok; 67 - Šenkvice III, osada
Malé Šenkvice, „Dom č. 34“, okr. Pezinok; 68 - Šurany I, „Obecný hliník“, okr. Nové Zámky; 69 - Šurany II, „Jánovsek“, okr. Nové Zámky; 70 - Šurany III, „Kopec“, okr. Nové Zámky; 71 – Tomášikovo,
okr. Galanta; 72 – Trenčín- Biskupice, okr. Trenčín; 73 - Trenčín, „Čerešňový sad“, okr. Trenčín; 74 – Trnava, okr. Trnava; 75 - Tvrdošovce, okr. Nové Zámky; 76 - Úľany nad Žitavou, okr. Nové Zámky;
77 - Veľké Kostolany, okr. Piešťany; 78 - Veľký Grob, okr. Galanta; 79 – Veselé, okr. Piešťany; 80 - Veľký Meder, (predtým Čalovo), okr. Dunajská Streda; 81 - Vinodol, časť Horný Vinodol, okr. Nitra;
82 - Vozokany I, „Elsödomb/Homokdomb I“, okr. Galanta; 83 - Vozokany II, „Homokdomb II“, okr. Galanta; 84 - Vozokany III, „Homokdomb III“, okr. Galanta; 85 - Vráble, „Fidvár“, okr. Nitra; 86 - Výčapy-Opatovce, okr. Nitra; 87 – Zavar, okr. Trnava; 88 - Zbehy, okr. Nitra; 4 - hromadné nálezy kovových predmetov/metal hoards: 89 - Bratislava, okr. Bratislava; 90 - Bratislava-Devínska Nová Ves,
„Stokeravská vápenka“, okr. Bratislava IV; 91 - Gajary, okr. Malacky; 92 – Gemer - región; 93 – Holíč, okr. Skalica; 94 - Ivanovce, „Skala“, okr. Trenčín; 95 – Jelka, okr. Galanta; 96 - Moravský Svätý Ján, okr.
Malacky; 97 – Orava – región; 98 - Rastislavice, okr. Nové Zámky; 99 – Santovka-Maďarovce, okr. Levice; 100 - Skalica, okr. Skalica; 101 - Stupava, okr. Malacky; 102 – Vlčany, okr. Šaľa; 5 - významné
ojedinelé nálezy kovových predmetov/significant single finds of metal artefacts: 103 – Beluša, okr. Púchov; 104 – Blatnica-Sebeslavce, okr. Martin; 105 - Bracovce, okr. Michalovce; 106 – Bušovce, okr.
Kežmarok; 107 – Hlohovec, okr. Hlohovec; 108 - Kľačany, okr. Hlohovec; 109 – Kláštor pod Znievom, okr. Martin; 110 – Košice, okr. Košice; 111 – Levoča, okr. Levoča; 112 - Lipovec, okr. Rimavská Sobota;
113 – Oborín, okr. Michalovce; 114 - Pastúchov, okr. Hlohovec; 115 – Spišská Nová Ves, okr. Spišská Nová Ves; 116 – Spišská Teplica, okr. Poprad; 117 – údolie Ipľa; 118 - Unín, „Zámčisko“, okr. Skalica;
119 – Veľká Lomnica, „Burchbrich“, okr. Poprad; 120 - Veľký Slavkov, okr. Poprad; 121 - Vráble, „Fidvár“, okr. Nitra; 122 - Vyškovce nad Ipľom, „Mahér“, okr. Levice; 123 – Zlatník, okr. Vranov nad Topľou.
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fáze nitrianskej kultúry výrazne stúpol až vyústil do prechodnej
nitriansko-únětickej fázy nitrianskej kultúry, ktorá reprezentuje
na jednej strane záver vývoja nitrianskej kultúry a na strane druhej
počiatočnú (včasnú) fázu vývoja únětickej kultúry na Slovensku.
Únětická kultúra dosiahla svoj maximálny rozvoj v období
klasickej fázy. V tomto období sa v juhovýchodnej okrajovej zóne
rozšírenia jej nositelia dostávajú do úzkeho kontaktu so zadunajskou kisapostáckou kultúrou a na dolnom Pohroní a v Poiplí
rozšírenou hatvanskou kultúrou. Dotyk s uvedenými kultúrami
sa odzrkadlil najmä v keramickom inventári únětickej kultúry.
A. Točík (1956, 24, 25) túto skupinu pamiatok na dolnom Ponitrí
a Požitaví označil ako tzv. hurbanovský typ únětickej kultúry.
Okrem uvedeného kontaktu s kisapostáckou a hatvanskou
kultúrou evidujeme v období klasickej fázy únětickej kultúry,
v širšej oblasti Bratislavy a v západnej časti Žitného ostrova, aj
spojenie s wieselburskou kultúrou, ktorá sem prenikala z oblasti
rakúskeho Burgenlandu a severozápadnej časti maďarského Zadunajska. Kontakt oboch kultúr sa aj tu prejavil hlavne v keramike. Práve kontakty s tromi uvedenými susednými kultúrami
sa výrazne podielali na vytvorení špecifík juhovýchodnej – slovenskej vetvy únětickej kultúry.
Vývoj únětickej kultúry na Slovensku v jej záverečnej fáze reprezentuje úněticko-maďarovská fáza (horizont), ktorá zároveň
predstavuje aj včasnú fázu nasledujúcej maďarovskej kultúry. Ide
o fázu, ktorú charakterizuje kontinuálny vývoj únětickej kultúry do kultúry maďarovskej, pričom únětická kultúra tvorila jej
podstatný genetický základ.
V absolútnej chronológii možno únětickú kultúru datovať na
základe dát 14C získaných na pohrebisku v Jelšovciach, do obdobia 1930-1700 cal. BC (Bátora 2000a, 510; Görsdorf 2000, 569). Jej
jednotlivé fázy boli datované nasledovne:
• včasná fáza (nitriansko-únětická) 1930 - 1870 cal. BC
• klasická fáza 1870 – 1730 cal. BC
• neskorá (úněticko-maďarovská) 1730 - 1700 (?) cal. BC

Pramenná báza

Únětická kultúra je na Slovensku známa prevažne z pohrebísk, ktorých je doteraz evidovaných 75. Sídliská sú oproti
pohrebiskám oveľa menej početné a poznáme ich iba v obmedzenej miere. Okrem dávnejšie známych opevnených sídlisk
v Bratislave-Devíne, Ivanovciach, Trenčíne, Uníne a vo Vrábľoch bolo zistených i niekoľko otvorených sídlisk (napr. Iva-
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Obr. 76. Výber keramiky únětickej kultury. – Fig. 76. Typical Únětice culture pottery.1, 2, 10 – Ludanice-Mýtna Nová Ves; 3, 5, 6 –
Nesvady; 4 – Ivanovce; 7 – Vinodol; 8, 11 – Branč; 9, 12 – Rumanová (podľa/after Furmánek/Veliačik/Vladár 1999).
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novce, Jelšovce, Pata, Veľký
Kýr). Na rozdiel od predchádzajúcich kultúr epišnúrového kultúrneho komplexu sa
v únětickej kultúre objavujú
pomerne početne aj hromadné nálezy kovových predmetov (napr. Bratislava, Gajary,
Ivanovce, Jelka, Stupava).
Pozoruhodné sú pomerne početné ojedinelé nálezy
kovovej industrie únětickej
kultúry na území stredného,
severného a východného Slovenska (obr. 77).

Obr. 77. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk únětickej kultúry. – Fig.
77. Graph showing the number of the Únětice culture sites. 1 – sídliská opevnené/fortified
settlements, 2 – sídliská otvorené/open settlements, 3 – pohrebiská/cemeteries, 4 – hromadné nálezy kovových predmetov/metal hoards, 5 - významné ojedinelé nálezy kovových predmetov/significant unique finds of metal objects.

2.2.5 Hatvanská kultúra
Jednou z najosobitejších kultúr staršej doby bronzovej v severokarpatskom priestore bola hatvanská kultúra. Jej zvláštnosť sa prejavuje v prvom rade v sídliskovej stratégii. Takmer všetky doteraz
známe sídliská boli opevnené priekopou a valom. Ďalšou osobitosťou bolo, že vďaka nej sa povrchová
úprava nádob slamovaním, ktoré sa objavuje už v kultúrach mladého a neskorého eneolitu, preniesla do kultúr mladšieho úseku staršej doby bronzovej (OFKK a kultúrny komplex Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen). Tento transfer sa prejavil aj v hlinenej zoomorfnej plastike.
História bádania
Hatvanská kultúra patrí k najskoršie objaveným pravekým spoločenstvám v karpatskej oblasti. Jej nálezy sú známe na území Maďarska už od polovice 19. storočia. Na lokalite Aszód bolo objavené a krátko na to
i publikované žiarové pohrebisko tejto kultúry (Érdy 1854, 131-140). Významnou udalosťou, ktorá znamenala zintenzívnenie výskumu sídlisk aj hatvanskej kultúry, bola príprava VIII. medzinárodného kongresu
prehistorikov a antropológov, ktorý sa konal v roku 1876 v Budapešti. Začali sa skúmať významné praveké
náleziská, ako napríklad Hatvan, Nagyrév, Tószeg a ďalšie V rámci kongresovej exkurzie navštívili účastníci dve, už vtedy známe náleziská zo staršej doby bronzovej na území Slovenska - Malé Kosihy v polohe
Törökdomb a Maďarovce (časť terajšej Santovky) v polohe Travertínová kopa. Ako neskôr potvrdili výskumy, obe náleziská patria k najdôležitejším sídliskám hatvanskej kultúry na našom území.
Pre poznanie hatvanskej kultúry mal najväčší význam výskum eponymnej lokality Hatvan v polohe Strázsahegy. Jeho výsledky umožnili po prvýkrát rozpoznať a definovať svojbytnosť tejto kultúry
(Tompa 1935, 16-34). Pre jej relatívnu chronológiu bol dôležitý výskum tellového sídliska v Tószegu
(Mozsolics 1952, 35-69).
Na území Slovenska po prvýkrát identifikoval pamiatky hatvanskej kultúry J. Eisner (1933) a pomenoval ich ako „keramika zdobená jamkami podobným bunkám včelieho súša“, resp. „voštinová
keramika“. Prelomový význam pre poznanie hatvanskej kultúry na území Slovenska mal však až
91.
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Obr. 78. Mapa lokalít hatvanskej kultúry na Slovensku. – Fig. 78. Map of the Hatvan culture sites in Slovakia. 1 - sídliská opevnené/fortified settlements: 1 – Demandice, okr. Levice; 2 – Hrkovce,
okr. Levice; 3 - Chľaba, okr. Nové Zámky; 4 – Chrámec, okr. Rimavská Sobota; 5 - Ipeľský Sokolec, okr. Levice; 6 - Kamenica nad Hronom, „Na vrchu“, okr. Nové Zámky; 7 - Kamenica nad Hronom, „Cintorín“, okr. Nové Zámky; 8 - Kamenica nad Hronom, „Uhlisko“, okr. Nové Zámky; 9 - Kamenín, okr. Nové Zámky; 10 – Kováčovce, okr. Veľký Krtíš; 11 – Kubáňovo, okr. Levice; 12 - Leľa
„Várhegy“, okr. Nové Zámky; 13 - Lontov, okr. Levice; 14 – Malá nad Hronom, okr. Nové Zámky; 15 - Malé Kosihy, okr. Nové Zámky; 16 – Ožďany, „Buk“,okr. Rimavská Sobota; 17 – Pastovce, okr.
Levice; 18 - Pavlová, okr. Nové Zámky; 19 – Rimavské Janovce, okr. Rimavská Sobota; 20 – Santovka-Maďarovce, „Travertínový lom III“, okr. Levice; 21 - Santovka, „Mlynský vŕšok“, okr. Levice;
22 – Santovka-Maďarovce, „Nad kúpeľom“, okr. Levice; 23 - Sazdice, okr. Levice; 24 – Sikenica, časť Veľký Pesek, okr. Levice; 25 – Slovenské Ďarmoty, okr. Veľký Krtíš; 26 - Sklabiná, okr. Veľký Krtíš;
27 - Slatina, okr. Levice; 28 – Sušany, okr. Poltár; 29 - Šahy, „Strážny vrch“, okr. Levice; 30 - Štúrovo, okr. Nové Zámky; 31 - Tupá, časť Chorvatice, okr. Levice; 32 - Včelince, okr. Rimavská Sobota; 33 Veľké Turovce, časť Dolné Turovce, „Turovec“,okr. Levice; 34 - Vráble, okr. Nitra; 35 - Vyškovce nad Ipľom „Kišvároš“, okr. Levice; 36 - Vyškovce nad Ipľom „Mahér“, okr. Levice; 37 – Vyšná Pokoradz,
okr. Rimavská Sobota; 2 - sídliská otvorené/open settlements: 38 - Čerenčany, okr. Rimavská Sobota; 39 – Dubovec, okr. Rimavská Sobota; 40 - Ipeľské Predmostie, okr. Veľký Krtíš; 41 – Kalinovo,
okr. Poltár; 42 - Leľa, „Pri kostole“, okr. Nové Zámky; 43 – Ožďany, „200-250 m V až JV od polohy Buk“, okr. Rimavská Sobota; 44 – Patince, okr. Komárno; 45 – Pinciná, okr. Poltár; 46– Pohronský
Ruskov, okr. Levice; 47 – Rapovce, okr. Lučenec; 48 – Rimavské Brezovo, okr. Rimavská Sobota; 49 – Santovka-Maďarovce, „Nad kúpeľom“, okr. Levice; 50 – Sazdice, okr. Levice; 51 - Sikenica, časť
Veľký Pesek, okr. Levice; 52 – Slovenské Ďarmoty, okr. Veľký Krtíš; 53 – Šahy, „Na vŕšku“, okr. Levice; 54 - Šahy, časť Hrkovce, okr. Levice; 55 – Štúrovo, „JCP“, okr. Nové Zámky; 56 – Veľká Ida,
okr. Košice-okolie; 57 - Veľká Ves nad Ipľom, okr. Veľký Krtíš; 58 – Veľké Túrovce, časť Dolné Túrovce, „terasa Seleckého potoka“, okr. Levice; 59 - Veľké Turovce, časť Horné Turovce, okr. Levice;
60 – Vráble, „Fidvár“, okr. Nitra; 61 – Vyškovce nad Ipľom, „Agátová stráň“, okr. Levice; 62 – Želovce, okr. Veľký Krtíš; 3 - pohrebiská/cemeteries: 63 - Bíňa, okr. Nové Zámky; 64 – Domaniky,
okr. Krupina; 65 – Lontov, okr. Levice; 66 – Malá nad Hronom, okr. Nové Zámky; 67 - Salka I, okr. Nové Zámky; 68 - Salka II, okr. Nové Zámky; 69 – Šahy „Priemyselný park“; 70 - Veľké Turovce,
„Vinohrady pod Turovcom“, okr. Levice; 4 - lokality s keramickým materiálom hatvanského charakteru mimo územia jej súvislého osídlenia/sites with Hatvan-like pottery outside the area of
its continuous settlement: 71 – Čierny Brod, „Šiškadomb“, okr. Galanta; 72 - Gánovce, okr. Poprad; 73– Košice-Barca, okr. Košice; 74 – Malé Kršteňany, okr. Partizánske; 75 - Nové Sady, okr. Nitra;
76 - Komjatice, okr. Nové Zámky; 77 – Ludanice-Mýtna Nová Ves, okr. Topolčany; 78 - Nižná Myšľa, okr. Košice – okolie; 79 - Streda nad Bodrogom, okr. Trebišov; 80 - Veľká Lomnica, okr. Poprad.
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výskum sídliska tellového typu v Malých Kosihách,
v polohe Törökdomb, ktorý v roku 1956 realizoval
A. Točík (1961, 17-42). Po prvýkrát sa tu podarilo
zachytiť vertikálnu stratigrafiu, ktorá umožnila charakterizovať chronologickú následnosť jednotlivých
kultúr obdobia eneolitu a staršej doby bronzovej vo
východnej časti juhozápadného Slovenska. Významným pre poznanie vzájomného vzťahu hatvanskej
a únětickej kultúry sa ukázal aj ďalší výskum A. Točíka (1986, 463-476) vo Vrábľoch v roku 1967. K poznaniu duchovného života ľudu hatvanskej kultúry
prispelo preskúmanie dvoch pohrebísk na dolnom
Poiplí v Salke I a Salke II (Nešporová 1969, 369-402).
Ako dôležitý sa ukázal výskum opevneného sídliska vo Včelinciach na juhu stredného Slovenska, ktorý
priniesol ďalšie významné stratigrafické pozorovania
tak pre vnútornú chronológiu hatvanskej kultúry,
ako aj jej nadväznosť na otomanskú kultúru v tejto
oblasti (Furmánek/Marková 2008, obr. 13 a 14).
Od roku 2008 až do súčasnosti realizovaný systematický výskum v interiéri opevneného sídliska zo
staršej doby bronzovej v Santovke-Maďarovciach
výrazne spresnil stratigrafiu, ktorú zverejnil A. Točík (1961, 17-42) vďaka výskumu v Malých Kosihách-Törökdombe, a prispel významnou mierou aj
k poznaniu vnútornej zástavby sídliska v období hatvanskej kultúry (Bátora 2013a, 206-216; Bátora 2013b,
23-24; 2013c, 8-11). Tiež aplikácia najmodernejších
prospekčných techník v posledných rokoch v poznavaní hatvanskej kultúry dosiahla významný pokrok.
Svedčia o tom výsledky slovensko-nemeckého výskumu vo Vrábľoch v polohe „Fidvár“ (Bátora et al. 2009,
1-39; Bátora et all. 2012, 111-129).
K poznaniu sídliskovej štruktúry a stratégie osídlenia hatvanskej kultúry prispeli aj viaceré povrchové
prieskumy, realizované koncom 20. a začiatkom 21.
storočia na dolnom Pohroní a Poiplí. Vďaka nim dnes
poznáme viaceré nové opevnené i otvorené sídliská.
Z dolného Pohronia možno spomenúť Pavlovú, Kamenicu nad Hronom a Štúrovo a z dolného Poiplia je
to napríklad Leľa, Pastovce, Sazdice, Tupá-Chorvatice a Veľké Turovce (Marková/Oždáni 1993, 88; Marková 2010, 63-80; Oždáni 2010, 53-62).
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Rozšírenie
V období svojho najväčšieho rozmachu bola hatvanská kultúra súvisle rozšírená v severnom a severovýchodnom Maďarsku, na juhu stredného Slovenska (Lučenecká a Rimavská kotlina a povodie
Slanej) a vo východnej časti juhozápadného Slovenska (dolné Pohronie a Poiplie). S jej zásahom je
možno počítať aj v Košickej kotline a na Spiši. Na juhozápadnom Slovensku, okrem uvedenej oblasti,
evidujeme jej zásah až na Požitavie (Vráble) a Ponitrie (Komjatice, Malé Kršteňany) (obr. 78).
Genéza, vnútorná chronológia a datovanie
Hlavným genetickým základom pre hatvanskú kultúru bola kultúra Nyírség-Zatín, ktorá bola
rozšírená od severozápadného Rumunska, cez východné Maďarsko až do Východoslovenskej
nížiny. Dobre to dokumentuje stratigrafia pozorovaná na opevnenom sídlisku Tiszalúc-Dankadomb v hornom Potisí, kde je doložený celý chronologický vývoj hatvanskej kultúry. V najspodnejšej vrstve I sa nachádzal materiál kultúry Nyírség-Zatín a vo vrstve IIa, ktorá sa ňu nadväzovala, sa zistil najvčasnejší materiál hatvanskej kultúry, označený N. Kaliczom (1968, 164) ako
prvý úsek hatvanskej kultúry.
Aj keď vznik hatvanskej kultúry súvisí najmä s oblasťou východného Maďarska, na viacerých lokalitách zo slovenskej časti dolného Poiplia sú známe nálezy, ktoré poukazujú na existenciu osídlenia
tohto regiónu hatvanskou kultúrou už od jej včasnej fázy. Dokladajú to to najmä zlomky keramiky
zdobenej šnúrovým ornamentom z výšinného sídliska Rákoczidomb v Tupej-Chorvaticiach a tiež
Mahér vo Vyškovciach nad Ipľom (Baliová 2010, tab. 199: 21; tab. 204: 1). Výskyt šnúrou zdobenej
keramiky vo včasnej fáze hatvanskej kultúry možno považovať najskôr za doklad kontaktov so západnejšie ležiacou nitrianskou kultúrou. Podobne za doklad spojenia s touto kultúrou možno považovať
výskyt šnúrovej výzdoby vo včasnej fáze kisapostáckej kultúry. Dokladom včasnej fázy hatvanskej
kultúry je i prítomnosť keramiky nagyrévskeho charakteru v dolných vrstvách sídliska v Santovke-Maďarovciach, v polohe Travertínový lom III. Včasnú fázu hatvanskej kultúry možno datovať do
prvej polovice stupňa BA1.
Nálezy staršej fázy hatvanskej kultúry na Slovensku charakterizuje v Malých Kosihách keramika horizontu IIIA a nasledujúceho horizontu IIIA-B ešte bez tzv. tokodských inkrustovaných
džbánkov. Toto obdobie možno datovať do druhej polovice stupňa BA1. Mladšiu fázu hatvanskej
kultúry na Slovensku reprezentujú nálezy v Malých Kosihách z horizontu IIIB-C a dolnej časti
horizontu IVA, kde sa už objavujú tokodské džbánky s inkrustáciou (obr. 79). Túto fázu možno
paralelizovať s klasickou fázou únětickej kultúry a možno ju datovať do začiatku stupňa BA2.
Jej neskorú fázu na Slovensku je možné datovať do polovice stupňa BA2. Na dolnom Poiplí sa
v tomto stupni objavuje v horných vrstvách na viacvrstvových sídliskách Malé Kosihy a Santovka-Maďarovce, spolu s hatvanským materiálom i materiál maďarovskej a severopanónskej kultúry, ako aj menšia prímes materiálu OFKK. Na juhu stredného Slovenska sa na sídlisku tellového
charakteru vo Včelinciach objavuje v hornej vrstve spolu s materiálom hatvanskej kultúry i materiál OFKK (Furmánek/Marková 2008, obr. 14).
Doterajší výskum oblasti Poiplia svedčil o tom, že medzi neskoroeneolitickým osídlením reprezentovaným v tomto regióne kultúrou Kosihy-Čaka-Makó a včasnou fázou hatvanskej kultúry existoval
chronologický hiát. V nedávnej dobe v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti identifikované nále94.
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Obr. 79. Výber keramiky hatvanskej kultúry. – Fig. 79. Typical potery of the Hatvan culture. 1, 3, 4, 6-8 – Včelince; 2, 10 – Dolné
Turovce; 5, 9, 11 – Salka (podľa/after Furmánek/Veliačik/Vladár 1999).
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zy zlomkov keramiky klasického zvoncovitého pohára z lokality Santovka-Maďarovce však poukazujú
na to, že tu možno počítať v závere eneolitu s prienikom a možno i s trvalejším osídlením nositeľov
csepelskej skupiny kultúry zvoncovitých pohárov (Baliová 2010, tab. 99: 1 a 2). V tejto súvislosti možno
spomenúť aj inventár sídliskového objektu 2 z Veľkého Peseku na majeri Agáta, ktorý obsahoval keramiku blízku sprievodnej keramike kultúry zvoncovitých pohárov (Novotný 1968, 17-28).
Pramenná báza
Hatvanská kultúra je známa zo sídlisk i z pohrebísk.
Na území Slovenska ju poznáme doteraz zo 62 sídlisk a 8
pohrebísk. V prípade sídlisk
prevažujú opevnené sídliská,
ktorých poznáme 37 a otvorené nížinné sídliská sú známe z 25 lokalít. Mimo oblasti
súvislého osídlenia hatvanskej
Obr. 80. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk hatvanskej kultury. – Fig.
80. A graph showing the number of the Hatvan culture sites. 1 – sídliská opevnené/fortified kultúry evidujeme v rôznych
settlements, 2 – sídliská otvorené/fortified settlements, 3 – pohrebiská/cemeteries.
regiónoch Slovenska materiál hatvanského charakteru
z ôsmych prevažne otvorených sídlisk a dvoch pohrebísk (Čierny Brod a Ludanice-Mýtna Nová Ves)
zo staršej doby bronzovej (obr. 80).
Okrem dávnejšie skúmaného sídliska vo Včelinciach, ktoré bolo v období hatvanskej kultúry
opevnené tromi pásmi priekop, sa najnovšie podarilo preskúmať priekopu a val v Santovke-Maďarovciach, v polohe Travertínový lom III. Priekopa porušila v spodnej časti dlážky chát hatvanskej
kultúry a nasypaný val ďalšie sčasti prekryl. Priekopa mala hrotitý tvar a konštrukcia valu pozostávala z hliny, travertínovej drviny a väčších i menších prevažne plochých lomových kameňov. Val bol
z vonkajšej strany spevnený radom drevených brvien a v dolnej časti radom lomových kameňov.
Iba v dvoch prípadoch sa podarilo identifikovať k sídlisku (Veľké Turovce-Turovec, Šahy-Strážny vrch) prislúchajúce pohrebisko (Veľké Turovce-Vinohrady pod Turovcom, Šahy-Priemyselný park). Kým vo Veľkých Turovciach sa pohrebisko nachádzalo na juhovýchodnom svahu pod sídliskom (Ožďáni 2010, obr. 3), v Šahách sa rozprestieralo na severovýchodnom
svahu v jeho bezprostrednej blízkosti (Bátora/Neumann/Pálinkás v tlači). S veľkou pravdepodobnosťou na pohrebisku odkrytom v Salke I, v inundácii Ipľa (Točík 1979, 57), pochovávali obyvatelia opevneného sídliska v Lele, poloha „Várhegy“, ktoré sa rozprestieralo cca 1000 m južne od
nekropoly (Marková 2010, obr. 5).

2.2.6 Wieselburská kultúra
Patrí ku kultúram, ktoré do kultúrnohistorického vývoja v staršej dobe bronzovej na území Slovenska zasiahli iba okrajovo. O prenikaní jej nositeľov v smere východnom svedčí prítomnosť jej keramiky na pohrebisku ležiacom hlboko vo vnútrozemí juhozápadného Slovenska (Branč).
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História bádania
Prvé nálezy wieselburskej kultúry sa objavili už v osemdesiatych rokoch 19. storočia, keď na
lokalite Mosonyszentjános, ležiacom v terajšom Maďarsku, v roku 1887 preskúmal kostrový
hrob A. Sötér (1898, 273-278) a o niečo neskôr nové nálezy z lokality Neufeld an der Leitha, nachádzajúce sa v súčasnosti v Rakúsku, zverejnil J. Szendrei (1889, 230-232). Samostatnosť pamiatok wieselburskej kultúry rozpoznal K. Miske až v roku 1917 a nazval ich podľa nálezov z pohrebiska Gattendorf, skúmaného A. Sötérom v roku 1897, skupinou Gáta, resp. kultúrou Gáta.
Pomenovanie mošonská, resp. wieselburská kultúra, ktoré platí dodnes, použil po prvýkrát O.
Menghin (1921, 18), ktorý zhrnul početné nálezy z územia Mosony (Wieselburg) v Maďarsku.
Pre nálezy zo Slovenska použil J. Eisner (1933, 56) pomenovanie typ Gáta, resp. mošoňský
typ. S wieselburskou kultúrou spájal iba nálezy z nepočetných hrobov v Devínskej Nove Vsi,
ktoré, ako sa ukázalo, patria skupine Leitha. Prvou lokalitou wieselburskej kultúry skúmanej
na Slovensku bolo pohrebisko v Bratislave-Rusovciach, na pravobrežnej strane Dunaja. Prvý
výskum tu uskutočnili v r. 1942-43 maďarskí archeológovia A. Bottyán a J. Nemeskéri, ktorí
odkryli 21 kostrových hrobov. V nasledujúcom období preskúmali v Bratislave-Rusovciach
ďalšie hroby Ľ. Kraskovská (1954, 30; 1958, 578) a M. Pichlerová (1978, 198-199; 1980, 5-37;
1985, 198-202). Pre poznanie zásahu wieselburskej kultúry na území Slovenska bol významný
výskum pohrebiska únětickej kultúry vo Veľkom Grobe na západnom Slovensku. B. Chropovský (1960, 12-136) na základe analýzy materiálu z pohrebiska rozpoznal v ňom výrazný zásah
wieselburskej kultúry, ktorý sa prejavil najmä v keramike. O prenikaní nositeľov wieselburskej kultúry v smere východnom svedčí inventár hrobov z Chorvátskeho Grobu (Studeníková
1975, obr. 5 a 6), Bratislavy-Podunajských Biskupíc (Vladár 1976, obr. 138) a najmä charakteristický džbán z hrobu 82 na pohrebisku nitrianskej kultúry v Branči na dolnom Ponitrí (Vladár
1969, obr. 5: 2; 6: 18).
Rozšírenie
Wieselburská kultúra bola rozšírená najmä v juhovýchodnej časti dolného Rakúska a v Burgenlande, ako aj v západnej časti maďarského Zadunajska západne od rieky Raab. Jej rozšírenie
v smere západnom pomerne ostro ohraničoval Viedenský les a na severe rieka Dunaj. Na východe siahala jej hranica až na územie dnešného Slovenska (zadunajská časť Bratislavy, miestna
časť Rusovce). Severne od Dunaja možno pozorovať, v priestore medzi Bratislavou a Galantou,
vrátane západnej časti Žitného ostrova, silný vplyv wieselburskej kultúry na pohrebiskách únětickej kultúry (obr. 81). Prejavuje sa to najmä v ovplyvnení keramiky, ktorá má v tomto priestore
výrazne wieselburský charakter (Chropovský 1960, tab. X: 1, 21; Vladár 1969, 448-459). A. Točík
(1958, 18) tieto pamiatky, najmä na základe materiálu z pohrebiska vo Veľkom Grobe, označil
ako úněticko-wieselburskú zmiešanú skupinu. Na východe a juhovýchode sú jej nálezy doložené v maďarských župách Györ-Sopron a Vas. S mimoriadne silnou koncentráciou jej nálezísk sa
stretávame v oblasti mesta Hainburg, kde najjužnejšie výbežky masívu Malých Karpát, reprezentované devínskym hradným bralom na strane severnej a masívom Hundsheimskej vrchoviny
(vrch Braunsberg) na strane južnej vytvárajú prirodzenú zúženinu nazývanú Porta Hungarica
(Uhorská brána), ktorej jej súčasťou je rieka Dunaj a tvoria vstup do karpatskej oblasti.
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Obr. 81. Mapa lokalít wieselburskej kultúry na Slovensku. – Fig. 81. Map of the Wieselburg culture sites in Slovakia. 1 - sídliská/settlements: 1 – Bratislava-Rusovce, „Tehelný hon“, okr. Bratislava V; 2 – Bratislava-Rusovce, „Za parkom kaštieľa“, okr. Bratislava V; 2 - pohrebiská/cemeteries: 3 – Bratislava-Rusovce, okr. Bratislava V; 3 - pohrebiská s keramikou wieselburského
charakteru mimo územia jej súvislého osídlenia/burial grounds with Wieselburg-like pottery outside the area of its continuous settlement: 4 - Bratislava-Podunajské Biskupice, okr. Bratislava II; 5 – Branč, okr. Nitra; 6 - Bernolákovo, okr. Senec; 7 - Chorvátsky Grob, okr. Senec; 8 – Jaslovské Bohunice, okr. Trnava; 9 - Lehnice, okr. Dunajská Streda; 10 - Šenkvice, okr. Pezinok;
11 – Tomášikovo, okr. Galanta; 12 - Veľký Grob, okr. Galanta; 13 - Vozokany, „Homokdomb I“, okr. Galanta; 14 - Vozokany, „Homokdomb III“, okr. Galanta.
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Obr. 82. Výber keramiky wieselburskej kultury. – Fig. 82. Typical pottery of the Wieselburg culture. 1 – Branč, 2-9 - Bratislava-Rusovce (podľa/after Vladár 1973b; Bazovský/Šefčáková 1999).
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Genéza, vnútorná chronológia a datovanie
Otázka genézy wieselburskej kultúry nie je doteraz uspokojivo vyriešená. Pôvodný predpoklad, že jej
vznik súvisí so skupinou Leitha nepotvrdila ani situácia pozorovaná v mohyle II v rakúskej obci Jois. Nachádzali sa v nej vedľa seba hroby so zmiešaným inventárom skupiny Leitha a wieselburskej kultúry. Poukazuje to na skutočnosť, že záverečná fáza vývoja skupiny Leitha bola istý čas ešte súčasná s wieselburskou
kultúrou. Podľa W. Hickeho uvedené pozorovanie poukazuje na to, že wieselburská kultúra nevznikla na
miestnom základe a uvažuje skôr o jej prieniku z jadra osídlenia do oblasti súčasného rozšírenia z doteraz
bližšie nešpecifikovanej oblasti (Hicke 1987, 176). Vychádzajúc zo skutočnosti, že niektoré tvary keramiky
wieselburskej, únětickej, ale i kisapostáckej kultúry sú totožné, je potrebné ich predlohy hľadať už v predchádzajúcom vývoji. Táto príbuznosť viacerých keramických tvarov môže vyplývať zo spoločnej základne,
ktorú tvorilo podložie kultúry zvoncovitých pohárov (Vladár 1969, 457-458) (obr. 82).
Významné sa ukazuje doteraz najväčšie pohrebisko wieselburskej kultúry s odkrytými vyše 320 hrobmi, v Hainburgu v polohe Teichtal, kde sa v inventári niektorých hrobov objavila keramika podobná
tzv. sprievodnej keramike kultúry zvoncovitých pohárov. Aj misa z hrobu 21 v Bratislave-Rusovciach
má blízke paralely ešte v kultúre zvoncovitých pohárov (Vladár 1969, 458). Práve detailné spracovanie
hainburského pohrebiska umožní riešiť aj doteraz stále absentujúcu vnútornú chronológiu wieselburskej kultúry. Na základe doterajších poznatkov možno jej vývoj rozdeliť iba na staršiu a mladšiu fázu.
Staršiu fázu možno synchronizovať so záverom nitrianskej kultúry, čo dobre dokumentuje nielen inventár hrobu 82 na pohrebisku nitrianskej kultúry v Branči (Vladár 1973b), ale aj obsah viacerých hrobov
na pohrebisku vo Veľkom Grobe (Chropovský 1960, tab. XI: 2, 19; XIV: 1). Mladšiu fázu wieselburskej
kultúry na území Slovenska reprezentuje materiál z pohrebiska Bratislave-Rusovciach. Svedčí o tom
inventár hrobov, blízky klasickej fáze únětickej kultúry (Kraskovská 1954, 30; 1958, 578; Pichlerová 1978,
198; 1980, 5; Vladár 1969, 448-459). Záverečná fáza, ktorú možno paralelizovať s úněticko-maďarovským
horizontom, nie je doteraz na našom území doložená. Dokumentujú ju však hroby na lokalite Hainburg-Teichtal, v ktorých sa okrem keramiky maďarovskej a věteřovskej kultúry objavujú aj bronzové
ihlice s guľovitou šikmo prepichnutou hlavicou (Neugebauer 1994, obr. 29: 13-17; 30: 5).
Pramenná báza
Wieselburská kultúra je
známa najmä z kostrových
pohrebísk, o čom svedčí aj doterajší celkový počet hrobov
známych z územia Rakúska vyše 750 (Krenn-Leeb 2011, 12).
Výrazne sa na tom podieľajú
rozsiahle pohrebiská Hainburg-Teichtal a Mannersdorf
am Leithagebirge. Z územia
Slovenska je dosial najväčším
pohrebiskom
wieselburskej
kultúry nekropola v Bratisla100.

Obr. 83. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk wieselburskej kultúry.
- Fig. 83. Graph showing the number of the Wieselburg culture sites. 1 – sídliská/settlements, 2 – pohrebiská/cemeteries,, 3 - pohrebiská s keramikou wieselburského charakteru mimo územia jej súvislého osídlenia/burial grounds with Wieselburg-like pottery
outside the area of its
 continuous settlement.
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ve-Rusovciach, ktorá i geograficky (leží južne od Dunaja) patrí k oblasti jej súvislého osídlenia. Severne od Dunaja sa stretávame, v priestore medzi Bratislavou a Galantou, vrátane západnej časti Žitného
ostrova, so silným vplyvom wieselburskej kultúry na pohrebiskách únětickej kultúry (obr. 83). Prejavuje
sa to najmä v ovplyvnení keramiky, ktorá má v tomto priestore výrazný wieselburský charakter. Najlepšie to dokumentuje pohrebisko Veľký Grob (Chropovský 1960, tab. X: 1, 21; Vladár 1969, 448).
Sídliská wieselburskej kultúry boli napriek dlhoročným intenzívnym terénnym výskumom dlhú
dobu neznáme. Najnovšie boli odkryté sídliskové objekty wieselburskej kultúry i na území Slovenska
v Bratislave-Rusovciach (/Mellnerová-Šuteková/ Jelínek/Hlavatá/Kednrala 2015, 19-29).

Mladá a neskorá etapa staršej doby bronzovej
2.2.7 Severopanónska kultúra
Severopanónska kultúra patrí ku kultúram mladšieho úseku staršej doby bronzovej. Napriek
tomu, že ťažisko jej osídlenia bolo v zadunajskej časti dnešného Maďarska, zohrala významnú úlohu
aj v ďalšom kultúrnohistorickom vývoji na juhozápadnom Slovensku.
História bádania
Keramika severopanónskej kultúry s nápadnou bielou inkrustáciou pútala pozornosť bádateľov
už v druhej polovici 19. storočia. Na základe jej hlavného územného rozšírenia bola pomenovaná F.
Rómerom (1878, 163) ako panónska kultúra. Na základe rozdielov v spôsobe v aplikácii rytej inkrustovanej výzdoby začiatkom 20. storočia M. Woszinsky (1904, 73-74) rozdelil panónsku kultúru na dve
skupiny – na severnú a južnú. Tie sa neskôr stali základom A. Mozsolicsovej (1937, 234-241) na ich
označenie ako veszprémska (severopanónska) a szekszárdska (južnodunajská). P. Patay (1938, 52-60)
ich následne vymedzil ako dve samostatné kultúry - severopanónska a juhopanónska kultúra s inkrustovanou keramikou. Aj keď maďarská archeológia dosiahla pri výskume kultúr s inkrustovanou
keramikou v päťdesiatych až sedemdesiatych rokoch 20. storočia nesporný pokrok a nové dôležité
poznatky, vtedajšie práce bádateľov (G. Bándi, I. Bóna, A. Mozsolics) charakterizovali často odlišné až
protichodné názory týkajúce sa tak terminologických otázok a genézy kultúr s inkrustovanou keramikou, ako aj ich územného členenia a zániku. Súčasný výskum severopanónskej kultúry v Maďarsku
sa spája najmä s menami T. Kovács, I. Torma, V. Kiss, Sz. Honti, J. Kisné Cseh a É. Vadász.
Prvé nálezy severopanónskej kultúry z územia Slovenska sú známe už z šesťdesiatych rokov 19. storočia. Pochádzajú z výskumov E. Bolemana a J. Ellenbogena-Könyökiho, ktorí uskutočnili výkopávky a areáli opevneného sídliska na travertínovej kope v Maďarovciach (dnes miestna časť Santovky) na dolnom
Poiplí (Nevizánsky/Prohászka 2015, 10 a 11). Koncom 19. storočia ku nim pribudli nálezy zo žiarového hrobu v Šalove (Récsey 1894, obr. na s. 66: 1 a 2) a z výšinného sídliska v polohe Uhlisko v Kamenici nad Hronom (Sinka 1912, 369) na dolnom Pohroní. M. Woszinsky (1904) vo svojej monografickej práci venovanej
kultúram s inkrustovanou keramikou, zobrazil taktiež viaceré nálezy severopanónskej kultúry z územia
dnešného Slovenska. Charakteristickou bielou inkrustáciou zdobené nádoby boli aj na Slovensku rozpoznané a označené ako panónsky typ, pričom J. Eisner (1933, 85) už vtedy zdôraznil ich úzku spojitosť s keramikou maďarovskej kultúry. V. Budinský–Krička (1947, 72-73) severopanónsku kultúru pokladal taktiež
za veľmi blízku maďarovskej kultúre a naznačil, že je akoby jej ďalším vývinovým stupňom.
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Obr. 84. Mapa lokalít severopanónskej kultúry na Slovensku. – Fig. 84. Map of the Transdanubian Encrusted Pottery culture sites in Slovakia. 1 - sídliská opevnené/fortified settlements:
1 - Chľaba, „Cintorín“, okr. Nové Zámky; 2 - Kamenica nad Hronom, „Na vrchu“, okr. Nové Zámky; 3 - Kamenica nad Hronom, „Cintorín“, okr. Nové Zámky; 4 - Kamenica nad Hronom,
„Uhlisko“, okr. Nové Zámky; 5 - Kamenín, okr. Nové Zámky; 6 - Malá nad Hronom, okr. Nové Zámky; 7 - Malé Kosihy, „Törökdomb“, okr. Nové Zámky; 8 - Malé Kosihy, „Papföld“, okr.
Nové Zámky; 9 - Rybník, „Nad Hronom“, okr. Levice; 10 – Santovka-Maďarovce, „Travertínový lom III“, okr. Levice; 11 – Santovka, „Mlynský vŕšok“, okr. Levice; 12 - Sikenica, časť Veľký
Pesek, „Majer Agáta“, okr. Levice; 13 - Sikenička, okr. Nové Zámky; 14 - Tupá, okr. Levice; 15 - Vyškovce nad Ipľom, „Mahér“, okr. Levice; 16 - Vyškovce nad Ipľom, „Kišvároš“, okr. Levice;
2 - sídliská otvorené/open settlements: 17 - Bíňa, okr. Nové Zámky; 18 – Hurbanovo-Holanovo, okr. Komárno; 19 – Chľaba, „ľavý breh Dunaja“, okr. Nové Zámky; 20 -Jur nad Hronom,
okr. Levice; 21 - Kalná nad Hronom, okr. Levice; 22 - Komárno, okr. Komárno; 23 - Pohronský Ruskov, okr. Nové Zámky; 24 – Santovka, „Nad kúpeľom“, okr. Levice; 25 - Štúrovo, okr.
Nové Zámky; 26 - Zalaba, okr. Levice; 27 - Želiezovce, okr. Levice; 3 - pohrebiská/cemeteries: 28 - Bíňa, okr. Nové Zámky; 29 - Čalovec, okr. Komárno; 30 - Hurbanovo, okr. Komárno;
31 - Chľaba, okr. Nové Zámky; 32 – Chotín, okr. Komárno; 33 - Iža, okr. Komárno; 34 - Kamenica nad Hronom, „Cintorín“, okr. Nové Zámky; 35 - Kamenín, okr. Nové Zámky; 36 - Kamenný Most, okr. Nové Zámky; 37 - Klížska Nemá, „Dvor JRD“, okr. Komárno; 38 - Klížska Nemá, „Fara“, okr. Komárno; 39 - Komárno, časť Veľký Harčáš, okr. Komárno; 40 - Lontov,
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okr. Levice; 41 - Malé Kosihy, okr. Nové Zámky; 42 - Malá nad Hronom, okr. Nové Zámky; 43 - Marcelová, okr. Komárno; 44 - Patince, okr. Komárno; 45 - Pavlová, okr. Nové Zámky; 46
- Radvaň nad Dunajom, okr. Komárno; 47 - Salka II, okr. Nové Zámky; 48 - Sikenička, okr. Nové Zámky; 49 - Šalov, okr. Levice; 50 - Šarovce, okr. Levice; 51 - Štúrovo, okr. Nové Zámky;
52 - Zlatná na Ostrove, časť Veľký Lél, okr. Komárno; 4 - hromadný nález kovových predmetov/metal hoard: 53 - „Údolie Ipľa“; 5 - nálezy severopanónskej kultúry mimo územia jej
súvislého osídlenia/ finds of the Transdanubian Encrusted Pottery culture outside the area of its continuous settlement: 54 – Bratislava-Devín, „Hrad“, okr. Bratislava IV; 55 – Detva,
okr. Detva; 56 – Dvorníky-Posádka, okr. Hlohovec; 57 - Dvory nad Žitavou, okr. Nové Zámky; 58 – Jelšovce, okr. Nitra; 59 - Košice-Barca, okr. Košice-v.; 60 - Maňa, okr. Nové Zámky; 61 –
Nitra-Mlynárce, okr. Nitra; 62 – Pata, okr. Galanta; 63 – Rimavská Sobota okolie; 64 – Šurany-Nitriansky Hrádok, okr. Nové Zámky; 65 – Veselé, okr. Piešťany; 66 - Vráble, okr. Nitra;
67 – Zbehy-Andač, okr. Nitra; 68 - Zvončín, okr. Trnava;

Slovensko v staršej dobe bronzovej

Prvé systematické výskumy pohrebísk na juhu juhozápadného Slovenska uskutočnil v päťdesiatych rokoch 20. storočia M. Dušek (1960, 139-296). Išlo o pomerne
rozsiahle žiarové pohrebiská Iža a Patince. Koncom šesťdesiatych rokov 20. storočia
k nim, pribudol nálezový inventár z pohrebiska v Chľabe (Veliačik 1972, 189-222).
V nasledujúcom období nastala stagnácia výskumu pohrebísk severopanónskej kultúry, pretože v posledných tridsiatich rokoch boli odkryté iba ojedinelé hroby v Malej
nad Hronom a v Kamennom Moste (Nevizánsky/Oždáni 1993, 101; Oždáni 1995, 103105). Sídliská severopanónskej kultúry, sú na rozdiel od oblasti Zadunajska v Maďarsku, na území Slovenska málo známe. Prvým sídliskovým materiálom, ktorý bol
získaný v roku 1956 pri regulárnom archeologickom výskume, je materiál z viacvrstvového opevneného sídliska hatvanskej, maďarovskej a severopanónskej kultúry
v Malých Kosihách (Točík 1961, 17-42; 1981b). Výskumy realizované od roku 2004,
resp. 2008, v areáli opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej v Rybníku a v Santovke ukazujú na výraznú prítomnosť severopanónskej zložky na týchto lokalitách,
pôvodne zaraďovaných iba do maďarovskej kultúry (Bátora/Rassmann 2008, 85-96).
Rozšírenie
Osídlenie severopanónskej kultúry na území Slovenska sa koncentruje v pomerne úzkom 10-15 km širokom páse severne od ľavého brehu Dunaja, pričom
jej súvislé osídlenie registrujeme od sútoku rieky Ipeľ s Dunajom na východe až
po východnú časť Žitného ostrova na západe. Kým južnú a východnú hranicu
jasne vymedzuje tok Dunaja a Ipľa, severná hranica jej súvislého osídlenia bola
členitejšia. Siahala na dolnom toku riek Nitra a Žitava po dnešné Hurbanovo a na
dolnom Pohroní a Poiplí bola výrazne posunutá severným smerom (až 50 km
od ľavého brehu Dunaja) k južným výbežkom Štiavnických vrchov. V priestore
medzi riekami Hron a Ipeľ sa prelína s osídlením maďarovskej kultúry až do takej
miery, že tu vlastne možno hovoriť o spoločnej tzv. maďarovsko-severopanónskej kultúre (koexistencia oboch kultúr) (obr. 84).
Samozrejme, nálezy severopanónskej kultúry registrujeme aj hlboko v priestore osídlenom súvisle maďarovskou kultúrou na Požitaví a Ponitrí (Jelšovce, Šurany-Nitriansky Hrádok, Vráble), ale i na Považí (Veselé) a na sútoku Dunaja s riekou
Moravou (Bratislava-Devín). Keramické nálezy severopanónskej kultúry sú známe
aj z oblasti Gemera a Malohontu (Vladár/Bartoněk 1977, 372, obr. 1: 235), z územia
Dolného Rakúska (Böheimkirchen Weidendorf) a východného Rakúska (Carnuntum, Hainburg, Petronell), juhovýchodnej Moravy (Bělov) a južných Čiech (Hosty).
Genéza, vnútorná chronológia a datovanie
Aj keď vznik severopanónskej kultúry dosial nebol dostatočne objasnený,
novšie výskumy v maďarskom Zadunajsku ukazujú, že rozhodujúcu úlohu pri jej
genéze zohrala kisapostácka kultúra. Na formovaní jej keramickej náplne v počiatočnej etape sa podieľala aj únětická kultúra, najmä jej hurbanovská skupina.
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Obr. 85. Výber keramiky severopanónskej kultury. – Fig. 85. Typical Transdanubian Encrusted Pottery culture. 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13-22
- Chľaba; 3, 4, 7, 8, 11, 12 – Patince (podľa/after Furmánek/Veliačik/Vladár 1999).
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V severovýchodnom Zadunajsku, pri ohybe Dunaja vplývala na jej vznik aj tzv. tokodská
skupina hatvanskej kultúry.
Osobitne významné je v tomto smere - aj pre územie Slovenska - odkrytie pohrebiska
v Nyergesújfalu na pravom
brehu Dunaja v Maďarsku.
Pozorovania na tomto pohrebisku ukázali, že tokodská
Obr. 86. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk severopanónskej kultury. – Fig. 86. Graph showing the number of the Transdanubian Encrusted Pottery culture skupina plynulým vývojom
sites. 1 – sídliská opevnené/fortified settlements, 2 – sídliská otvorené/open settlements, prechádza do ostrihomskej
3 – pohrebiská/cemeteries, 4 - hromadný nález kovových predmetov/metal hoard.
skupiny severopanónskej kultúry a v jej rámci sa vyvíjala ďalej (Torma 1996, 46). V rámci vnútorného členenia skúmanej kultúry
neskorú fázu kisapostáckej kultúry možno považovať zároveň za včasnú fázu severopanónskej kultúry (Kiss 2009, 174). Včasná fáza je na území Slovenska doložená, aj keď nie obzvlášť výrazne, iba
na opevnených sídliskách na dolnom Poiplí, v Malých Kosihách - vrstva IIIC (Točík 1981b, 236-237)
a najnovšie i v Santovke-Maďarovciach (Bátora 2013a, 206-216). Rozsiahlejšie pohrebiská v Iži a Patinciach dokladajú vývoj severopanónskej kultúry najmä v jej mladšej fáze (Dušek 1960, 139). Jej neskorú fázu výrazne reprezentuje pohrebisko v Chľabe (Veliačik 1972, 189-222) (obr. 85).
Pramenná báza
Severopanónska kultúra je na území Slovenska známa doteraz z 27 sídlisk, z ktorých 16 je opevnených, a 25 pohrebísk (obr. 86). Na sídliskách je keramický materiál severopanónskej kultúry zmiešaný
najmä s materiálom maďarovskej kultúry. Dobre to dokumentujú pozorovania zo sídlisk v Malých
Kosihách, Santovke-Maďarovciach a v Rybníku. Ide o opevnené sídliská, ktoré majú prevažne tellový
charakter. Pohrebiská sú známe najmä z nálezísk nachádzajúcich sa na ľavom, severnom brehu Dunaja, ako sú Iža a Patince (Dušek 1960, obr. 14).
Z územia Slovenska je osídlenie severopanónskej kultúry doložené i jedným depotom z „údolia
Ipľa“, ktorý sa našiel ešte koncom 19. storočia. Depot pôvodne obsahoval 93 predmetov, z ktorých sa
do súčasnosti zachovalo 34 kusov (Pichlerová/Tomčíková 1993, 58). Ide o bronzové ozdoby, najmä závesky (kotvovité, terčovité s krížovými rebrami, srdcovité a lievikovité), špirálovité rúrky a špirálovú
náramenicu. S otáznikom sú k depotu priraďované aj tri špirálovito stočené prstene a štyri zlaté (?)
sibinské záušnice. Depot svojím nálezovým profilom možno zaradiť k depotom typu Tolnanémedi,
ktoré sa kultúrne spájajú s kultúrami s inkrustovanou keramikou v Zadunajsku (Baliová 2010, 76-84)

2.2.8 Maďarovská kultúra
K najvýraznejším reprezentantom mladšieho úseku staršej doby bronzovej na juhozápadnom
Slovensku patrí maďarovská kultúra. Nevyplýva to iba zo skutočnosti, že je známa z veľkého počtu
nálezísk, ale aj z faktu, že tvorila integrálnu súčasť rozsiahleho kultúrneho komplexu Maďarovce-Vě105.
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teřov-Böheimkirchen, ktorého nositelia mali úzke kultúrne kontakty s bližšími i vzdialenejšími oblasťami Európy. Významnú úlohu v tomto smere zohrával podiel na diaľkovom obchode s jantárom.
História bádania
Prvé nálezy maďarovskej kultúry z územia Slovenska sú známe zo šesťdesiatych rokov 19. storočia. Pochádzajú z eponymnej lokality v Santovke (do roku 1948 sa táto časť obce nazývala Maďarovce, potom bola
premenovaná na Malinovec, ktorý bol v roku 1964 pripojený k Santovke). Na lokalitu upozornil v roku
1865 levický lekárnik E. Bolemann. Následne tam v rokoch 1867 a 1868 uskutočnil vykopávky J. Ellenbogen-Könyöki. Dôležitou udalosťou pre bližšie poznanie maďarovskej kultúry bol VIII. medzinárodný
archeologický a antropologický kongres v roku 1876. Jeho účastníci, medzi ktorými boli aj významní európski archeológovia (napr. O. Montelius, sir A. Evans, R. Virchow a ďalší), počas kongresovej exkurzie do
horného Uhorska navštívili opevnené sídliská maďarovskej kultúry v Malých Kosihách a v Maďarovciach.
V posledných decéniách 19. storočia tam robil vykopávky, resp. zber nálezov gróf E. Nyáry a E. Simonyi.
Začiatkom 20. storočia uskutočnil v Maďarovciach výskum J. Visegrádi, ktorý ako prvý zhodnotil výsledky
nielen svojich, ale aj výskumov svojich predchodcov (Visegrádi 1911, 32).
Ako samostatnú kultúru ju vyčlenil H. Mitscha-Märheim v roku 1929 a pomenoval ju ako maďarovská kultúra. V rovnakom čase pomenoval podobný súbor pamiatok z Veselého G. Childe (1929,
234) ako typ Veselé. Tento názov sa však v odbornej literatúre neujal. S konečnou platnosťou označenie maďarovská kultúra zafixoval v odbornej literatúre J. Eisner (1933, 57).
Prvé archeologické výskumy lokalít maďarovskej kultúry, ktoré realizovali profesionálni archeológovia,
sú spojené s výskumom opevnených sídlisk v dvadsiatych, tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia.
Prvým bolo opevnené sídlisko v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, kde realizoval už v roku 1923 zisťovací výskum J. Eisner. Druhým bolo sídlisko vo Veselom, kde v rokoch 1932 a 1933 skúmal J. Neustupný
a v rokoch 1944, 1949 a 1950 A. Točík v úzkej spolupráci s A. Knorom. Ako ďalšie bolo skúmané opevnené sídlisko v Ivanovciach, kde v roku 1936 robila výskum C. Streitová a v roku 1949 A. Točík (1982, 408).
Dôležitým medzníkom vo výskume a poznaní maďarovskej kultúry bol systematický výskum opevneného sídliska v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, ktorý sa realizoval pod vedením A. Točíka v rokoch
1948-1952 a 1957-1961. V nasledujúcom období sa v rokoch 1966 a 1967 uskutočnil revízny výskum na
opevnenom sídlisku v Ivanovciach v réžii V. Němejcovej-Pavúkovej a L. Veliačika a výskum opevnenej
osady v Hostiach pod vedením J. Bátoru v roku 1976 a K. Markovej v roku 1984 (Bátora 1983b, 72-79).
Po dvadsaťročnej prestávke sa po roku 2000 opätovne začala nová etapa výskumu opevnených
sídlisk maďarovskej kultúry (Rybník, Santovka-Maďarovce a Vráble), ktorá vďaka úzkej medzinárodnej spolupráci Archeologického ústavu SAV v Nitre a Katedry archeológie FF UK v Bratislave s Nemeckým archeologickom ústavom so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, nadobudla mimoriadnu
intenzitu (Bátora/Rassmann 2008, 85-96; Bátora et al. 2012, 111-129).
Výskum pohrebísk maďarovskej kultúry neprebiehal paralelne a ani tak intenzívne ako výskum
opevnených sídlisk. Ojedinelé nálezy hrobov maďarovskej kultúry boli vďaka výskumom J. Eisnera
(Gajary, Bratislava-Devínska Nová Ves) známe už koncom dvadsiatych a na začiatku tridsiatych rokov 20. storočia s prvými systematicky preskúmanými pohrebiskami sa stretávame až v päťdesiatych
(Abrahám, Majcichov) a šesťdesiatych rokoch (Sládkovičovo) 20. storočia zásluhou B. Chropovského
a A. Točíka. Doteraz najrozsiahlejšie pohrebisko maďarovskej kultúry, s 311 hrobmi, bolo odkryté,
v rokoch 1982-1987, pod vedením J. Bátoru v Jelšovciach na strednom Ponitrí (Bátora 2000a).
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Rozšírenie
Pôvodne sme sa domnievali, že nositelia maďarovskej kultúry osídlili územie celého juhozápadného Slovenska vrátane slovenského Pomoravia. Terénne výskumy čím ďalej tým viac ukazujú, že západná hranica jej relatívne „čistého“ osídlenia siahala iba po masív Malých a Bielych Karpát. Osídlenie
maďarovskej kultúry na Záhorí (medzi riekou Morava a Malými Karpatmi) bolo už natoľko ovplyvnené a prevrstvené moravskou věteřovskou kultúrou, že ho možno považovať skôr za jej organickú
súčasť než za maďarovskú kultúru. Hoci východná hranica osídlenia maďarovskej kultúry siahala po
rieku Ipeľ, bola podľa najnovších poznatkov v priestore medzi riekami Hron a Ipeľ, premiešaná osídlením severopanónskej kultúry až do takej miery, že tu vlastne možno hovoriť o spoločnej koexistencii maďarovskej a severopanónskej kultúry.
Severná hranica osídlenia maďarovskej kultúry siahala na Považí po Púchov, na Ponitrí po Topoľčany, na Požitaví po Vráble až Zlaté Moravce (?) a na Pohroní po ústie Slovenskej brány (Rybník).
Na Poiplí sú najsevernejšou lokalitou Sebechleby. Južná hranica maďarovskej kultúry siahala po rieku
Dunaj iba v západnej časti Žitného ostrova V ostatných častiach bola jej južná hranica vzdialená 10-15
km severne od ľavého brehu Dunaja. Uvedený odstup od Dunaja bol evidentne spôsobený tamojším
súvislým osídlením severopanónskej kultúry (obr. 87).
Genéza a vnútorná chronológia (datovanie)
O časové zaradenie a genézu maďarovskej kultúry sa pokúsil už v roku 1929 H. Mitscha-Märheim,
ktorý hľadal jej pôvod v kultúre s kanelovanou keramikou.V tom istom roku G. Childe ako prvý
rozpoznal, že táto kultúra tkvie svojimi počiatkami v predchádzajúcej únětickej kultúre. Výskum
pohrebiska v Jelšovciach nielen potvrdil správnosť tohto názoru, ale ukázal, nie v dostatočnej miere
akcentovaný poznatok, že v procese genézy maďarovskej kultúry zohrávala významnú úlohu práve
tzv. hurbanovská skupina únětickej kultúry. Poukazuje na to skutočnosť, že značnú časť keramických
tvarov maďarovskej kultúry je možné odvodiť práve z jej keramickej náplne (pozri subkapitolu 3.1 Keramika). Evidentne prostredníctvom hurbanovskej skupiny sa do maďarovskej kultúry dostali i niektoré keramické tvary hatvanskej kultúry. Napokon, i najstaršie exempláre ihlíc s guľovitou šikmo
prepichnutou hlavicou sa po prvýkrát na juhozápadnom Slovensku objavujú práve v hurbanovskej
skupine únětickej kultúry (Bátora 2000a, 550).
Mimoriadne bohatý nálezový fond spolu so stratigrafickými pozorovaniami umožnili vypracovať
vnútornú chronológiu maďarovskej kultúry a rozčleniť jej vývoj na tri fázy.
1. Včasná (prechodná) fáza, úněticko-maďarovská (polovica Reineckeho stupňa BA2, Ruckdeschelov stupeň BA2b)
2. Klasická fáza (záver Reineckeho stupňa BA2, Ruckdeschelov stupeň BA2c)
3. Neskorá fáza (Reineckeho stupeň BB1)
V absolútnej chronológii možno maďarovskú kultúru datovať na základe dát 14C získaných na pohrebisku v Jelšovciach (Bátora 2000a, 510-512; Görsdorf 2000, 565-570) a v opevnených sídliskách Hoste
a Rybník (Rassmann 1993, 106) do obdobia 1730 – 1450 cal BC:
• včasná fáza 1730 – 1700 cal BC
• klasická fáza 1700 – 1500 cal BC
• neskorá fáza 1500 – 1450 cal BC
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Obr. 87. Mapa lokalít maďarovskej kultúry na Slovensku. – Fig. 87. Map of Maďarovce culture sites in Slovakia. 1 - sídliská opevnené/fortified settlements: 1 – Biskupová, okr. Topolčany; 2 - Boleráz, okr. Trnava; 3 Budmerice/Jablonec, okr. Pezinok; 4 - Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom; 5 - Dunajská Streda, okr. Dunajská Streda; 6 – Dvorníky-Posádka, okr. Hlohovec; 7 - Golianovo, okr. Nitra; 8 - Hoste, „Poddzivoš“, okr.
Galanta; 9 - Hul, okr. Nové Zámky; 10 - Ivanovce, okr. Trenčín; 11 - Jelšovce, „Hydrocentrála“, okr. Nitra; 12 - Kamenín, okr. Nové Zámky; 13 – Levice-Kalinčiakovo, “Várhegy”, okr.Levice; 14 - Lontov, “Medzi cestou
a údolím Ipľa”, okr. Levice; 15 - Malá nad Hronom, okr. Nové Zámky; 16 - Malé Kosihy, “Törökdomb”, okr. Nové Zámky; 17 - Malé Kosihy, “Papföld“, okr. Nové Zámky; 18 – Maňa-Veľká Maňa, okr. Nové Zámky; 19
- Nitra, “Hrad”,okr. Nitra; 20 – Nitra-Veľké Janíkovce, okr. Nitra; 21 - Prašník, okr. Piešťany; 22 - Rybník, “Nad Hronom”, okr. Levice; 23 – Santovka-Maďarovce, “Travertínový lom III”, okr. Levice; 24 – Santovka, “Mlynský vŕšok”, okr. Levice; 25 - Sikenica, časť Veľký Pesek, okr. Levice; 26 - Skalka nad Váhom, okr. Trenčín; 27 - Starý Tekov, okr. Levice; 28 – Šurany-Nitriansky Hrádok, “Zámeček”, okr. Nové Zámky; 29 - Tekovský
Hrádok, okr. Levice; 30 - Trenčín, “Hradná skala”, okr. Trenčín; 31 - Trenčín, “Brezina”, okr. Trenčín; 32 - Veľké Zálužie, okr. Nitra; 33 - Veselé, okr. Piešťany; 34 - Vráble, “Fidvár”, okr. Nitra; 35 - Vyškovce nad Ipľom
„Kišvároš“, okr. Levice; 36 - Vyškovce nad Ipľom „Mahér“, okr. Levice; 2 - sídliská otvorené/ open settlements: 37 – Abrahám I, „Komárov vŕšok“, okr. Galanta; 38 – Abrahám III, „Silaše“, okr. Galanta; 39 - Báhoň, okr.
Pezinok; 40 - Bajč, okr. Komárno; 41 - Beša, okr. Levice; 42 - Bešeňov, okr. Nové Zámky; 43 - Bíňa, okr. Nové Zámky; 44 - Blatné, okr. Senec; 45 - Bohdanovce nad Trnavou, okr. Trnava; 46 - Borovce, okr. Piešťany; 47
- Branč, okr. Nitra; 48 - Bučany, okr. Trnava; 49 - Budmerice/Jablonec, okr. Pezinok; 50 - Cífer, okr. Trnava; 51 - Čachtice, okr. Nové Mesto nad Váhom; 52 - Čata, okr. Levice; 53 - Čataj, okr. Senec; 54 - Čechynce, okr.
Nitra; 55 - Černík, okr. Nové Zámky; 56 - Dolná Krupá, okr. Trnava; 57 - Dolná Seč, okr. Levice; 58 - Dolné Obdokovce, okr. Nitra; 59 - Dolné Semerovce, okr. Levice; 60 - Domadice, okr. Levice; 61 - Dubník, okr. Nové
Zámky; 62 - Dudince, okr. Krupina; 63 - Dunajská Streda, okr. Dunajská Streda; 64 - Dvory nad Žitavou, okr. Nové Zámky; 65 – Gáň, okr. Galanta; 66 - Golianovo, okr. Nitra; 67 - Hlohovec, okr. Hlohovec; 68 - Hokovce, okr. Levice; 69 - Holiare, okr. Komárno; 70 - Hontianske Moravce, časť Kostolné Moravce, okr. Krupina; 71 - Horné Obdokovce, okr. Topolčany; 72 – Hronovce-Čajakovo, okr. Levice; 73 – Hronovce-Domaša, okr.
Levice; 74 - Hul, okr. Nové Zámky; 75 – Hurbanovo-Bohatá, okr. Komárno; 76 - Imeľ, okr. Komárno; 77 - Ipeľské Predmostie, okr. Veľký Krtíš; 78 - Ivanka pri Nitre, okr. Nitra; 79 - Jatov, okr. Nové Zámky; 80 - Jelšovce,
„Hydrocentrála“, okr. Nitra; 81 - Kalná nad Hronom, okr. Levice; 82 - Kamenín, okr. Nové Zámky; 83 - Kaplná, okr. Senec; 84 - Kmeťovo, okr. Nové Zámky; 85 - Komjatice, okr. Nové Zámky; 86 - Koniarovce, okr.
Topolčany; 87 - Košeca, časť Nozdrovice, okr. Ilava; 88 - Krakovany, okr. Piešťany; 89 - Kubáňovo, okr. Levice; 90 - Kvetoslavov, okr. Dunajská Streda; 91 - Levice, okr. Levice; 92 – Lipová-Mlynský Sek, okr. Nové Zámky; 93 - Lontov, „SV okraj obce“ okr. Levice; 94 - Ľudovítová, okr. Nitra; 95 - Lukáčovce, „Cintorín“, okr. Nitra; 96 - Lužianky, okr. Nitra; 97 - Majcichov, okr. Trnava; 98 - Malé Kosihy, okr. Nové Zámky; 99 – Maňa-Veľká Maňa, „Intravilán obce“, okr. Nové Zámky; 100 – Maňa-Veľká Maňa, „Malá Gedra“, okr. Nové Zámky; 101 – Matúškovo, okr. Galanta; 102 - Močenok, okr. Šaľa; 103 - Mojmírovce, okr. Nitra; 104 - Mýtne Ludany,
okr. Levice; 105 - Nesvady, okr. Komárno; 106 - Nitra, „Mostná ulica“, okr. Nitra; 107 – Nitra-Dolné Krškany, okr. Nitra; 108 - Nitra, „Pribinovo námestie“, okr. Nitra; 109 - Nitra, „Priemyselná ulica“,okr. Nitra; 110 Nitra-Kynek, okr. Nitra; 111 – Nitra-Mlynárce, okr. Nitra; 112 – Nitra-Veľké Janíkovce, okr. Nitra; 113 - Nitra, „Mikov dvor“, okr. Nitra; 114 – Nitra-Drážovce, „Duchcovská ulica“, okr. Nitra; 115 – Nitra-Párovské Háje,
„Valy-Dolina“, okr. Nitra; 116 - Nová Dedinka, „JV od cintorína“, okr. Senec; 117 - Nová Dedinka, „SV okraj obce“, okr. Senec; 118 - Nové Sady, okr. Nitra; 119 - Nové Zámky, okr. Nové Zámky; 120 - Obid, okr. Nové
Zámky; 121 - Ondrejovce, okr. Levice; 122 - Padáň, okr. Dunajská Streda; 123 - Palárikovo, okr. Nové Zámky; 124 - Pavlice, okr. Trnava; 125 - Pavlová, okr. Nové Zámky; 126 - Pečeňady, okr. Piešťany; 127 - Pohronský
Ruskov, okr. Levice; 128 - Poľný Kesov, okr. Nitra; 129 - Pozba, okr. Nové Zámky; 130- Radava, okr. Nové Zámky; 131 - Rybník, okr. Levice; 132 - Salka, okr. Nové Zámky; 133 – Santovka, „Nad Kúpeľom“, okr. Levice;
134 - Sebechleby, okr. Krupina; 135 – Sikenica-Veľký Pesek, „Majer Agáta“, okr. Levice; 136 - Sládkovičovo, okr. Galanta; 137 - Suchá nad Parnou, okr. Trnava; 138 - Šaľa, okr. Šaľa; 139 - Šamorín, okr. Dunajská Streda;
140 - Šarovce, okr. Levice; 141 - Špačince, okr. Trnava; 142 – Šurany-Kostolný Sek, okr. Nové Zámky; 143 - Šurianky, okr. Nitra; 144 - Tekovské Lužany, okr. Levice; 145 - Tekovský Hrádok, okr. Levice; 146 - Telince,
„Východne od obce“, okr. Nitra; 147 - Tlmače, „Svah pred bránou SES“, okr. Levice; 148 - Trávnica, okr. Nové Zámky; 149 - Trenčín, „Pod Brezinou“, okr. Trenčín; 150 – Trnava-Modranka, okr. Trnava; 151 - Trnovec
nad Váhom, „Vízállás“, okr. Šaľa; 152 - Tupá, „Za cintorínom“, okr. Levice; 153 - Tupá, „Pri železničnej trati“, okr. Levice; 154 - Turá, „Malá Turá“, okr. Levice; 155 - Tvrdošovce, „Halomi domb“, okr. Nové Zámky; 156
- Úľany nad Žitavou, okr. Nové Zámky; 157 - Veľká Paka-Čukárska Paka, okr. Dunajská Streda; 158 - Veľké Kostolany, okr. Piešťany; 159 - Veľké Turovce-Dolné Turovce, okr. Levice; 160 - Veľké Zálužie, „Čerešniská“,
okr. Nitra; 161 - Veľký Cetín, „Pilišské“, okr. Nitra; 162 - Veľký Grob, okr. Senec; 163 - Vinodol, okr. Nitra; 164 - Vištuk, okr. Pezinok; 165 - Vlkas, „Do hulského chotára“, okr. Nové Zámky; 166 - Vlkas, „Zongorské lúky“,
okr. Nové Zámky; 167 – Voderady-Slovenská Nová Ves, okr. Trnava; 168 - Vráble, „Fidvár“, okr. Nitra; 169 - Vráble „Pri Kováčovskom potoku“, okr. Nitra; 170 - Vrbové, okr. Piešťany; 171 - Vyškovce nad Ipľom, „Agátová stráň“, okr. Levice; 172 - Vyškovce nad Ipľom, „Ipoly homok“, okr. Levice; 173 - Zavar, okr. Trnava; 174 - Zbehy, „Dolu brehmi II“, okr. Nitra; 175 - Zbehy, „Lešnek“, okr. Nitra; 176 – Zbehy-Andač, „Oderov dvor“, okr.
Nitra; 177 - Zlaté Moravce, „Bitúnok“, okr. Zlaté Moravce; 178 - Zlaté Moravce-Chyzerovce, okr. Zlaté Moravce; 179 - Zvončín, okr. Trnava; 180 - Želiezovce, „Horný zverinec (pri čističke)“, okr. Levice; 181 – Želiezovce-Svodov, „Bogdáň“, okr. Levice; 182 - Žlkovce, okr. Hlohovec; 3 - pohrebiská/cemeteries: 183 - Abrahám, “Komárov vŕšok”, okr. Galanta; 184 - Abrahám, “Háje”, okr. Galanta; 185 - Borovce, okr. Piešťany; 186 - Čataj,
okr. Senec; 187 - Černík, okr. Nové Zámky; 188 – Hoste, „Intravilán“, okr. Galanta; 189 - Jablonec, okr. Pezinok; 190 - Jelšovce, okr. Nitra; 191 - Lužianky, okr. Nitra; 192 - Majcichov, okr. Trnava; 193 - Melčice-Lieskové,
okr. Trenčín; 194 - Nitra, „Farská ulica“, okr. Nitra; 195 - Pata, okr. Galanta; 196 -Púchov, okr. Púchov; 197 - Sládkovičovo, okr. Galanta; 198 – Svätý Peter, okr. Komárno; 199 - Trenčín, „Brezina“, okr. Trenčín; 200 Trenčín, časť Biskupice, okr. Trenčín; 201 - Veľká Paka-Čukárska Paka, okr. Dunajská Streda; 202 - Veľké Kostoľany, okr. Piešťany; 203 - Veľký Grob, „Vinohrady“, okr. Senec; 204 - Vráble „Fidvár“, okr. Nitra; 205 –
Zbehy-Andač, „Oderov dvor“, okr. Nitra; 206 - Žlkovce, okr. Hlohovec; 4 - hromadné nálezy kovových predmetov/metal hoards: 207 - Bajč, okr. Komárno; 208 - Budmerice/Jablonec, okr. Pezinok; 209 - Dunajská
Streda, okr. Dunajská Streda; 210 - Kamenín, okr. Nové Zámky; 211 - Ľubá, okr. Nové Zámky; 212 - Malá nad Hronom, okr. Nové Zámky; 213 – Melčice-Lieskové, časť Melčice, okr. Trenčín; 214 - Šurany, časť Nitriansky Hrádok, okr. Nové Zámky, depoty I-III; 215 - Vyškovce nad Ipľom „Kišvároš“, okr. Levice; 5 - významné ojedinelé nálezy kovových predmetov/significant single finds of metal artefacts: 216 – Dobrá Niva, okr.
Zvolen; 217 – Hronský Beňadik, okr. Žarnovica; 218 – Košice-Barca, okr. Košice; 219 - Mikušovce, okr. Ilava; 220 – Nemšová-Ľuborča, okr. Trenčín; 221 - Nitra, okr. Nitra; 222 – Nová Lehota, okr. Nové Mesto nad Váhom;
223 – Pastúchov, okr. Hlohovec; 224 - Prašník, okr. Piešťany; 225- Starý Tekov, okr. Levice; 226 - Svätý Jur, okr. Pezinok; 227 - Tehla, okr. Levice; 228 - Tekovské Lužany, okr. Levice.
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Obr. 88. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk maďarovskej kultury. –
Fig. 88. Graph showing the number of the Maďarovce culture sites. 1 – sídliská opevnené/
fortified settlements, 2 - sídliská otvorené/open settlements, 3 – pohrebiská/cemeteries,
4 – hromadné nálezy kovových predmetov/metal hoards, 5 – ojedinelé nálezy kovových
predmetov/significant single finds of metal artefacts.

Maďarovská kultúra je známa najmä z opevnených sídlisk
a v menšej miere ju poznáme
aj z nížinných otvorených sídlisk a z pohrebísk. Z územia
Slovenska poznáme doteraz
36 opevnených a 146 otvorených prevažne nížinných sídlisk. Okrem toho z priestoru jej
osídlenia evidujeme 24 pohrebísk. Pramennú bázu dopĺňa
11 hromadných nálezov bronzových predmetov z 9 lokalít
(obr. 88). Ide prevažne o depoty kosziderského horizontu.

2.2.9 Věteřovská kultúra
Věteřovská kultúra, ktorá tvorila integrálnu súčasť kultúrneho komplexu Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen, sa v čase svojho najväčšieho rozmachu rozšírila okrem územia Moravy a Dolného Rakúska čiastočne i na územie Slovenska. Viac-menej súvislo osídlila územie medzi riekou
Moravou a masívom Karpát - slovenské Pomoravie. Jej intenzívny vplyv je však možné pozorovať
i východnejšie na lokalitách maďarovskej kultúry rozprestierajúcich sa medzi hrebeňom Malých
a Bielych Karpát a pravým brehom rieky Váh na Považí.
História bádania
Pôvodne boli všetky nálezy věteřovskej kultúry na celom území jej rozšírenia spájané s únětickou kultúrou. Preto aj E. Šimek (1920, 262-263), ktorý realizoval na hrade Devín v Bratislave
výskum, považoval všetky nálezy zo staršej doby bronzovej za nálezy patriace únětickej kultúre.
V Gajaroch v polohe Stolička sa na pohrebisku zo staršej doby bronzovej preskúmalo niekoľko
kostrových hrobov věteřovskej kultúry, ktoré J. Eisner zaradil, vzhľadom na vtedajší stav bádania,
do únětickej kultúry (Eisner 1931, 8-9). Do odbornej literatúry pamiatky věteřovskej kultúry po
prvýkrát pod názvom věteřovský typ uviedol K. Tihelka v roku 1946 (1946, 51-57). Považoval ju za
zmiešanú kultúrnu skupinu, ktorej hlavnými zložkami bola domáca únětická kultúra a slovenská
maďarovská skupina, pričom dôležitú úlohu zohrali aj vplyvy z karpatskej oblasti (Stuchlíková 1993,
262-263). Naproti tomu A. Točík (1964b, 54) predpokladal súčasný vznik maďarovskej aj věteřovskej kultúry na celom území rozšírenia, čo neskorší výskum v plnej miere potvrdil. Pre poznanie
osídlenia věteřovskej kultúry v slovenskom Pomoraví bola dôležitá štúdia M. Pichlerovej (1971,
262-263), v ktorej autorka správne postrehla osobitosť materiálu, ktorý bol kultúrne spájaný s považskou skupinou maďarovskej kultúry. Naznačila, že po získaní väčšieho množstva nálezov bude
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možné rozdeliť uvedenú považskú skupinu na dve, a to vlastnú považskú skupinu, rozprestierajúcu
sa v povodí Váhu, a na pomoravskú skupinu, ktorá tvorila jeden kultúrny celok s nálezmi západnej
časti věteřovskej kultúry na území Moravy a Rakúska. Pre poznanie věteřovskej kultúry na území
Slovenska mal kľúčový význam výskum výšinného opevneného sídliska v Uníne, ktorý realizovala
E. Studeníková (1981, 278-280; 1982, 270-272; 1983, 233-234). Z najnovších výskumov možno spomenúť výskum pohrebiska v Senici (Bača 2015, obr. 16).
Rozšírenie
Západnú hranicu rozšírenia věteřovskej kultúry na Slovensku tvorí rieka Morava, severnú južné
svahy Bielych Karpát, východnú západné svahy Malých Karpát a južnú, najkratšiu utvára tok Dunaja.
Z takto vymedzenej oblasti jej rozšírenia sa vymyká iba lokalita Bratislava-Rusovce, ktorá sa nachádza
južne od Dunaja (obr. 89). Intenzívne vplyvy věteřovskej kultúry v smere východnom možno sledovať i za uvedenou hranicou jej súvislého osídlenia. Najvýraznejšie sa to prejavuje v oblasti považskej
skupiny maďarovskej kultúry, napríklad na opevnených sídliskách vo Veselom, v Prašníku, v Ivanovciach a v Budmericiach/Jablonci.
Osídlenie věteřovskej kultúry sa v uvedenom priestore koncentruje v rámci slovenského Pomoravia v dvoch oblastiach. Prvou je oblasť na severe v okolí dnešného mesta Skalica a druhou je oblasť na
juhu v priestore Bratislavskej brány. Z priestoru medzi týmito oblasťami nie sú známe nálezy. Pozoruhodné je, že v oboch uvedených oblastiach sa nachádzajú opevnené sídliská, ktoré evidentne plnili
funkciu centier. V severnej oblasti to bolo sídlisko v Uníne a v južnej oblasti sídlisko na hradnom
kopci v Bratislave-Devíne.
Genéza a vnútorná chronológia
Genetickým základom věteřovskej kultúry, podobne ako v prípade maďarovskej kultúry, bola kultúra úňetická. Dobre to potvrdzuje prechodný úňeticko-věteřovský horizont v oblasti Dolného Rakúska, vyčlenený J. W. Neugebauerom (1975, 5-75). Podobne bol tento prechodný horizont zistený na
viacerých lokalitách na území susednej južnej Moravy (Stuchlík 1987, 79-80). Z územia Slovenska nie
je doteraz táto včasná fáza nálezmi doložená. Ich ťažisko patrí do obdobia nasledujúcej klasickej a neskorej fázy věteřovskej kultúry. Najlepšie to potvrdzujú pozorovania zistené pri výskume výšinného
opevneného sídliska v Uníne (Studeníková 1983, 233-234), ako aj z pohrebísk v Gajaroch a Senici.
Pramenná báza
Osídlenie věteřovskej kultúry je doložené na Slovensku tak na sídliskách, ako aj pohrebiskách. Zo
sídlisk v slovenskom Pomoraví možno spomenúť výšinné opevnené sídlisko v Uníne. Ide o sídlisko
centrálneho charakteru, ktoré bolo opevnené doteraz v teréne dobre viditeľným valom a priekopou
(Studeníková 1981, 278-280; 1982, 270-272; 1983, 233-234). Z ďalších sídlisk možno spomenúť výšinné
sídlisko v Senici, ktoré bolo pravdepodobne tiež opevnené. Evidentne k opevneným sídliskám věteřovskej kultúry možno počítať i sídlisko na hrade Devín v Bratislave (Plachá/Marková 2002, 1-4).
Z otvorených sídlisk, ktoré sú menej známe, možno uviesť sídlisko v Skalici v polohe Psíky (Pichlerová
1962, 273-274) a v Zohore, v polohe Piesky – Stará štrkovňa (Bartík/Drahošová 1999, 9-11).
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Obr. 89. Mapa lokalít věteřovskej kultúry na Slovensku. – Fig. 89. Map of the Věteřov culture sites in Slovakia. 1 - sídliská opevnené/fortified settlements: 1 – Bratislava-Devín, okr. Bratislava
IV; 2 - Unín, okr. Skalica; 2 - sídliská otvorené/open settlements: 3 – Bratislava-Devínska Nová Ves, „Útočnica“, okr. Bratislava IV; 4 – Bratislava-Rusovce, okr. Bratislava V; 5 - Kopčany, okr.
Skalica; 6 – Senica, okr. Senica; 7 - Skalica, „Psíky“; okr. Skalica; 8 - Zohor, okr. Malacky; 3 - pohrebiská/cemeteries: 9 – Bratislava-Devínska Nová Ves, „Slovinec“, okr. Bratislava IV; 10 – Bratislava-Devínska Nová Ves, „Tehelňa“, okr. Bratislava IV; 11 – Bratislava-Devínska Nová Ves, „Gŕba“, okr. Bratislava IV; 12 - Gajary, okr. Malacky; 13 - Holíč, okr. Skalica; 14 - Kuchyňa, okr.
Malacky; 15 - Senica, okr. Senica; 16 - Skalica „Pri železničnej stanici, okr. Skalica; 4 - hromadné nálezy kovových predmetov/metal hoards: 17 - Bratislava-Devínska Nová Ves, okr. Bratislava
V; 5 - významné ojedinelé nálezy/significant single finds: 18 – Marianka, okr. Malacky; 19 - Petrova Ves, okr. Skalica; 20 - Plavecké Podhradie, okr. Malacky; 21 – Stupava, okr. Malacky.
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Na území Slovenska evidujeme doteraz 8 pohrebísk
věteřovskej kultúry. Okrem
dávnejšie známych pohrebísk v Gajaroch (Eisner 1931,
5-11) a Skalici (Pichlerová
1971, 5) k nim patrí aj nedávno zistené a skúmané pohrebisko v Senici (Bača 2015, obr.
16). Možno k nim pripočítať
i viaceré náleziská s ojedinelými hrobmi (Kuchyňa, Bratislava-Devínska Nová Ves)
(obr. 90).

Obr. 90. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk věteřovskej kultúry. –
Fig. 90. Graph showing the number of the Věteřov culture sites. 1 - sídliská opevnené/
fortified settlements, 2 - sídliská otvorené/open settlements, 3 – pohrebiská/cemeteries,
4 - hromadné nálezy kovových predmetov/metal hoards, 5 - významné ojedinelé nálezy/
significant single finds.

2.2.10 Otomanská kultúra a otomansko-füzesabonský kultúrny komplex (OFKK)
Otomanská kultura, resp. otomansko-füzesabonský kultúrny komplex (OFKK) patrí vôbec k najvýznamnejších karpatským kultúram doby bronzovej aj v širšom európskom kontexte. Vzhľadom na jej
geografické rozšírenie a časový diapazón patrí nepochybne k najzložitejším problematikám súvekého
kultúrnohistorického vývoja obdobia staršej doby bronzovej v severovýchodnej časti karpatskej oblasti.
Napriek tomu, že prevažná časť regiónu, v ktorej bola rozšírená otomanská kultúra a následne kultúry OFKK sa nachádza mimo územia dnešného Slovenska, slovenská archeológia významnou mierou
prispela a prispieva k poznaniu ich hospodársko-spoločenských pomerov a vnútornej chronológie.
História bádania
Jan Eisner už v roku 1933 označil keramické nálezy z územia východného Slovenska zdobené špirálovitým ornamentom ako hornopotiská kultúra. Následne ju G. Medvecký (1936, 239) pomenoval
ako otomanská kultúra. Vychádzal pri tom z hrobových nálezov v Oboríne, v inventári ktorých postrehol súvislosť s keramickými nálezmi zo severozápadného Rumunska, zverejnených J. Nestorom
(1932, 11), a priradil do náplne otomanskej kultúry. V susednom Maďarsku sa namiesto pomenovania otomanská kultúra zaužíval názov füzesabonská kultúra podľa tellového sídliska patriaceho
k pohrebisku na lokalite Füzesabony (Mozsolics 1952, 35-69). Tento názov sa dávnejšie používal aj na
Slovensku (Polla 1960, 299) a pridŕžal sa ho neskôr aj A. Točík (1981b, 10). Aj keď ide o nálezy veľmi
blízke sedmohradským nálezom tejto kultúry, možno na nich zároveň pozorovať aj veľa určujúcich
odlišností, ktoré nedovoľujú považovať tieto dve kultúrne jednotky za identické (Šteiner 2009, 11).
O riešenie tohto problému sa pokúsil I. Bóna (1975, 120, 121 a 144). Označil ich ako: „die Kultur
der Spiralbuckelgefässe“ a rozlíšil v nej dve skupiny - Gyulavarsánd a Füzesabony. Hoci vo výzdobe
oboch skupín prevláda špirálová ornamentika, problematickým sa stalo ich odlišné interpretovanie
maďarskými a rumunskými bádateľmi. Táto terminológia sa plne neujala ani v Maďarsku.
Nálezy špirálou zdobenej keramiky z východného Slovenska sa u nás a v Rumunsku v nasledujúcom období označovali ako nálezy otomanskej kultúry a v Maďarsku ako nálezy füzesabonskej kultú113.

Obr. 91. Mapa lokalít otomanskej kultúry a otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (OFKK) na Slovensku. – Fig. 91. Map of the Ottomani culture and the Ottomani-Füzesabony Cultural
Complex (OFKK) sites in Slovakia. 1 - sídliská opevnené/fortified settlements: 1 - Brehov, okr. Trebišov; 2 - Gánovce, „Hrádok“, okr. Poprad; 3 – Košice-Barca, okr. Košice; 4 - Nižná Myšľa, okr.
Košice – okolie; 5 – Oždany „Buk“, okr. Rimavská Sobota; 6 - Rozhanovce, okr. Košice – okolie; 7 - Somotor, okr. Trebišov; 8- Spišský Štvrtok, okr. Levoča; 9 - Streda nad Bodrogom, „Bakhegy“, okr.
Trebišov; 10- Streda nad Bodrogom, „Akasztódomb“, okr. Trebišov; 11 - Včelince, okr. Rimavská Sobota; 12 - Veľká Lomnica, okr. Kežmarok; 13 - Vyšné Valice, okr. Rimavská Sobota; 2 - sídliská
otvorené/open settlements: 14 - Boľ, okr. Trebišov; 15 - Čičarovce, okr. Michalovce; 16 - Gánovce, „Za stodolami“, okr. Poprad; 17 – Hôrka-Ondrej, okr. Poprad; 18 – Hradište, okr. Poltár; 19 - Ižkovce, okr. Michalovce; 20 – Košice, „Táborisko“, okr. Košice; 21 - Kuzmice, „Čierna studňa“, okr. Trebišov; 22 - Kuzmice, „ Pri brezinskej ceste“, okr. Trebišov; 23 - Levoča, „Pri Podkove (Fitrift)“, okr.
Levoča; 24 – Levoča, „Stadtberg“, okr. Levoča; 25 – Levoča, „Pod Starou hrhovskou cestou“, okr. Levoča; 26 - Malé Raškovce, okr. Michalovce; 27 - Smižany, okr. Spišská Nová Ves; 28 - Spišská Nová
Ves, „Ulica Ing. O. Kožucha a Zimná ulica“; 29 - Spišská Nová Ves, „Kapustnice“, okr. Spišská Nová Ves; 30 – Spišské Podhradie, okr. Levoča; 31 – Spišské Vlachy, okr. Spišská Nová Ves; 32 – Stará
Bašta, okr. Rimavská Sobota; 33 - Streda nad Bodrogom, „Kompošdomb“, okr. Trebišov; 34 - Veľká Ida, okr. Košice – okolie; 35 - Veľká Lomnica, okr. Kežmarok; 36 – Veľké Ozorovce, okr. Trebišov;
37- Zemplínske Hradište, okr. Trebišov; 38 - Zemplínske Kopčany, okr. Michalovce; 3 - pohrebiská/cemeteries: 39- Borša, okr. Trebišov; 40 - Bracovce, okr. Michalovce; 41 - Buzica, okr. Kočice – okolie;
42 - Čaňa, okr. Košice – okolie; 43 - Čičarovce, okr. Michalovce; 44 - Drahňov, okr. Michalovce; 45 - Košice, „Nižné Kapustníky“, okr. Košice; 46 – Košice-Barca, okr. Košice; 47 - Levoča, „Pri podkove
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(Fitrift)“, okr. Levoča; 48 - Levoča, „Vojenské cvičisko“, okr. Levoča; 49 - Nižná Myšľa, okr. Košice – vidiek; 50 - Oborín, „ Kápostáš“, okr. Michalovce; 51 - Oborín, „Aratoň“, okr. Michalovce; 52 – Seňa,
okr. Košice-okolie; 53 - Smižany/Spišské Tomášovce, okr. Spišská Nová Ves; 54 – Spišská Nová Ves, okr. Spišská Nová Ves; 55 - Spišské Podhradie, okr. Levoča; 56 - Streda nad Bodrogom, „Bakhegy“,
okr. Trebišov; 57 - Švábovce, okr. Poprad; 58 - Trebišov, okr. Trebišov; 59 - Žehra, „Dreveník“, „Ľadová jaskyňa“, okr. Spišská Nová Ves; 4 - hromadné nálezy kovových predmetov/metal hoards: 60 –
Hodejov, okr. Rimavská Sobota, depoty I a II; 61 – Kežmarok, okr. Kežmarok; 62 - Košice-Barca, okr. Košice, depoty I - V; 63 - Levoča, okr. Levoča; 64 – Lisková, „Liskovská jaskyňa“, okr. Ružomberok;
65 – Makov, okr. Čadca; 66 - Nižná Myšľa, okr. Košice - okolie, depoty I a II; 67 - Rimavská Sobota, okr. Rimavská Sobota; 68 - Spišský Štvrtok, okr. Spišská Nová Ves, depoty I-XXI; 69 - Včelince,
okr. Rimavská Sobota, depoty I a II; 5 - významné ojedinelé nálezy kovových predmetov/significant single finds of metal artefacts: 70 – Dolné Zahorany, okr. Rimavská Sobota; 71 – Hlivištia,
okr. Sobrance; 72 - Rimavské Janovce, okr. Rimavská Sobota; 73 – rieka Topľa; 6 - nálezy OFKK mimo územia jej súvislého osídlenia/OFKK finds outside the area of its continuous settlement:
74 – Bajč, okr. Komárno; 75 – Budmerice, okr. Pezinok; 76 - Čierna Voda, okr. Galanta; 77 - Čechynce, okr. Nitra; 78 – Detva, okr. Detva; 79 –Hronovce-Vozokany, okr. Levice; 80 – Chľaba, okr.
Nové Zámky; 81 - Kamenín, okr. Nové Zámky; 82 – Liptovská Sielnica (Liptovská Mara), okr. Liptovský Mikuláš; 83 - Liptovská Teplá, okr. Ružomberok; 84 - Liptovský Michal, okr. Ružomberok;
85 - Malé Kosihy, „Törokdomb“, okr. Nové Zámky; 86 – Malé Kosihy, „Papföld“, okr. Nové Zámky; 87 – Maňa-Veľká Mańa, okr. Nové Zámky; 88 – Nitra-Mlynárce, okr. Nitra; 89 – Nitra-Veľké
Janíkovce, okr. Nitra; 90 – Nová Baňa, okr. Žarnovica; 91 – Podtureň, okr. Liptovský Mikuláš; 92 - Rybník, okr. Levice; 93 – Santovka-Maďarovce, „Travertínový lom III“, okr. Levice; 94 - Svätý Peter,
okr. Komárno; 95 – Šarovce, okr. Levice; 96 – Štúrovo, okr. Nové Zámky; 97 – Šurany-Nitriansky Hrádok, okr. Nové Zámky; 98 – Tupá, okr. Levice; 99 - Veľký Pesek, „Majer Agáta“, okr. Levice;
100 – Veselé, okr. Piešťany; 101 – Vyškovce nad Ipľom, „Mahér“, okr. Levice; 102 - Zvolen, „Pustý hrad“, okr. Zvolen; 103 - Zvončín, okr. Trnava; 104 - Želiezovce, okr. Levice.
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ry. Dialo sa to napriek tomu, že obe zložky, t. j. otomanská a füzesabonská sú si blízke tak kultúrne, ako aj geograficky. Poukázal na
to už J. Vladár (1966, 86) Touto, aj v súčasnosti problematickou
metodickou a terminologickou otázkou sa zaoberali aj iní bádatelia (Bader 1998, 43; Olexa 1987, 255). Aj keď sa napokon ukázalo,
že ide doteraz o najoptimálnejšie označenie, ktoré sa všeobecne
prijíma, predsa len niektorí ho nepoužívajú. Používajú miesto
označenia OFKK pomenovanie otomanko-füzesabonská kultúra – OFK (Gancarski et al. 2002, 5; Olexa 2003, 9). Takéto označenie
OFK použil neskôr i M. Thomas (2008).
OFKK treba brať ako celok; ale zároveň rozlišovať obe základné
zložky – otomanskú a füzesabonskú, t. j. východnú a západnú, ktoré majú aj odlišný genetický vývoj spôsobený predovšetkým rozdielnym kultúrnym podložím (Šteiner 2009, 11-12). Významné je,
že východná, otomanská zložka OFKK, začína chronologicky skôr
(fáza Otomani I) ako západná, füzesabonská (fáza Otomani II).
Prvé nálezy OFKK sa na území Slovenska objavili už koncom 19.
stor. na lokalitách, ktoré sú aj dodnes najznámejšie (Košice-Barca Hampel 1896; Spišský Štvrtok - Münnich 1895, 177-255; Nižná Myšľa Mihalik 1898, 38-44). Na sklonku 19. storočia sa zistili aj prvé hrobové
nálezy tejto kultúry v Strede nad Bodrogom (Polla 1960, 299). V medzivojnovom období sa zachraňovali nálezy z ďalších lokalít otomanskej kultúry. Najvýznamnejšie získal J. Teplý v Košiciach-Barci. Tieto
nálezy vyvolali záujem odbornej verejnosti a začiatkom štyridsiatych
rokov 20. storočia tam uskutočnil výskum F. Tompa. Vtedy sa tiež
realizovali menšie záchranné výskumy aj na pohrebiskách v Bracovciach a Trebišove (Budinský-Krička 1969, 231-269). Po 2. svetovej vojne pokračoval J. Teplý spolu s J. Pástorom vo výskume v Barci a odkryli sa tiež aj prvé hroby v Nižnej Myšli (Pástor 1949, 66-69).
Terénne aktivity sa rozšírili aj na Spiš, kde sa preskúmalo pohrebisko vo Švábovciach a kultová studňa v Gánovciach (Vlček/Hájek 1963,
427-441). V nasledujúcom období (1968-1975) sa skúmalo opevnené
sídlisko v Spišskom Štvrtku (Vladár 1973a obr. 27-3; 1975, 3). V rokoch
1978-1983 bolo pod vedením D. Gašaja skúmané ďalšie opevnené sídlisko v Rozhanovciach, kde sa odkryli domy usporiadané radiálne pozdĺž opevnenia (Gašaj 1983, 3-13). Od roku 1977 až doteraz prebieha
systematický výskum v Nižnej Myšli, vedený L. Olexom. Výskum potvrdil existenciu dvoch opevnených sídlisk - staršieho menšieho sídliska I a mladšieho väčšieho sídliska II, ako aj rozsiahleho pohrebiska patriaceho k sídlisku I (Olexa 2003, tab. V). Okrem východného Slovenska
sa realizoval výskum sídliska OFKK aj na juhu stredného Slovenska, vo
Včelinciach. Priniesol významné stratigrafické pozorovania týkajúce sa
vnútornej chronológie (Furmánek/Marková 2008, 48-50).
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V posledných rokoch výskumy opevnených sídlisk, realizované pod vedením J. Bátoru na Poiplí
v Santovke-Maďarovciach a na Pohroní v Rybníku, priniesli nové poznatky súvisiace s prenikaním –
expanziou nositeľov OFKK v smere západnom, do oblasti stredného Dunaja (Bátora 2013e, 8).
Rozšírenie
Areál OFKK, ktorý sa rozprestiera na území dnešných piatich štátov (Maďarska, Poľska Rumunska,
Slovenska a Ukrajiny) sa počas zložitého vývoja značne menil. Vo včasnom období (fáza Otomani I) bol
rozšírený od Sedmohradska v Rumunsku cez horné Potisie v Maďarsku až po zakarpatskú časť Ukrajiny
a Východoslovenskú nížinu. V nasledujúcej fáze Otomani II sa jej areál zväčšuje a s OFKK sa stretávame
už aj v Košickej kotline a v nasledujúcom období v klasickom stupni (Otomani III) je jej nositeľmi osídlená
Hornádska a Popradská kotlina, ako aj juh stredného Slovenska. V neskorej fáze prenikajú nositelia OFKK
do juhovýchodného Poľska a v smere západnom i do oblasti juhozápadného Slovenska (obr. 91).
Genéza, vnútorná chronológia a datovanie
Aj keď OFKK na východnom Slovensku nasledoval bezprostredne po zániku koštianskej kultúry, výskumy v Košiciach, Čani a Nižnej Myšli jednoznačne potvrdili, že medzi koštianskou kultúrou a OFKK nebola genetická, ale iba chronologická kontinuita. V tomto zmysle možno akceptovať aj jej včasnú fázu, ktorá
je v spomenutom priestore nazvaná ako koštiansko-otomanská. Je dávnejšie známe, že hlavným genetickým
základom východnej (otomanskej) zložky OFKK bola kultúra Nyírśeg-Zatín, ktorej osídlenie sa koncentrovalo na hornom Potisí, na území dnešného Maďarska a v priľahlej časti Rumunska. Jeho organickou súčasťou je
aj Východoslovenská nížina. Dokladajú ho tu nálezy staršej i mladšej fázy kultúry Nyírség-Zatín (Bátora 1983a,
177). Evidentne identický bol vývoj v tomto východoslovenskom regióne s vývojom vo východnom Maďarsku a v severozápadnom Rumunsku. Z nálezísk v Oboríne a Strede nad Bodrogom je dávnejšie známy keramický materiál kultúry Nyírség-Zatín, z ktorého časť je totožná s materiálom jej mladšej fázy (fáza Sanislau)
v Rumunsku, ako aj s nálezmi včasnej fázy otomanskej kultúry (fáza Otomani I). Porovnanie keramického
materiálu potvrdilo, že oblasť Východoslovenskej nížiny v závere eneolitu a na počiatku doby bronzovej mala
podobný kultúrnohistorický vývoj ako v uvedených oblastiach Maďarska a Rumunska. Z uvedeného dôvodu sa možno domnievať, že Východoslovenská nížina patrila taktiež k oblasti, kde otomanská zložka OFKK
vznikla a s jej prítomnosťou tu možno počítať už od začiatku stupňa BA1 (Bátora 1998, 19-21).
Odlišná kultúrno-historická situácia vznikla v západnejšie ležiacej Košickej a Hornádskej kotline,
kde na začiatku doby bronzovej bola rozšírená koštianska kultúra reprezentovaná najmä pohrebiskami v Košiciach (Pástor 1969) a Spišskom Podhradí (Soják 2011, 12-15). Otomanská kultúra sa na tomto
území objavuje neskôr. Ako mimoriadne významný pre riešenie otázky počiatku jej prieniku do týchto oblastí sa ukazuje inventár hrobu 18 na pohrebisku v Košťanoch (Pástor 1962, obr. 8: 1-8).
Najstaršie hroby, ktoré už výrazne dokumentujú príchod OFKK do Košickej kotliny, sú doložené na pohrebiskách vo Valalikoch-Všechsvätých, v Čani a v Nižnej Myšli. Ide o hroby, ktoré sa nachádzajú v zmiešaných koštiansko-otomansko-füzesabonských častiach pohrebísk a obsahujú keramický materiál charakteristický pre počiatok fázy Otomani II.
V západnej časti OFKK významnú úlohu pri formovaní jeho mladšej, füzesabonskej zložky zohrávalo predchádzajúce rozdielne podložie reprezentované na východnom Slovensku v Košickej a Hornádskej kotline koštianskou kultúrou a v priľahlej časti severného Maďarska hatvanskou kulturou (obr. 92).
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Obr. 92. Výber keramiky otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (OFKK). – Fig. 91. Typical pottery of the Ottomani-Füzesabony Cultural Complex (OFKK). 1, 2, 5, 7, 8, 10-17, 19, 21 – Nižná Myšľa; 3, 6, 18, 20, 22-24 – Košice-Barca; 4, 9, 25 – Rozhanovce
(podľa/after Furmánek/Veliačik/Vladár 1999).
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Vnútorná chronológia otomanskej kultúry na území Slovenska vychádzala z periodizácie v susedných oblastiach a opierala sa aj o vlastný bohatý nálezový fond a terénne pozorovania. Na základe
nálezov z Čane a Valalík vyčlenil prechodný koštiansko-otomanský horizont J. Vladár (1966, 97-140).
Neskôr, sa k problematike triedenia otomanskej kultúry na východnom Slovensku vrátil spolu s A.
Točíkom. Vývoj otomanskej kultúry na východnom Slovensku rozčlenili na tri vývojové fázy (koštiansko-otomanskú, klasickú a najmladšiu, poklasickú fázu - Točík/Vladár 1971, 365-422). Na základe
výsledkov výskumu v Nižnej Myšli vypracoval L. Olexa (1987, 255-275) detailnejšiu päťstupňovú periodizáciu - koštiansko-otomanský stupeň, predklasický stupeň, starší klasický stupeň, mladší klasický stupeň a poklasický stupeň. O niečo neskôr sa V. Furmánek, L. Veliačik a J. Vladár (1991) vrátili
k trojstupňovému triedeniu otomanskej kultúry. V jej rámci označujú ako najstarší stupeň koštiansko-otomanský (prelom stupňov BA1/BA2), stredný stupeň rozdeľujú na dve fázy - na staršiu (stupeň
BA2) a mladšiu (stupeň BA3) a záverečný stupeň nazývajú otomansko-pilinský, resp. otomansko-Suciu de Sus (stupeň BB1).
Najnovšie sa chronológiou OFKK zaoberal M. Thomas (2008). Predstavil, podobne ako L. Olexa, jej päťstupňové triedenie, pričom ako východisko na vyčlenenie jednotlivých stupňov mu poslúžila analýza keramiky
z pohrebísk OFKK (Thomas 2008, obr. 99). Tak na začiatku ním vyčleneného chronologického vývoja pohrebísk –
ako stupeň 1 stoja prvé fázy pohrebísk Hernádkak, Tiszapalkonya-Erömü, Nižná Myšľa, Tiszafüred-Majoroshalom a Megyaszó. Stupeň 2 reprezentujú prvé fázy pohrebísk Füzesabony-Kettöshalom, Gelej a Pusztaszikszó
a druhé fázy pohrebísk Hernádkak, Tiszapalkonya-Erömü, Nižná Myšľa, Tiszafüred-Majoroshalom a Megyaszó. Stupeň 3 zastupuje prvá fáza pohrebiska v Strede nad Bodrogom, druhá fáza pohrebísk Gelej a Pusztaszikszó
a tretie fázy pohrebísk Nižná Myšľa, Tiszafüred-Majoroshalom a Megyaszó. Stupeň 4 predstavuje druhá fáza
pohrebiska v Strede nad Bodrogom a štvrté fázy pohrebísk Nižná Myšľa a Tiszafüred-Majoroshalom. Stupeň 5
reprezentuje iba tretia fáza pohrebiska Streda nad Bodrogom (Thomas 2008, obr. 99).
Pramenná základňa
Kultúru otomanskú a kultúry
OFKK poznáme na území Slovenska zo sídlisk, pohrebísk ale
aj z depotov. Charakteristickou
formou sú opevnené sídliská,
ku ktorým sa v troch prípadoch
zistili aj pohrebiská. K osobitným nálezom patrí odkrytie
kultového objektu – studne
Obr. 93. Graf so zobrazením počtu jednotlivých druhov nálezísk otomanskej kultúry a otov Gánovciach a tiež objav kera- mansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (OFKK). – Fig. 93. Graph showing the nummiky OFKK v pseudokrasových ber of the Ottomani culture and of the Ottomani- Füzesabony Cultural Complex (OFKK)
1 - sídliská opevnené/fortified settlements, 2 - sídliská otvorené/open settlements,
jaskyniach pod vrcholom Pogá- sites.
3 – pohrebiská/cemeteries, 4 - hromadné nálezy kovových predmetov/metal hoards, 5 nyváru v obci Stará Bašta (Fur- významné ojedinelé nálezy kovových predmetov/significant single finds of metal artefacts.
mánek 1995, 33-45). Významnú
skupinu nálezov OFKK predstavujú hromadné nálezy bronzových a zlatých predmetov, ktoré v počte 37
poznáme z 10 lokalít (obr. 93). Ide o kovové predmety reprezentujúce kosziderský horizont. Väčšina týchto
depotov sa našla priamo v areáli opevnených sídlisk (Furmánek/Vladár 2006, 184-225).
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2.3 Osídlenie horských oblastí stredného a severného Slovenska
v staršej dobe bronzovej
Trvalé osídlenie jednotlivými vyššie uvedenými kultúrami staršej doby bronzovej v hornatých
oblastiach stredného a severného Slovenska okrem oblasti Spiša doteraz neevidujeme. Je to do určitej
miery prekvapujúce, pretože v predchádzajúcom období eneolitu sa v tomto regióne aj v nehostinných prírodných podmienkach stretávame s pomerne intenzívnym neskorobadenským osídlením.
Dokladá to najmä tzv. liptovsko-oravsko-turiecka a zvolenská aglomerácia badenskej kultúry (Malček
2013, obr. 66 a 67).
V horských oblastiach evidujeme doklady osídlenia v staršej dobe bronzovej prevažne iba prostredníctvom ojedinelých nálezov, resp. depotov medených a bronzových predmetov. V menšej miere sú zastúpené nálezy keramiky a iba výnimočne aj sídliská. Do popredia vystupuje otázka, s akými
kultúrami možno spájať výskyt uvedených nálezov kovových predmetov, ako i to, čo signalizuje rozmiestnenie ich nálezísk v skúmanom priestore.
Ukazuje sa, že pamiatky zo staršej doby bronzovej z hornatých oblastí stredného a severného Slovenska možno zaradiť do dvoch období nasledujúcich po sebe s určitým chronologickým odstupom.
Prvé – staršie – obdobie možno spojiť s nositeľmi únětickej kultúry (obr. 94) a druhé – mladšie – obdobie súvisí s kultúrami záveru staršej doby bronzovej, t. j. maďarovskou a severopanónskou kultúrou a kultúrami OFKK (obr. 95).
Doklady pohybu nositeľov únětickej kultúry v skúmanom priestore reprezentujú najmä nálezy
nákrčníkov a hrivien (polotovarov). Pozoruhodný je ich výskyt v oblasti Turca (Blatnica-Sebeslavce;
Kláštor pod Znievom – Novotná 1984, 20), Oravy (Novotná 1984, tab. 32: 200; 33: 201 a 202) a na Spiši
(Bušovce, Spišská Teplica, Veľký Slavkov – Novotná 1984, tab. 5: 33; 12: 198; 32: 199). Iba v malej miere sú zastúpené iné artefakty, ako napr. čepele dýk (Beluša – Vladár 1974, tab. 3: 54 a 55), resp. kovanie
z ukončenia rukoväti dýky (Veľká Lomnica – Novotná/Soják 2013, obr. 125: 4) (obr. 96). Tieto nálezy
reprezentujú obdobie klasickej fázy únětickej kultúry, ktoré možno datovať do Reineckeho stupňa
BA2a. V prípade hrivien ide o artefakty, ktoré slúžili ako forma platidla pri výmene tovaru za tovar.
Z toho dôvodu ich výskyt aj v horských oblastiach možno spájať najskôr s putovaním „obchodníkov“
a „kupcov“, ktorí smerovali zo západu a z juhozápadu, t. j. z oblasti rozšírenia únětickej kultúry, na
východ a sever. O smerovaní ich ciest okrem nálezísk nákrčníkov a hrivien zrejme svedčia aj nálezy
sekeriek tzv. saského typu so zahroteným tylom, ktoré sú doložené na Spiši (Levoča) a na východnom
Slovensku v záverečnej etape koštianskej kultúry (Košice, Košťany, Všechsvätých, Zlatník – Pástor
1969, tab. XIV: 2; 1962, obr. 7: 6; 1978, tab. XXV: 4) a v oblasti severne od Karpát v neskoromierzanowickom prostredí (Szarbia - Baczyńska 1994, tab. 43: B1). Za výrobok únětickej kultúry zrejme
možno považovať i dýku s plnou rukoväťou, ktorá pravdepodobne pochádza z Košíc (Bátora 2006,
obr. 161: 6). Podobne s únětickou kultúrou možno spájať nález fragmentu rukoväti analogickej dýky,
ktorý bol nájdený pri výskume opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Trepczi v juhovýchodnom Poľsku (Gancarski/Ginalski 2001, obr. 8a).
Nálezy bronzových predmetov, ktoré pochádzajú zo záverečného obdobia staršej doby bronzovej
(BA2c/BB1), sú v horských oblastiach stredného Slovenska zastúpené približne rovnakým počtom
lokalít ako v období únětickej kultúry, ale sú druhovo aj typovo rôznorodejšie. Vyskytujú sa tu najmä
zbrane a ozdoby. Zo zbraní sú najpočetnejšie doložené sekeromlaty v počte sedem kusov, ktoré patria
k trom základným typom: dva sekeromlaty s hrebeňovitým tylom (Blatnica – Novotná 1970, tab. 8:
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Obr. 94. Mapa lokalít kovových predmetov únětickej kultúry z horských oblastí stredného a severného Slovenska. – Fig. 94. Map of the Únětice culture metal artefacts from mountainous regions
of central and north Slovakia. 1 – Beluša, okr. Púchov; 2 – Blatnica-Sebeslavce, okr. Martin; 3 – Bušovce, okr. Kežmarok; 4 – Kláštor pod Znievom, okr. Martin; 5 – Levoča, okr. Levoča; 6 – Orava-región; 7 – Spišská Nová Ves, okr. Spišská Nová Ves; 8 – Spišská Teplica, okr. Poprad; 9 - Veľká Lomnica, okr. Poprad; 10 – Veľký Slavkov, okr. Poprad.
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Obr. 95. Mapa lokalít s nálezmi zo záveru staršej doby bronzovej z horských oblastí stredného a severozápadného Slovenska. – Fig. 95. Map of sites in mountainous regions of central and
north-west Slovakia, where artefacts from the end of the Early Bronze Age were found. 1 – Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica; 2 – Bzenica, „Bôbište“, okr. Žiar nad Hronom; 3 – Blatnica,
okr. Martin; 4 – Detva, „Kalamárka“, okr. Detva; 5 – Dobrá Niva, okr. Zvolen; 6 – Hronský Beňadik, okr. Žarnovica; 7 – Košeca-Nozdrovice, okr. Ilava; 8 – Liešťany, okr. Prievidza; 9 – Liptovská Mara, okr. Ružomberok; 10 – Liptovská Teplá, okr. Ružomberok; 11 – Liptovský Michal, okr. Ružomberok; 12 – Lisková, okr. Ružomberok; 13 – Lišov/Medovarce, okr. Krupina; 14 - Makov,
okr. Čadca; 15 - Mikušovce, okr. Ilava; 16 – Nová Baňa, okr. Žarnovica; 17 – Nová Lehota, okr. Nové Mesto nad Váhom; 18 – Podtureň, okr. Litovský Mikuláš; 19 – Prievidza, okr. Prievidza;
20 – Púchov, okr. Púchov; 21 – Sebechleby; okr. Krupina; 22 – Sklabiňa, okr. Martin; 23 – Zvolen, okr. Zvolen.
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Obr. 96. Kovové artefakty úňětickej kultúry z horských oblastí stredného a severného Slovenska. – Fig. 96. Metal artefacts of the
Únětice culture from mountainous regions of central and north Slovakia. 1 - Veľká Lomnica, okr. Poprad; 2 – Levoča, okr. Levoča; 3 –
región Oravy; 4 – Spišská Teplica, okr. Poprad; 5 – Bušovce, okr. Kežmarok (podľa/after Novotná 1970; 1984; Novotná/Soják 2013).

147; Makov – Veliačik 2002, obr. 1: 2), štyri s kotúčovitým tylom (dva exempláre z Makova – Veliačik
2002, obr. 1: 3 a obr. 2; jeden exemplár z Novej Bane a jeden exemplár z Banskej Štiavnice – Novotná
1970, tab. 20: 354 a 355) a jeden sekeromlat křtěnovského typu (Hronský Beňadik – Novotná 1970,
tab. 19: 345); potom nasledujú dve ploché sekerky s nízkymi postrannými lištami (dva kusy z Makova – Veliačik 2002, obr. 1: 1, 4), tri sekerky so srdcovitým schodíkom (Dobrá Niva, Liešťany a okolie
Prievidze – Novotná 1970, tab. 12: 223, 225) a dýka zrubového typu (Sklabiňa – Bátora/Glaser-Opitzová
v tlači). Z ozdôb sú najpočetnejšie zastúpené záušnice sibiňského typu – deväť kusov (Lisková, „Liskovská jaskyňa“ – Sliacka 2015, obr. 3: 1 – 9), ďalej ihlice s guľovitou šikmo prepichnutou hlavicou –
dva exempláre (Mikušovce – Veliačik 2001, obr. 125: 7; Nová Lehota – za ústnu informáciu ďakujem K.
Pietovi z Archeologického ústavu SAV v Nitre), srdcovité závesky – dva kusy (Podtureň, Zvolen – Furmánek 1982, obr. 3: 8) a náušnica z viacnásobne stočeného drôtu – jeden exemplár (Lisková, „Liskovská
jaskyňa“ – Sliacka 2015, obr. 3: 10) (obr. 97, 98 a 99).Ako ukazuje zloženie artefaktov, najpočetnejšie sú
zastúpené zbrane – 13 kusov. Ide o exempláre, ktoré možno považovať za predmety prestížneho charakteru, ktorých majiteľmi boli zrejme členovia elít maďarovskej a severopanónskej kultúry a kultúr
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Obr. 97. Nálezy zo záveru staršej doby bronzovej z horských oblastí stredného a severozápadného Slovenska. – Fig. 97. Artefacts
from the end of the Early Bronze Age from mountainous regions of central and north-west Slovakia. 1 – Dobrá Niva, okr. Zvolen;
2 – Mikušovce, okr. Ilava; 3 – Podtureň, okr. Liptovský Mikuláš; 4 – Sklabiňa, okr. Martin; 5 – Prievidza, okr. Prievidza; 6 – Banská
Štiavnica, okr. Banská Štiavnica; 7 – Nová Baňa, okr. Žarnovica; 8 – Hronský Beňadik, okr. Žarnovica; 9 – Blatnica, okr. Martin
(podľa/after Novotná 1970; Marková 2004; Bátora/Opitzová v tlači/in press).
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Obr. 98. Makov, okr. Čadca. Depot bronzových predmetov. - Fig. 98. Makov, district Čadca. Bronze artefacts hoard (podľa/after L. Veliačik 2002).

OFKK. Ich výskyt v horských oblastiach sa prihovára za možnosť, že v takomto ťažšie dostupnom teréne zrejme hľadali útočište skupiny obyvateľstva vedené práve členmi elít uvedených kultúr. Okrem
ojedinelých nálezov bronzových zbraní a ozdôb sa v tomto období v okrajových častiach horských
oblastí stretávame aj so sídliskami, ktoré svedčia o celkovom posune osídlenia z nížinných polôh hlbšie do pohorí. Poukazuje na to napríklad sídlisko maďarovskej kultúry v Košeci-Nozdroviciach na hornom Považí a v Sebechleboch v Štiavnických vrchoch. V súvislosti so sídliskami možno spomenúť aj nálezy keramiky severopanónskej kultúry a kultúr OFKK z Detvy na strednom Slovensku (Eisner 1933, 34;
Furmánek 1996, obr. 1 – 4), ktoré sú stále považované za problematické. Vo svetle nových systematických
výskumov opevnených sídlisk v Rybníku a Santovke-Maďarovciach, ktoré ležia na okraji, resp. v predpolí
Štiavnických vrchov, sa prítomnosť keramiky vyššie spomenutých kultúr v horskom prostredí nejaví až
tak málo pravdepodobná. Na oboch spomenutých opevnených sídliskách je mimoriadne silno doložená
práve severopanónska a otomansko-füzesabonská keramika. Zastúpené sú tam však aj výrobky uvedených
kultúr z bronzu a parohoviny (Bátora/Tóth/Bača 2015, 139 – 156).Výskyt pamiatok OFKK v horských oblastiach stredného Slovenska nie je až taký prekvapujúci, pretože sa v závere staršej doby bronzovej s nimi
stretávame aj na juhozápadnom Slovensku, kde často vystupujú spolu s nálezmi maďarovskej a severopanónskej kultúry. Na rozdiel od juhozápadného Slovenska sa na severnom Slovensku v oblasti Liptova
(Liptovská Sielnica-Liptovská Mara, Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Liptovský Trnovec a Ráztoky)
vyskytuje o niečo mladšia keramika s postotomanskými tradíciami, ktorá mohla významnou mierou participovať na vzniku lužickej kultúry (Veliačik 1981, 342; Przybyła/Beljak 2010, 307). Z uvedeného vyplýva,
že prenikanie nositeľov OFKK v západnom smere cez územie juhu stredného Slovenska bolo nielen in-
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Obr. 99. Lisková, “Liskovská jaskyňa”, okr. Ružomberok. Depot bronzových záušníc. - Fig. 99. Lisková, “Liskovská jaskyňa”, district
Ružomberok. Bronze ear-rings hoard (podľa/after Sliacka 2015).

tenzívnejšie, ale udialo sa aj podstatne skôr než ich prenikanie cez oblasť severného Slovenska (Liptov).
Celkový obraz osídlenia na strednom Slovensku v staršej dobe bronzovej dopĺňa pozoruhodný nález vysokého jednouchého džbánu z Lišova/Medovariec, ktorý patrí kultúre Vatya (obr. 300: 1; Eisner 1933, tab.
42: 2). Ďalej sú to už vyššie spomínané nálezy sekeriek so srdcovitým schodíkom z Dobrej Nivy, Liešťan
a okolia Prievidze a taktiež silicitová dýka severského pôvodu, ktorá bola nájdená v polohe Mariánsky vŕšok v jaskyni na Dlhej ulici v Prievidzi. Dýka patrí k typologicky mladším silicitovým dýkam severského
pôvodu a na našom území ju možno spájať s maďarovskou kultúrou (Marková 2005, 212; obr. 3).Z vyššie
uvedeného vyplýva, že v závere staršej doby bronzovej pozorujeme v severokarpatskom priestore na jednej strane prienik osídlenia maďarovskej a severopanónskej kultúry, ktorých nositelia sídlili na JZ Slovensku, v severnom smere do horských oblastí stredného Slovenska a na strane druhej posun obyvateľstva
OFKK z východného Slovenska v západnom smere taktiež aj do horských oblastí stredného a severného Slovenska. V prípade OFKK sledujeme posun osídlenia i severne od Karpatského oblúka – do oblastí
dnešného Malopoľska (Maszkowice – Cabalska 1974, 39 – 60; Przybyła 2016, 291 – 308; Trzcinica – Gašaj/
Olexa/Gancarski 2002, 103 – 124).
Otázkou, čo mohlo spôsobiť, resp. čo mohlo byť príčinou, že nositelia uvedených kultúr v závere
staršej doby bronzovej prenikajú do ťažšie prístupných a pre trvalé osídlenie nie veľmi vhodných
oblastí, sa zaoberáme na inom mieste (pozri text subkapitol 5.8 Autochtónnosť a migrácie a 6.11 Výmena,
trasport a kultúrne kontakty).
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KAPITOLA 3.

Materiálna
kultúra

Fúrik plný materiálu z polykultúrneho sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke-Maďarovciach.
Wheelbarrow full of prehistoric artefacts from the polycultural Early Bronze Age settlement in Santovka-Maďarovce
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive AI SAS Nitra, foto/photo by J. Bátora)
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3.1 Keramika

K

eramika a výrobky z hliny tvorili v staršej dobe bronzovej významnú zložku materiálnej kultúry. Pestrá paleta kultúr, ktorá charakterizuje skúmanú epochu, sa významne
prejavila práve v rôznej kvalite keramickej produkcie. Kým v počiatočnej etape staršej
doby bronzovej sa stretávame s pomerne jednoducho zhotovenou keramikou, tak na jej sklonku
môžeme pozorovať mimoriadne majstrovsky zvládnutú technológiu výroby a výzdoby.

Šálky (obr. 100; 101)
Šálky predstavujú jeden z najpočetnejších keramických tvarov v rámci staršej doby bronzovej.
Ich najstaršie exempláre na území Slovenska poznáme z kultúry Chłopice-Veselé (Ivanka pri Dunaji,
Veselé), kde ich reprezentuje jeden základný typ šálok. Ide o šálky s prevažne baňatým telom, nízkym mierne prehnutým hrdlom a pásikovým uchom, ktoré sa v hornej časti pripája tesne pod okrajom
a v dolnej časti na hornú časť vydutiny. Ich povrch bol spravidla zdobený šnúrovou výzdobou. Výzdoba pozostávala z odtlačkov dvojitej, ale i jednoduchej šnúry, ktorá bola na hrdle, resp. v hornej časti,
usporiadaná v horizontálnom smere a na tele v smere vertikálnom (Veselé - Budinský-Krička 1965,
tab. 6: 1, 4, 12, 15; 7: 1, 8: 17). Popri zdobených šálkach sa v kultúre Chłopice-Veselé v menšej miere objavujú aj nezdobené, ktoré mali podobný tvar ako zdobené exempláre (Ludanice-Mýtna Nová
Ves, Veselé - Budinský-Krička 1965, tab. 5: 18). Boli zhotovené z piesčitého, pomerne hrubozrnného
materiálu. V nasledujúcom období, v kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu, v nitrianskej a koštianskej kultúre sú šálky pomerne málo početné a ich tvar je odlišný od šálok kultúry Chłopice-Veselé.
V oboch kultúrach sa objavujú kónické šálky s pásikovým uchom v strede alebo v hornej časti steny
(Ludanice-Mýtna Nová Ves, Výčapy-Opatovce, Košice). So šálkami podobného tvaru sa stretávame aj
v nasledujúcej únětickej kultúre, najmä v jej hurbanovskej skupine (Hurbanovo - Točík 1979, tab. 84:
7; 88: 3) a v predklasickej a klasickej fáze kultúr OFKK (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, tab. 18;
Valaliky-Všechsvätých - Pástor 1978, tab, 23: 2; 24: 1). V maďarovskej kultúre sa steny kónických šálok mierne zaobľujú a pásikové ucho sa posúva na okraj (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 29: 12; 32: 29).
V rámci nitrianskej kultúry sa ojedinele vyskytli už aj ostrejšie profilované šálky (Branč - Vladár
1973b, tab. 6: 13; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 35: 17; Šaľa I, Výčapy-Opatovce - Točík 1979, tab. 61:
17; 49: 11), ktoré v modifikovanej podobe našli pokračovanie v nasledujúcom období, v kultúre únětickej
(Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 28: 5); Bánov -Točík 1979, tab. 76: 23) a najmä v maďarovskej kultúre
(Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 13: 17; 7: 26; 16: 5). Podobne sa profilované šálky objavujú aj na východnom Slovensku v závere koštianskej kultúry (koštiansko-otomanský horizont), čo výrazne dokumentujú
nálezy z pohrebiska vo Valalikoch-Všechsvätých a v Čani (Pástor 1978, tab. 8: 2, 4; 10: 2; 21: 1, 4; 23: 9).
V období únětickej kultúry sa objavuje špecifický typ šálok – tzv. únětické šálky, ktoré mali vysoké
lievikovité hrdlo nasadené na nízke stlačené telo, na ktorom sa v spodnej časti nachádzalo malé ucho.
Kým šálky z klasickej fázy únětickej kultúry mali silno stlačené telo širšie, resp. rovnako široké ako lievikovité hrdlo (Bajč, Nesvady, Hurbanovo - Točík 1979, tab. 83: 1; 84: 12; 87: 7; 93: 15), mladšie exempláre
z prechodnej úněticko-maďarovskej fázy, resp. z počiatku klasickej fázy maďarovskej kultúry, mali dolnú
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časť, kde sa nachádzalo telo, užšiu ako v hornej časti, kde bolo roztvorené hrdlo (Sládkovičovo, Jelšovce
- Bátora 2000a, tab. 16: 1; 18: 2). Z uvedeného vyplýva, že klasická šálka únětickej kultúry sa v modifikovanej podobe na území juhozápadného Slovenska objavuje v dvoch po sebe nasledujúcich časových
horizontoch. Pozoruhodné je, že prototypy klasických únětických šálok nachádzame už v keramickej náplni nitrianskej kultúry (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Výčapy-Opatovce - Točík 1979, tab. 41: 3). Za ich
bezprostredných predchodcov však možno považovať pomerne hrubo opracované šálky v hroboch hurbanovskej skupiny únětickej kultúry (Hurbanovo - Točík 1979, tab. 83: 10, 11; 84: 14; 88: 12; 91: 3, 13).
Všetky kultúry v záverečnom období staršej doby bronzovej na území Slovenska sú charakteristické
tým, že v ich keramickej náplni sa objavuje špecifický tvar šálok. V období maďarovskej kultúry sú
to maďarovské šálky, ktoré v priebehu 200 ročného vývoja prekonali výrazné morfologické zmeny.
Ich najstaršie exempláre mali mierne esovitú profiláciu a pásikové ucho sa nachádzalo na okraji šálok.
V priebehu vývoja bolo telo šálok postupne stláčané dolu, ústie sa lievikovite roztváralo a pásikové
ucho predlžovalo. Nadobúdajú tak „džbánkovitú“ podobu. Šálky z neskorej fázy maďarovskej kultúry
teda majú široké vysoké lievikovité hrdlo ostro nasadené na stlačené guľovité telo, ktoré je s okrajom
spojené dlhým pásikovým uchom. Na dne sa obvykle objavujú tri, resp. štyri nízke nôžky. V chronologicky súčasnej věteřovskej kultúre sú to šálky věteřovské, ktoré evidentne vznikli ďalším vývojom
zo šálok únětickej kultúry. Celkovo prevláda na nich horizontálny rozmer, sú nižšie, dno je obvykle
omfalické a ústie je naširoko otvorené (Senica - Bača 2015, obr. 18:3; 19: 4; 21:9). V severopanónskej kultúre sú to severopanónske šálky s kalichovito roztvoreným ústím, hrdlom golierovito zúženým
a stlačeným oválnym telom, veľké pásikové ucho vychádza z okraja alebo zo stredu hrdla a spája ho
s hornou časťou tela (Iža, Patince - Dušek 1960, tab. 13: 3). V kultúrach OFKK sú to prevažne profilované dvojkónické šálky s bohatou rytou, žliabkovanou a plastickou výzdobou, s veľkým pásikovým
uchom, ktoré vychádza nad okraj a pripája sa na vydutinu. Výraznú skupinu tvoria i šálky a vyšším valcovitým von vyhnutým hrdlom, ostro odsadeným od turbanovitého alebo poľguľovitého tela (Šteiner
2009, tab. 2: 7, 8). Neskoré tvary (typ Streda nad Bodrogom) majú výrazne odsadené dno a pásikové
uchá majú obvykle v hornej časti hrebeňovitý plastický výčnelok a sú prežliabnuté (Streda nad Bodrogom - Polla 1960, tab. 10: 6; 11: 1). Popri profilovaných šálkach sa objavujú aj šálky súdkovitého
tvaru s rytou a plastickou výzdobou, s veľkými pásikovými uchami vybiehajúcimi čiastočne nad okraj
(Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, obr. 16).
Svojbytnou skupinou sú viacuché šálky s mierne alebo výraznejšie esovitým profilom, ústím
lievikovito otvoreným, pričom okraj s hornou časťou tela spájajú dve, tri alebo štyri pásikové
uchá. Šálky sú charakteristické pre prechodnú úněticko-maďarovskú fázu a klasickú fázu maďarovskej kultúry. Vyskytujú sa tak na pohrebiskách (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 53: 10, 11), ako
aj na sídliskách. Ich najväčší počet sa vyskytol v areáli opevneného sídliska v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku (Točík 1978a, tab. 129: 4; 137: 7). Viacuché šálky sa vyskytli aj v oblasti rozšírenia
severopanónskej kultúry (Patince - Dušek 1960, tab. 13: 7; 47: 11).

Džbány (obr. 100; 101)
Džbány patria v staršej dobe bronzovej na Slovensku k podobne častým keramickým tvarom
ako šálky. Ich charakteristickým znakom je prevládajúci vertikálny rozmer nad horizontálnym.
K najstarším patria profilované džbány v nitrianskej kultúre (Branč - Vladár 1973b, tab. 12: 8;
29: 28) a kultúre koštianskej (Košice - Pástor 1969, tab. 20: 2). V únětickej kultúre patria k cha130.
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rakteristickým džbánky s vysokým prehnutým hrdlom odsadeným od stlačeného guľovitého tela
(Matúškovo) a pásikovým uchom umiestneným na rozhraní hrdla a tela.
Najmä vďaka prieniku z prostredia susedných kultúr, t. j. wieselburskej a kisapostáckej narastá
v keramickom inventári únětickej kultúry počet džbánov. Džbány oboch spomenutých kultúr mali
lievikovité hrdlo ostro nasadené na mierne stlačené guľovité telo. Rozdiel medzi nimi je v nasadení pásikového ucha, ktoré v kisapostáckej kultúre vychádzalo z okraja a napájalo sa na hornú časť
tela (Hurbanovo, Bajč - Točík 1979, tab. 96: 1), vo wieselburskej kultúre ucho vychádzalo z pod
okraja a taktiež sa napájalo na hornú časť tela (Bratislava-Rusovce - Pichlerová 1980, obr. 8: 1,
3, 6). Navyše pásikové ucho džbánov vo wieselburskej kultúre malo podobu presýpacích hodín.
V záverečnom období staršej doby bronzovej sa v maďarovskej kultúre stretávame s džbánmi s vysokým, v hornej časti lievikovito formovaným hrdlom plynule nasadeným na guľovité telo, s dlhým
pásikovým uchom spájajúcim okraj s hornou časťou tela. Vyskytli sa napríklad v hromadnom náleze
keramiky, ktorý bol nájdený v areáli opevneného sídliska vo Vrábľoch. Evidentne tvorili súčasť servisu
na pitie (Bátora/Tóth/Rassmann 2015, obr.8). Vo vyznievajúcom horizonte maďarovskej kultúry sa
objavujú džbány typu Litzenkeramik, ktoré svojím stvárnením čiastočne pripomínajú džbány kisapostáckej kultúry (Dolný Peter - Dušek 1969, obr. 15; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 51: 5).
Výrazne sú zastúpené džbánky aj v kultúrach OFKK, kde je pre ne charakteristická esovitá profilácia a prevažuje hrdlo lievikovitého tvaru a vyhnutý okraj. Pásikové ucho na niektorých typoch
presahuje nad okraj. Popri rytej sa na nich objavuje aj plastická výzdoba (Nižná Myšľa - Olexa/
Nováček 2013, 18-22; obr. 4 - 6).

Poháre
V skoršom období staršej doby bronzovej boli poháre zriedkavé. Ojedinele sa s nimi stretávame
v kultúre Chłopice-Veselé, kde ich reprezentuje exemplár s krátkym valcovitým hrdlom a mierne
odsadeným dnom (Ludanice-Mýtna Nová Ves). Postupný nárast pohárov evidujeme v klasickej
fáze únětickej kultúry, kde sa objavujú mierne profilované exempláre (Veľký Grob - Chropovský
1960, tab. 6: 24; 16: 14). Najväčší počet a vrchol ich používania pozorujeme v kultúrnom komplexe Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen a v kultúrach OFKK. Popri profilovaných pohároch
(Jelšovce - Bátora 2000a, obr. 626: 66; Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, obr. 14: 13; 17) evidujeme aj kónické poháre (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, obr. 14: 1, 4-9, 11, 12).
Osobitnú skupinu tvoria guľovité nádoby, ktoré časť bádateľov radí medzi poháre a niektorí nevylučujú,
že mohli slúžiť skôr ako nádoby na úschovu vonných mastí, prípadne ako kahance (lampy) na svietenie (Tihelka 1960, 56). Patria k dvom základným typom - prvým sú vyššie guľovité nádoby so zaoblenou spodnou
časťou a druhým sú guľovité nádoby v tvare stlačenej gule. Ich najstaršie exempláre sú známe z obdobia
klasickej fázy únětickej kultúry (Dušek 1969, tab. 4: 7, 11; 5: 4, 5; 10, 8, 11). Ťažisko ich výskytu spočíva
v úněticko-maďarovskej a klasickej fáze maďarovskej kultúry, kde sa vyskytli okrem pohrebísk (Bátora
2000a, tab. 8: 2, 11, 31, 33) aj v areáli opevnených sídlisk (Točík 1964b, obr. 32: 12). Zdobené sú plastickými výčnelkami na okraji alebo na vydutine (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 10: 26; 13: 12), v menšej
miere sa objavuje aj výzdoba v podobe výrazných plastických rebier prebiehajúcich od okraja až po dno
(Sládkovičovo - Točík 1979, tab. 74: 1; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 10: 4). Guľovité nádoby sa objavujú aj
v kultúrach OFKK, kde sa vyskytujú už v predklasickom stupni (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, tab.
94: 7;109: 3). V neveľkom počte sú doložené aj v severopanónskej kultúre (Dušek 1960, tab. 9: 6; 10: 16).)
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Hrnce (obr. 100; 101)
Hrnce patrili vo všetkých kultúrach staršej doby bronzovej na Slovensku k najčastejšie sa vyskytujúcim keramickým tvarom. Bývajú bez úch, s jedným alebo dvomi uchami.
Bezuché hrnce sa objavujú už v epišnúrových kultúrach, v nitrianskej a koštianskej kultúre. V nitrianskej kultúre sú najpočetnejšie zastúpené masívne exempláre s dvojkónickým telom, ktoré majú na
vydutine lom ostrý alebo zaoblený (Ludanice-Mýtna Nová Ves - Bátora 1991, obr. 21: 6; 33: 16). Ich
ústie býva obvykle mierne dovonka vyhnuté. Na povrchu hrncov sa často objavuje šnúrová výzdoba
pozostávajúca z horizontálnych, ale i vertikálnych odtlačkov šnúry a sú v niektorých prípadoch kombinované s vpichovanou výzdobou (Ludanice-Mýtna Nová Ves - Bátora 1991, 32: 26 a 27; 2000a, tab.
45:12; 50:23). Popri odtlačkoch šnúry a vpichoch sa objavuje aj plastická výzdoba, ktorá pozostáva
z horizontálnej presekávanej plastickej lišty umiestnenej tesne pod okrajom (Jelšovce – Bátora 2000a,
tab. 46: 21). Ďalší typ bezuchých hrncov reprezentujú masívne exempláre s baňatým telom, širokým
ústím a mierne dovonka vyhnutým okrajom. Na rozdiel od predchádzajúceho typu boli zdobené štyrmi
plastickými vypnulinami na hornej časti tela alebo jazykovitými výčnelkami pod okrajom (obr. 291: 3;
Ludanice-Mýtna Nová Ves). Výnimočne sa objavuje aj hladká horizontálna lišta na vydutine (Ludanice-Mýtna Nová Ves). U niektorých exemplárov sa objavilo aj odsadené dno (Jelšovce - Bátora 2000a,
tab. 50: 23). Ich povrch býva prevažne hladký a iba výnimočne sa objavuje zdrsnenie celého tela, resp.
textilná výzdoba (Ludanice-Mýtna Nová Ves – Schalk/Bátora 1997, obr. 3: 2; 5). Hrnce oboch skupín
boli zhotovené prevažne z pomerne hrubozrnného materiálu s prímesou piesku, prípadne i malých štrkových kameňov. V závere nitrianskej kultúry sa objavujú vysoké štíhle bezuché hrnce s maximálnym
vydutím ostro lomeným, posunutým do dolnej tretiny nádoby, s okrajom mierne dovonka vyhnutým.
V ich hornej tretine sa vyskytla popri výzdobe pozostávajúcej zo štyroch hrotitých plastických výčnelkov (Ludanice-Mýtna Nová Ves) i výzdoba rytá v podobe dvoch radov zavesených trojuholníkov
a okružnej hladkej plastickej lišty (Jelšovce – Bátora 2000a, tab. 40: 452).
V koštianskej kultúre sa masívne bezuché hrnce doteraz nevyskytli. Známe sú iba nepočetné exempláre hrncov menších rozmerov s esovitou profiláciou, prehnutým hrdlom a otvoreným
ústím, s hladkým povrchom (Košice - Pástor 1969, tab. 2: 7; 3: 4). Stretávame sa s nimi nielen
v staršej a klasickej fáze koštianskej kultúry, ale aj v jej záverečnej koštiansko-otomanskej fáze
(Čaňa - Pástor 1978, tab. 11: 10; Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, tab. 99: 1, 6).
Hrnce bez úch sa v rámci kontinuity kultúrnohistorického vývoja objavujú aj v nasledujúcej únětickej kultúre. Hrnce s esovitým profilom sú doložené na pohrebiskách v Branči (Vladár
1973b, tab. 36: 22), Rumanovej (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, obr. 4: 18), Hurbanove a v Bajči
(Točík 1979, tab. 90: 7; 94: 19). V nasledujúcej maďarovskej kultúre, kde bývajú často označované
aj ako zásobnicové nádoby, ich počet výrazne narastá, čo dokladajú najmä nálezy z opevnených
sídlisk vo Veselom (Točík 1964b, tab. 30: 15, 17; 40: 6, 10) a v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku
(Točík 1978a, tab. 127: 3; 29: 2, 3, 5, 10; 131: 12, 15). Bezuché hrnce stretávame aj v hroboch
severopanónskej kultúry (Dušek 1960, tab. 4: 10; 5: 7; 7: 1;1969, tab. 12: 6; 13: 6).
Výrazne sú bezuché hrnce zastúpené aj v kultúrach OFKK na východnom Slovensku. Dominantné sú hrnce s vajcovitým telom, nízkym mierne prehnutým hrdlom s okrajom hladkým alebo
zdobeným plastickou presekávanou lištou (Šteiner 2009, tab. 4: 16-19). Povrch nádob býva hladký
alebo zdobený slamovaním a výnimočne ešte aj voštinovaním, ktoré možno považovať za archaický prvok prežívajúci z predchádzajúcej hatvanskej kultúry.
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Popri bezuchých hrncoch sa vo všetkých kultúrach staršej doby bronzovej na území Slovenska objavujú hrnce s jedným alebo dvomi oproti sebe stojacimi uchami. Kým v kultúre Chłopice-Veselé sú
takéto hrnce zriedkavé, v nasledujúcich kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu, v nitrianskej
a koštianskej kultúre vystupujú podstatne častejšie. Pozoruhodné je, že v nitrianskej kultúre majú hrnce
prevažne väčšie rozmery, niektoré exempláre dosahujú výšku takmer 500 mm. Väčšina hrncov ma
dvojkónické telo so zaobleným lomom (Ludanice-Mýtna Nová Ves - Bátora 1991, obr. 32: 26 a 27).
V menšej miere sa objavujú hrnce s dvojkónickým telom s ostrím lomom a hrnce s baňatým telom.
Majú prevažne nízke valcovité hrdlo s mierne dovonka vyhnutým okrajom. Iba výnimočne sa objavujú
aj hrnce s vakovitým telom (Ludanice-Mýtna Nová Ves; Valaliky-Všechsvätých - Pástor 1978, tab. 29:
3). Pásikové uchá na jednouchých hrncoch sú umiestnené buď tesne pod okrajom, na hrdle alebo na
pleciach. Podobne sú umiestnené uchá aj na dvojuchých hrncoch, ktoré majú v niektorých prípadoch
zúžené hrdlo a tak pripomínajú amfory. Iba v jednom prípade sa uchá nachádzali tesne nad maximálnou
vydutinou (Nitra-Čermáň - Vladár/Bátora 2004, obr. 6: 6). Popri motíve zdvojenej šnúry, ktorú možno považovať za dedičstvo po predchádzajúcej kultúre Chłopice-Veselé, sa na oboch typoch hrncov,
pod okrajom na hrdle, objavujú zväzky odtlačkov šnúry, radené do horizontálnych a vertikálnych línií,
niekedy kombinované radmi vpichov. Nie sú výnimočné ani odtlačky šnúry v podobe krokvice. Je
pozoruhodné, že kombinácia a usporiadanie šnúrovej výzdoby na povrchu nádob býva tak rozmanitá,
že sa ani v jednom prípade neopakuje. Svedčí to evidentne o veľkej kreativite hrnčiarov epišnúrových
kultúr (Bátora 2006, obr. 118: 26, 27; 120: 7; 121: 8). Zaujímavosťou je, že šnúra odtlačená na povrchu
nádob je točená zľava doprava, na rozdiel od klasickej neskoroeneolitickej šnúrovej kultúry, kde je točená (naklonená) sprava doľava, Tento rozdielny princíp v smere točenia šnúry sa spravidla uplatňuje
na keramike vo všetkých epišnúrových kultúrach na Slovensku až do tej miery, že ho možno považovať
za chronologicky relevantný znak. Pozoruhodné je, že popri pravej šnúrovej výzdobe sa objavujú aj
odtlačky nepravej šnúry (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 45: 12; Nitra-Čermáň - Vladár/Bátora 2004,
obr. 7). Bola zhotovená odtláčaním šnúry, ktorá bola navinutá kolmo na paličke. Ide o princíp výzdoby,
s ktorým sa stretávame aj v súdobej kisapostáckej kultúre, ktorá mala ťažisko osídlenia v maďarskom
Zadunajsku. Pôvod tejto výzdoby je potrebné hľadať v oblasti východnej Európy, v eneolitickej jamovej kultúre. Dobre to dokumentuje keramika z viacvrstvového sídliska v Michajlivke na Ukrajine (Lagodovska/Šapošnikova/Makarevič 1962, tab. 16 a 18), ale i keramický materiál z vrstvy IV na sídlisku
v Košiciach-Barci (Hájek 1961, obr. 5-7).
Výnimočne zdobila celú hornú polovicu nádoby šachovnicovito usporiadaná vpichovaná výzdoba,
ktorá bol pôvodne vyplnená bielou inkrustáciou (Bátora 2000a, tab. 50: 23). Popri zahĺbenej výzdobe
sa objavuje aj plastická výzdoba pozostávajúca z presekávaných horizontálnych líšt, ktoré boli umiestnené na okraji, tesne pod okrajom, alebo na rozhraní hrdla a tela hrncov. Vzácne sa objavuje aj výzdoba
tzv. plastických fúzov pod pásikovým uchom (Vladár 1973b, tab. 4: 22). Veľké jednouché a dvojuché
hrnce možno všeobecne v nitrianskej kultúre považovať za dedičstvo neskoroeneolitických kultúr, t. j.
kultúry so šnúrovou keramikou, kultúry Kosihy-Čaka-Makó a kultúry Somogyvár-Vinkovci. Poukazuje na to popri ich tektonike i malé asymetricky, tesne pod okrajom, umiestnené uško na dvojuchom hrnci (blízkom amfore) z pohrebiska Nitra-Čermáň (Vladár/Bátora 2004, obr. 6: 6). Uvedené skutočnosti
umožňujú datovanie týchto hrncov do včasnej fázy nitrianskej kultúry. V záverečnej nitriansko-únětickej fáze nitrianskej kultúry tradícia veľkých jednouchých a dvojuchých hrncov pokračuje. Bývajú na
povrchu hladké bez výzdoby (Ludanice-Mýtna Nová Ves – nepublikovaný výskum J. Bátoru), alebo sa
objavuje na ich pleciach rytá výzdoba pozostávajúca s horizontálnych línií, na ktoré sa napájajú zväz133.
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ky vertikálnych rýh (Kapince - Točík 1979, tab. 66: 6). Podobná výzdoba sa uplatňuje aj na hrncoch
menších rozmerov. Výzdoba v podobe zväzkov rýh je charakteristická pre staroúnětickú keramiku na
susednej Morave a v Čechách. Jej výskyt na území Slovenska spolu s nádobami vakovitého tvaru možno považovať za doklad silného vplyvu zo západu, z prostredia včasnej etapy únětickej kultúry, ale nie
je vylúčená ani fyzická prítomnosť časti jej nositeľov.
Ako už bolo uvedené v koštianskej kultúre sa na rozdiel od nitrianskej kultúry neobjavujú veľké hrnce, ale prevažne iba malé exempláre, ktorých výška často nepresahuje 100 mm. Dominujú
dvojuché hrnce s esovitou profiláciou, s hladkým povrchom a okrajom dovonka vyhnutým (Košice - Pástor 1969, tab. 12: 2; 16: 4; 23: 1; Čaňa - Pástor 1978, tab. 5: 10; 7: 12; 9: 3; Valaliky-Všechsvätých - Pástor 1978, tab. 23: 7). Iba výnimočne sa na nich objavuje plastická výzdoba
v podobe fúzov pod okrajom tak v jej staršej (Košice - Pástor 1969, tab. 2: 6) ako aj v záverečnej
koštiansko-otomanskej fáze (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, tab. 98: 4).
Tiež v nasledujúcej klasickej fáze únětickej kultúry sa veľké hrnce objavujú už v menšej miere
(Branč - Vladár 1973b, tab. 36: 23). Prevládajú jednouché hrnce bez výzdoby, s pásikovým uchom
na hrdle (Branč - Vladár 1973b, tab. 29: 29), ktoré býva v niektorých prípadoch jemne pozdĺžne
prežľiabnuté (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 36: 19). Majú prevažne esovitú profiláciu a sú buď hladké alebo sa na ich pleciach nachádzajú plastické výčnelky. V menšej miere sa objavuje aj rytá a vpichovaná výzdoba usporiadaná do horizontálnych a vertikálnych pásov. V niektorých prípadoch sú
hrnce ostrejšie profilované, hrdlo od tela a spodná časť s dnom býva odsadená (Veľký Grob - Chropovský 1960, tab. 8: 1). Vplyvom wieselburskej kultúry, z priliehajúcej časti Rakúska sa v širšej oblasti Bratislavy objavujú dvojkónické hrnce so stlačenou dolnou časťou, okrajom dovonka vyhnutým
a s veľkým pásikovým uchom na pleciach (Veľký Grob - Chropovský 1960, tab. 12: 3; 13: 8).
V hurbanovskej skupine únětickej kultúry dominujú jednouché silno profilované hrnce so stlačeným
telom, prehnutým hrdlom odsadeným od tela a okrajom dovonka vyhnutým (Nesvady - Dušek 1969,
tab. 2: 3, 4; 3: 5, 9-11; 6: 1; 7: 3, 4, 10; Bajč - Točík 1979, tab. 96: 9; Hurbanovo - Točík 1979, tab. 91:
29). Prežívajú aj do nasledujúcej maďarovskej kultúry, kde ich možno považovať za výraznú zložku
únětickej kultúry (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 61: 4-6). Tieto hrnce tiež potvrdzujú významný podiel
únětickej kultúry na genéze maďarovskej kultúry. Menej početnú skupinu v rámci maďarovskej kultúry
tvoria jednouché nie silno profilované exempláre (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 2: 24; 13: 23).
Charakteristickú skupinu hrncov v rámci maďarovskej kultúry tvoria esovite profilované hrnce
s uchami. Pásikové ucho na všetkých exemplároch vychádza z okraja a pripája sa na hornú časť
tela. Hrnce sú svojím tvarom identické s klasickými šálkami maďarovskej kultúry, s ich najstarším
typom. Rozdiel medzi nimi je iba v ich veľkosti. Hrnce majú výšku väčšiu ako 100 mm. Ich povrch je prevažne hladký, v niektorých prípadoch sa v hornej časti tela nachádza plastická výzdoba
pozostávajúca z troch dvojíc plastických výčnelkov (Jelšovce -Bátora 2000a, tab. 19: 5; 53: 16).
Výnimočne sa na ich tele vyskytlo slamovanie (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 23: 8).
S esovito profilovanými jednouchými hrncami, blízkymi maďarovskej kultúre, sa stretávame
aj v severopanónskej kultúre (Patince - Dušek 1960, tab. 2: 8; 7: 2; 40: 3; 48: 9). Popri nich sa
však objavujú aj nízke hrnce s lievikovitým hrdlom ostro nasadeným na oválne telo (Patince - Dušek 1960, tab. 15: 4, 6). O niečo väčšia variabilita sa vyskytuje na dvojuchých exemplároch. Ich
telo má prevažne vajcovitý tvar, vyššie hrdlo mierne prehnuté a dve pásikové uchá vychádzajúce
z okraja a pripájajúce sa na plecia (Patince - Dušek 1960, tab. 13: 5; 15: 1). Menej častý tvar reprezentuje štíhly vysoký hrniec s uchami umiestnenými na okraji (Patince - Dušek 1960, tab. 40: 6).
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Podobne ako pre maďarovskú kultúru, aj pre kultúry OFKK sú príznačné esovito profilované
hrnce prevažne s dvomi oproti sebe ležiacimi uchami umiestnenými na pleciach s hladkým povrchom (Košice-Barca - Šteiner 2009, tab. tab. 4: 14) alebo telom zdrsneným slamovaním (Košice-Barca - Šteiner 2009, tab. 13: 6).

Amfory (obr. 100; 101)
Amfory patria k základným keramickým tvarom, ktorý je prítomný vo všetkých kultúrach staršej doby bronzovej. V kultúre Chłopice-Veselé sa vyskytujú na pohrebiskách v Ivánke pri Dunaji
(Pichlerová 1966, obr. 8: 3) a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nepublikovaný výskum J. Bátoru),
kde ich reprezentujú menšie amfory s dvomi uchami v strede hrdla ležiacimi oproti sebe. V nasledujúcich kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu sa amfory objavujú vo väčšej miere v koštianskej kultúre. Dobre to dokumentujú amfory z pohrebiska v Košiciach, zdobené na pleciach
radom vpichov (Pástor 1969, tab. 21: 7), resp. plastickou výzdobou, ktorá pozostáva z jednej
hladkej horizontálnej lišty a viacerých na ňu napojených vertikálnych líšt (Pástor 1969, tab. 16:
5). S tradíciou rytej výzdoby sa stretávame na amforách aj v závere koštianskej kultúry v koštiansko-otomanskom horizonte (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, obr. 20: 8).
V nitrianskej kultúre sú viaceré dvojuché hrnce blízke amforám, ale vzhľadom na celkovú
tektoniku ich nie je možné medzi ne zaradiť. Ojedinelá je v keramickej náplni nitrianskej kultúry veľká dvojkónická štvoruchá amfora s nízkym valcovitým hrdlom zosilneným plastickou
lištou, ktorá sa vyskytla v hrobe 444 na pohrebisku v Jelšovciach. Štyri pásikové uchá sú rozmiestnené v pravidelných rozostupoch tesne pod plastickou presekávanou lištou na pleciach
nádoby (Bátora 2000a, tab. 38: 1).
V nasledujúcej únětickej kultúre počet amfor narastá iba postupne (Ivanovce - Skala, Nitra-Veľké Janíkovce - Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, obr. 4: 9, 17). Oveľa početnejšie sa vyskytujú
v súdobej hatvanskej kultúre, čo dokumentujú ich nálezy zo sídlisk (Malé Kosihy - Točík 1981b;
Včelince - Furmánek/Marková 2008, obr. 13: 9) a pohrebísk (Salka II - Nešporová 1969, 369-402;
Veľké Turovce-Dolné Turovce -Furmánek/Veliačik/Vladár 1999, obr. 12: 10). Amfory hatvanskej
kultúry sú charakteristické vysokým mierne lievikovitým hrdlom, dvojkónickým telom so zaobleným lomom a masívnymi pásikovými uchami umiestnenými na maximálnej vydutine. Telo býva
obvykle zdobené charakteristickým voštinovaním a plecia krátkymi presekávanými horizontálnymi plastickými výčnelkami. Je pozoruhodné, že hatvanské amfory sa nachádzajú aj v prostredí
včasnej fázy OFKK (Nižná Myšľa, hrob 40 a 118 - Olexa/Nováček 2013, tab. 22: 6; 56: 5).
Amfory sa vo väčšom počte objavujú až v záverečnom období staršej doby bronzovej, kedy sa
v jednotlivých kultúrach vyskytuje viacero variantov. V maďarovskej kultúre majú tzv. klasické amfory vysoké prehnuté lievikovité hrdlo odsadené od guľovitého až vakovitého tela s rovným alebo
omfalickým dnom, dve malé uchá sa nachádzajú oproti sebe na rozhraní hrdla a tela. Všetky amfory
patria jednému typu a vzájomne sa líšia iba stvárnením vydutiny tela (Jelšovce – Bátora 2000a, tab.
6: 8; 8: 25), ktorá je u niektorých exemplárov v spodnej časti podsadená a najväčšia vydutina je
v dolnej tretine (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 18: 12; 25: 13). V priebehu klasickej fázy maďarovskej kultúry sa lievikovité hrdlo amfor postupne mení na kónické, predlžuje sa, telo sa stláča a v jej
závere nadobúda tvar stlačenej gule (Šurany-Nitriansky Hrádok - Točík 1978a, tab. 57: 21; 80: 7;
122: 5; 133: 30). Valcovité hrdlo amfor je charakteristické najmä pre amfory věteřovskej kultúry.
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Na rozdiel od maďarovskej a věteřovskej kultúry sa vo včasnej, predklasickej fáze OFKK objavujú
profilované amfory s baňatým telom, vyšším prehnutým hrdlom, okrajom výrazne vyhnutým dovonka
a dnom mierne odsadeným, menšie pásikové uchá sa nachádzajú na rozhraní hrdla a tela (Nižná Myšľa
- Olexa/Nováček 2013, tab. 20: 6, 7, 9). V nasledujúcej klasickej a poklasickej fáze pretrvávajú naďalej
amfory blízke amforám z predklasickej fázy, ich okraje však už nie sú natoľko dovonka vytiahnuté,
maximálna vydutina tela sa presúva na plecia a dno nie je odsadené (Košice-Barca I - Šteiner 2009, tab.
4: 1, 5). Popri nich sa však objavujú i výraznejšie profilované exempláre zdobené na pleciach plastickými hrotitými vypnulinami a rytou geometrickou výzdobou (Košice-Barca I - Šteiner 2009, tab. 4: 11).
V niekoľkých prípadoch sa na nich vyskytlo, popri pásikovom uchu na pleciach asymetricky posunuté
uško v hornej časti hrdla (Košice-Barca I - Šteiner 2009, tab. 5: 14, 15).
Amfory boli na sklonku staršej doby bronzovej najpočetnejšie zastúpené v severopanónskej kultúre. Reprezentujú ich najmä tvary s dvojkónickým telom, na ktoré ostro nasadá vysoké lievikovité hrdlo. Na pleciach, prípadne na maximálnom vydutí sa nachádzajú dve, resp. štyri pásikové uchá. Na hornom kónuse a na
hrdle bývajú spravidla zdobené ornamentom, ktorý bol zhotovený rytím, resp. vruborezom, a je obvykle vyplnený bielou inkrustáciou. Tesne nad maximálnou vydutinou sa zvyčajne nachádza plastická presekávaná
lišta, ktorá sa napája na horný koreň pásikových úch (Patince - Dušek 1960, tab. 18: 1; 30: 4; 34: 1, 4, 5). Dolná časť amfor býva zdobená slamovaním, rytým mriežkovaným ornamentom, prípadne hustým ryhovaním.

Vázy (obr. 100; 101)
Vázy reprezentujú keramické tvary, ktoré svojim stvárnením sú veľmi blízke, resp. identické
s amforami. Základným znakom, ktorý ich vzájomne odlišuje je absencia úch. V rámci staršej
doby bronzovej frekvencia výskytu váz v jednotlivých kultúrach v podstate kopíruje výskyt amfor.
Z uvedeného dôvodu sa s vázami ako samostatným keramickým tvarom stretávame prevažne až
v mladšom úseku staršej doby bronzovej, kedy výraznejšie vystupujú v kultúre maďarovskej a severopanónskej a v kultúrach OFKK. V menšej miere sa objavujú vo věteřovskej kultúre.
V maďarovskej kultúre, v jej staršom období, k najvýraznejšie zastúpeným patria vysoké profilované
vázy s prehnutým hrdlom a okrajom vytiahnutým dovonka, s telom baňatým, resp. guľovitým, odsadeným
od hrdla. Na pleciach nádoby sa obvykle nachádzajú plastické výčnelky, povrch tela je zdrsnený a povrch
hrdla vyhladený (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 6: 12; 17: 25; 21: 14). V mladšom období maďarovskej
kultúry, kedy ich najväčší počet evidujeme na sídlisku v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, je ich hrdlo vyššie,
menej prehnuté a výraznejšie odsadené od tela, ktoré je viac stlačené a baňatejšie (Točík 1978a, tab. 54: 13;
72: 9; 120: 22; 148: 23; 161: 22; 181: 5, 6, 9, 11, 12). V severopanónskej kultúre, na rozdiel od maďarovskej
kultúry, majú vázy vysoké valcovité hrdlo, na okraji nie je vyhnuté dovonka, hrdlo je výrazne odsadené
od kónického tela, ktoré je obvykle zdobené zvislým ryhovaním, resp. rytým mriežkovaným ornamentom
(Patince - Dušek 1960, tab. 33: 1, 3; 35: 1; 37: 3; 45: 2). V kultúrach OFKK sa vázy vyskytujú najmä v ich
klasickej a poklasickej fáze. Svojím tvarom a výzdobou sú identické s amforami (Šteiner 2009, tab. 5: 1, 2).

Misy (obr. 100; 101)
Misy patria medzi základné keramické tvary staršej doby bronzovej a ich prítomnosť evidujeme
vo všetkých kultúrach. Najstaršie misy sú doložené v kultúre Chłopice-Veselé. Reprezentujú ich dve
misy na nôžkach zo sídliskového objektu v Čataji. Ide o plytké misy na štyroch nôžkach, ktoré mož136.
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no v kultúre Chłopice-Veselé považovať za dedičstvo kultúry zvoncovitých pohárov (Pavúk 1981,
obr. 2: 2, 3). S misami na štyroch nôžkach sa stretávame aj neskôr v únětickej kultúre v jej klasickej
(Bajč - Točík 1979, tab. 93: 1, 2) a úněticko-maďarovskej fáze (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 2: 26).
V rovnakom období sa vyskytujú aj na východnom Slovensku v predklasickom stupni OFKK (Čaňa
- Pástor 1978, tab. 9: 1; Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, tab. 14: 1; 68: 7; 134: 8). Neskôr sa
s misami na troch, resp. štyroch nôžkach nachádzame aj v klasickej a neskoromaďarovskej fáze maďarovskej kultúry na opevnených sídliskách (Hoste – Bátora 1983b, obr. 3: 5; Šurany-Nitriansky
Hrádok, Veselé - Točík 1964b, obr. 15: 1, 4, 5). V neskoromaďarovskom období sa pomerne zriedkavo vyskytujú i misy na dutej valcovitej, resp. zvonovitej nôžke. Ich neveľké rozmery a nízke valcovité telo bohato zdobené rytou bielo inkrustovanou výzdobou, ich umožňuje zaradiť medzi keramiku
nie bežnej každodennej potreby (Šurany-Nitriansky Hrádok - Točík 1964b, obr. 19).
Ďalším typom mís, ktoré sa objavujú v staršom období nitrianskej kultúry, sú hlboké misy bez úch
dvoch základných typov. Prvým sú kónické misy s úzkym dnom a okrajom vtiahnutým dovnútra, zdobeným štyrmi hrotitými plastickými výčnelkami symetricky rozmiestnenými pod okrajom (Jelšovce Bátora 2000a, tab. 4: 7), druhým sú prevažne esovite profilované misy hladké (Výčapy-Opatovce - Točík 1979, tab. 40: 23) alebo zdobené pod okrajom štyrmi, resp. tromi jazykovitými výčnelkami (Bátora
2000a, tab. 39: 16; 48: 9, 17; Točík 1979, tab. 35: 10; 44: 28). V klasickej fáze nitrianskej kultúry sa popri
hlbokých misách objavujú aj nízke široké profilované misy (Výčapy-Opatovce - Točík 1979, tab. 43: 26).
V nasledujúcej únětickej kultúre sa objavuje už o niečo viac typov mís. V jej staršej, nitriansko-únětickej fáze a v klasickej fáze sa ešte naďalej stretávame s hlbokými profilovanými bezuchými misami (Výčapy-Opatovce, Jablonec, Hurbanovo - Točík 1979, tab. 81: 18; 80: 27; 88:
18), ktoré bývajú zriedkavo zdobené na povrchu slamovaním (Hurbanovo - Točík 1979, tab. 89:
18). Zároveň sa objavujú exempláre s mierne zaobleným kónickým telom a dovonka vytiahnutým
okrajom, pod ktorým sa nachádza malé ucho (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 28: 22). V priebehu
klasickej fázy únětickej kultúry k pomerne častým patria profilované misy s jedným pásikovým
uchom (Nitra - Točík 1979, tab. 77: 3), ktorých počet v úněticko-maďarovskej fáze mierne narastá
(Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 11: 18). Podobne sa v klasickej fáze únětickej kultúry zvyšuje počet ďalšieho typu mís - plytké kónické exempláre bez úch, ako aj s jedným pásikovým uchom na
okraji, resp. pod okrajom (Hurbanovo - Točík 1979, 82: 4, 23; 88: 17, 19; 90: 9). Okraje mís bývajú
často horizontálne zrezané a na troch miestach majú okraj dovonka lalokovito vytiahnutý (Hurbanovo - Točík 1979, tab. 82: 4; 90: 9). Výnimočne sa v klasickej fáze únětickej kultúry objavuje
hlboká profilovaná misa s tromi pásikovými uchami na pleciach (Bánov - Točík 1979, tab. 76: 1).
V priebehu nasledujúcej maďarovskej kultúry tiež vystupujú, ako dedičstvo únětickej kultúry,
profilované misy s jedným uchom, ktoré vychádza z okraja (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 6: 11;
tab. 11: 18; 52: 15), prípadne je posunuté tesne pod okrajom (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 2: 27)
alebo umiestnené v hornej časti tela (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 20: 44; 27: 11-12). Ojedinele
sa na mise vyskytli dve pásikové uchá oproti sebe, nachádzajúce sa v hornej časti tela (Jelšovce Bátora 2000a, tab. 12: 35). Namiesto pásikových úch sa objavujú i jazykovité výčnelky s dvomi
vertikálnymi otvormi na zavesenie (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 15: 1). Vyskytli sa i misy bez
úch nezdobené (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 12: 12; 15: 19), prípadne zdobené viacerými lalokovitými výčnelkami na vydutí (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 22: 21).
Ďalšiu početnú skupinu mís, prežívajúcu z únětickej kultúry, tvoria kónické misy, ktoré sa zistili na sídliskách i pohrebiskách. Reprezentujú ich plytké, široké misy s prevažne rozšíreným ho137.
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rizontálne zrezaným okrajom, s kónickým telom s rovným dnom, v ojedinelých prípadoch s dnom
zaobleným, v niektorých prípadoch je rovné dno odsadené (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 16: 3;
26: 12) a vyskytli sa exempláre, kde sa na vnútornej strane v strede dna nachádza okružný plastický prstenec. Na okrajoch mís sa obvykle nachádzajú štyri jazykovité výčnelky, v niektorých
prípadoch členené zásekom (Jelšovce - Bátora 2000a, tab.5: 4). Časť exemplárov je bez úch, časť
má pod okrajom dva otvory na zavesenie (Šurany-Nitriansky Hrádok - Točík 1978a, tab. 59: 18;
91: 1; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 5: 4; 8: 24; 14: 25), časť má ucho umiestnené pod okrajom
(Jelšovce - Bátora 2000a, tab.26: 12;52: 14).
V severopanónskej kultúre nie sú misy tak početne zastúpené ako v maďarovskej kultúre. Ich
stvárnenie je však veľmi pestré. Stretávame sa tu s hlbokými kónickými misami s jedným alebo
dvomi uchami na okraji, ktorý je dovnútra zahnutý (Patince - Dušek 1960, tab. 13: 2; 45: 5; 47: 5).
K príznačným pre severopanónsku kultúru patria plytké kónické misy s šikmo zrezaným dovnútra
rozšíreným okrajom, ktorý je na štyroch miestach lalokovito vytiahnutý, šikmo mierne dohora
smerujúce laloky sú výraznou priehlbinou členené na dve časti, ktoré sú podobné rohom (Patince
- Dušek 1960, tab. 34: 3). Na tele sú obvykle zdobené rytým mriežkovým ornamentom. K zriedkavým tvarom patria misy s mierne zaobleným telom na dutej šikmej nôžke, s dvomi uchami na
okraji, zdobené na tele i nôžke rytou výzdobou vyplnenou bielou inkrustáciou (Patince - Dušek
1960, tab. 21: 12, 14). Taktiež k nepočetným patria kónické bezuché misy s mierne zaobleným
telom a výrazne pretláčaným okrajom (Patince - Dušek 1960, tab. 5: 6).
Ešte väčšiu tvarovú variabilitu a dekoratívnosť mís, než v maďarovskej a severopanónskej kultúre, nachádzame v kultúrach OFKK. Popri už vyššie spomínaných misách na štyroch nôžkach kónického, resp. polguľovitého tvaru (Čaňa - Pástor 1978, tab. 2: 7; 9: 1; Nižná Myšľa - Olexa/Nováček
2013, obr. 9: 4, 5), sú to jednoduché konické misky bez ucha, resp. s jedným uchom pod okrajom
alebo v strede steny (Čaňa - Pástor 1978, tab. 4: 1; 8: 1; Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, obr. 9:
1-3, 6, 7). Ďalšími sú kónické misky s okrajom zalomeným dovnútra (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček
2013, obr. 10), resp. plynule zatiahnutým, na povrchu sú zdobené kombináciou rytej a plastickej
výzdoby, ktorá často pokrýva celý povrch nádob (Čaňa - Pástor 1978, tab. 20: 1, 2; Nižná Myšľa Olexa/Nováček 2013, obr. 11: 4-8). Boli charakteristické najmä pre starší klasický stupeň. V tomto
období sa na misách objavuje aj slamovanie (Košice-Barca - Šteiner 2009, tab. 3: 10, 12). V predklasickom a klasickom stupni sa stretávame so špecifickým tvarom mís, ktoré na základe podobnosti
s tzv. stredovekými švédskymi helmami sú označované ako misy tvaru „švédskej helmy“. Ich typickým znakom je nízke stlačené telo odsadené od širokého lievikovito roztvoreného hrdla a horizontálne vytiahnutý okraj. Ucho vychádza z okraja alebo z pod okraja a pripája sa na hornú časť stlačeného
tela. Povrch býva zdobený rytou alebo plastickou výzdobou (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013,
tab. 94: 8). Je pozoruhodné, že takéto typy mís sa nachádzajú aj na sídlisku hatvanskej kultúry vo
Včelinciach, v hatvansko-otomanskom horizonte (Furmánek/Marková 2008, obr. 14: 9).
V klasickom stupni OFKK sa objavujú nové typy mís. Ide predovšetkým o rôzne varianty esovito profilovaných mís, niekedy i so štyrmi uchami (Košice-Barca - Šteiner 2009, tab. 3: 13-17).
So všetkými týmito typmi mís sa stretávame aj v poklasickom horizonte OFKK. Okrem nich sa
objavujú aj nové misy s oválnym ústím (Košice-Barca - Šteiner 2009, tab. 3: 18). Charakteristickým morfologickým znakom mís zo záveru OFKK, z otomansko-pilinského a otomansko-mohylového horizontu, je esovitá profilácia, oválne ústie, nôžka a výzdoba v podobe kónických plastických výčnelkov a oblúkovitých žliabkov (Streda nad Bodrogom - Šteiner 2009, tab. 3: 4, 7).
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Obr. 100. Typologická tabuľka základných keramických tvarov kultúr staršieho a stredného úseku staršej doby bronzovej. - Fig. 100. Typological table of the basic vessel shapes
of the Early and Middle part of the Early Bronze Age.
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Obr. 101. Typologická tabuľka základných keramických tvarov kultúr stredného a mladšieho úseku staršej doby bronzovej. - Fig. 101. Typological table of the basic vessel
shapes of the Middle and Later part of the Early Bronze Age.
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Valcovité nádoby (obr. 102)
Nádoby tvaru valca („Bierkrugförmige Gefäße“) patria k špecifickým tvarom OFKK. Steny
majú kolmé alebo mierne esovito profilované. V hornej polovici majú obvykle malé pásikové
ucho. Na povrchu sú zvyčajne zdobené obežnou špirálou (Košice-Barca - Šteiner 2009, tab. 4: 9)
alebo zväzkami horizontálnych žliabkov a prsovitými vypnulinami (obr. 102: 3; Košice-Barca Šteiner 2009, tab. 4: 10). Vyskytli sa aj na sídlisku v Rozhanovciach (obr. 102: 2; Gašaj 1983, obr.
3, 7), datovanom do klasickej fázy OFKK a v Košiciach-Barci vo vrstve I, ktorá patrila do poklasickej fázy. Ojedinele sa s valcovitou nádobou stretávame aj v hroboch OFKK, napríklad v Seni
(obr. 102: 1; Horváthová 2011, tab. III: 6) a v Drahňove na Východoslovenskej nížine, kde bola
datovaná ešte pred stupeň BB1 (Gašaj 1991, obr. 3: 1).

Obr. 102. Valcovité nádoby otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 102. Barrel shaped vessels of OFCC. 1 – Seňa;
2 – Rozhanovce; 3 – Košice-Barca (podľa/after Horváthová 2011; D. Gašaj 1983; Šteiner 2009).

Askoi
K osobitným tvarom nádob v staršej dobe bronzovej patria nádoby v tvare vtáčieho tela – askoi.
Sú známe z prostredia hatvanskej kultúry a z OFKK. Z územia Slovenska je známy fragmentárne
zachovaný exemplár z Košíc-Barce I, kde sa našiel vo vrstve I a možno ho datovať do poklasickej
fázy OFKK (Šteiner 2009, tab. 4: 12). Zrejme s týmto typom nádob možno spájať aj miniatúrnu
askoidnú nádobu z areálu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej v Santovke-Maďarovciach (nepublikovaný výskum J. Bátoru).

Nádoby na zavesenie
K zriedkavo sa vyskytujúcim keramickým tvarom patria nádoby na zavesenie. Ich najstaršie
exempláre sa objavujú v kultúre Chłopice-Veselé. Dokumentuje to nález nádoby s vakovitým telom
a dvomi oproti sebe stojacimi vertikálne prepichnutými ušami jazykovitého tvaru, umiestnené pod
okrajom, ktorá sa našla v hrobe č. 319 na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nepublikovaný výskum J. Bátoru). Jej najbližšie analógie sú známe z priestoru únětickej kultúry na území Čiech,
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na pohrebisku vo Velkých
Žernosekoch a v Dolních Počerniciach (Hásek 1959, tab.
XXIII: 5). V nasledujúcom
období sa závesné nádoby objavujú na opevnenom sídlisku
Fidvár pri Vrábľoch, v sídliskovom objekte maďarovskej kultúry (nepublikovaný
výskum J. Bátoru a K. Rassmanna), na sídlisku maďarovskej a severopanónskej kultúry v Santovke-Maďarovciach
(obr. 103: 1, 2) a v hroboch
severopanónskej kultúry na
pohrebisku v Patinciach (Dušek 1960, tab. 31: 8; 35: 7).
Tieto majú lievikovito formované ústie a dvojkónické telo,
na pleciach ktorého sa nachádzajú oproti sebe stojace uchá
jazykovitého tvaru s vertikálnym otvorom.
Nádoby na zavesenie sa vyObr. 103. Santovka-Maďarovce. Nádoby na zavesenie severopanónskej (1) a maďarovskej
kultúry (2) (nepublikovaný výskum J. Bátoru). - Fig. 103. Santovka-Maďarovce. Vessels skytli aj v OFKK na východwhich could be hanged of the Transdanubian Encrusted Pottery culture (1) and Maďarovnom Slovensku. Najvýraznejce culture (2) (unpublished excavation of J. Bátora).
šie sú doložené na pohrebisku
v Nižnej Myšli v koštiansko-otomanskom horizonte. Majú guľovitý a súdkovitý tvar a vertikálne
otvory sa nachádzajú buď v samostatných uchách, ktoré majú tvar plastických výčnelkov alebo sa
nachádzajú priamo v stene okraja nádoby (Olexa/Nováček 2013, obr. 23). Viaceré indície naznačujú
možné využitie nádob na zavesenie pri bližšie nešpecifikovaných rituálnych obradoch.

Pokrievky
K pozoruhodným keramickým tvarom patria pokrievky. V období staršej doby bronzovej sa
na území Slovenska najstaršie exempláre objavujú v hatvanskej kultúre. Pokrievky patria k dvom
základným typom. Prvý typ reprezentujú pokrievky lievikovitého tvaru so štyrmi lalokovitými
výčnelkami v hornej časti (Malé Kosihy-Törökdomb - Točík 1981b, tab. 13: 3). Druhý typ predstavujú pokrievky cylindrického tvaru, ich horná časť je širšia, má tvar kruhovitej platne, na ktorú
je ostro nasadená dolná užšia valcovitá časť, na hornej platňovitej časti sa vo funkcii rukoväti
nachádza pásikové ucho (Tupá - Janšák 1938, tab. 31: 23). V nasledujúcej, záverečnej časti staršej
doby bronzovej sa tvar pokrievok mení a možno ich zaradiť do dvoch základných typov. V klasickej a neskorej fáze maďarovskej kultúry sa objavujú pokrievky tvaru plytkej misy zo zaobleným
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Obr. 104. Santovka-Maďarovce. Pokrievky severopanónskej kultúry (nepublikovaný výskum J. Bátoru). - Fig. 104. Santovka-Maďarovce. Lids of the Transdanubian Encrusted Pottery culture (unpublished excavation of J. Bátora).

dnom. Na dne z vnútornej strany sa nachádza malé pásikové ucho (Jelšovce - Bátora 2000a, tab.
26: 5; Veselé - Točík 1964b, tab. 41: 2; Šurany-Nitriansky Hrádok - Točík 1978a, tab. 108: 5).
V súčasnej severopanónskej kultúre sa stretávame s pokrievkami kónického tvaru s rovným okrajom, resp. klobúkovitého tvaru - s okrajom dovonka vyhnutým (obr. 104: 1). Pokrievky kónického
tvaru prevažne pochádzajú z nádob na zavesenie a z toho dôvodu sa pri ich okraji nachádzajú dve
dvojice otvorov oproti sebe alebo iba po jednom otvore na oboch stranách (Dušek 1960, tab. 15: 5,
7, 10). Na pokrievkach klobúkovitého tvaru sa nachádzalo obvykle pri okraji iba jedno uško (Dušek 1960, tab. 32: 5, 7). Povrch pokrievok bol prevažne zdobený rytou a vpichovanou výzdobou,
ktorá bola vyplnená bielou inkrustáciou (obr. 104: 1, 2; Dušek 1960, tab. 43: 4, 6, 7, 9-12).

Ďalšie výrobky z keramiky
Popri bežných typoch keramiky sa v staršej dobe bronzovej, osobitne výrazne prejavila kreativita v spracovaní hliny pri zhotovovaní keramiky a keramických výrobkov na špeciálne účely.
Začali sa vyrábať dovtedy málo známe výrobky. V prvom rade možno spomenúť prenosné piecky
- pyraunoi. Tie sa pôvodne spájali iba s kultom a treba povedať, že oprávnene.
Výskumy opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej realizované v posledných rokoch na
území Slovenska, čím ďalej tým viac ukazujú, že takéto piecky predstavovali jednoduché zariadenie na varenie. Experimenty s nimi potvrdili, že príprava jedla v pyraunoch so zabudovanou
nádobou trvala o tretinu kratšie ako v jednoduchom hrnci na otvorenom ohni. Teda pyraunos bol
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energeticky úsporný, bezpečný a pohodlný na varenie.
Navyše jeho veľkou výhodou
bolo že bol mobilný (Gucsi
2001, 196, 197). Prenosné
piecky boli v súvekých kultúrach staršej doby bronzovej najmä súčasťou kuchynskej výbavy. Vzhľadom na
ich výskyt aj v hroboch, ako
i v kultových objektoch však
nepochybne plnili aj funkcie
súvisiace so zložitými duchovnými predstavami. Teda
mali polyfunkčné využitie.
Prvý výskyt pyraunov na
území Slovenska sa spája
s rozmachom opevnených
sídlisk v mladšom úseku staršej doby bronzovej (napríklad
Šurany – Nitriansky Hrádok,
Nitra – hradný vrch, Košice –
Obr. 105. Prenosné piecky (pyrauny) (1, 3) a extrakčno-destilačné prístroje (2, 4) otoBarca, Spišský Štvrtok, Nižmansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 105. Movable heaters (pyraunos) (1,
3) and destillation devices (2, 4) of OFCC. 1 – Košice-Barca; 2, 3 – Spišský Štvrtok; 4 – ná Myšľa, Včelince a i.) (obr.
rekonštrukcia destilačného zariadenia/reconstruction of the distillation device (podľa/ 105: 1, 3). V severokarpatafter Romsauer 2003; Ryšánek/Vaclavů1989).
skom prostredí sa prakticky
vyskytujú všetky typy vo viacerých variantoch, teda nejde o štandardizovanú výrobu.
V bezprostrednej blízkosti obetiska v Spišskom Štvrtku sa našli fragmenty nádoby, ktorá mala na vnútornej strane vyhnutého okraja vytvorený výrazný vodorovný žliabok, ktorý slúžil na uzavretie ústia nádoby pokrievkou, prípadne inou nádobou. Taktiež sa na okraji nachádzala výlevka (obr. 105: 2). Prekrytie
ústia evidentne signalizuje, že ide o nádobu, ktorá sa nepoužívala na bežnú prípravu stravy, ale najskôr slúžila na určité špeciálne účely. Do úvahy prichádza príprava rôznych substancií (napríklad organické farbivo), extrakcia vonných látok alebo destilácia alkoholických nápojov. Na základe orientálnych predlôh
rekonštruovali J. Ryšánek a V. Václavů (1989) praveký extrakčno-destilačný prístroj, ktorý pozostával
z dvoch alebo troch základných súčastí (obr. 105: 4). Nádoba zo Spišského Štvrtku (vysoká 343 mm) má
zhodné konštrukčné riešenie s nádobou zo strednej Mezopotámie, z lokality Tepe Gaura v dnešnom Iraku,
kde bola datovaná do obdobia okolo 3500 pred n. l. Napriek tomu, že nádoba zo Spišského Štvrtku je výrazne mladšia (asi 1600 pred n. l.), ide zrejme o vývojový variant jedného a toho istého typu destilačného
prístroja. Nádoba zo Spišského Štvrtku patrí k doteraz najstaršej známej súčasti destilačného prístroja
nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe (Ryšánek/Václavů 1989, 196-199).
Ďalším artefaktom, v ktorom sa prejavila kreativita ľudí skúmaného obdobia, boli tzv. zvonovité príklopy na oheň, pozostávajúce z perforovaného plášťa (Šurany-Nitriansky Hrádok, Košice-Barca, Spišský
Štvrtok) (obr. 106). Ich funkcia nie je stále jednoznačne určená a absencia stôp po sekundárnom žiari
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naznačuje, že sa mohli používať i ako lievikovité vložky do
nádob pri výrobe syra. Perforáciou stien čiastočne pripomínajú cedidlá, ktorých počet výrazne narastá v mladšom úseku
staršej doby bronzovej.
Osobitnú skupinu predstavujú nádoby s hrotitými výčnelkami umiestnenými na dne
nádob, resp. na vnútorných
stenách nádob (obr. 103: 2).
Známe sú najmä v kultúre maďarovskej a věteřovskej na území juhozápadného Slovenska.
Podľa najnovších poznatkov
nie sú považované len za „pácovacie nádoby“, ale aj za nádoby na prípravu masla, ktoré
sa vyrábalo trasením a trepaním
nádoby (Németi 2011, 75-76).
Ďalšou zvláštnou skupinou
nádob sú eliptické vaničkovité nádoby označované ako
riad na pečenie rýb (obr. 107).
Uvedené nádoby poukazujú
na to, že v záverečnom období
staršej doby bronzovej sa do
značnej miery mení dovtedajší spôsob prípravy stravy
a s tým spojený spôsob a kultúra stravovania.
Osobitne výrazne sa prejavila kreativita a zručnosť hrnčiarov staršej doby bronzovej
pri zhotovovaní ceremoniálnych nádob, ktoré nás posúvajú z roviny praktickej do roviny
duchovnej – rituálnej. V tejto
súvislosti možno prvom rade
spomenúť ceremoniálne nádoby s výlevkami - kernosy
a pseudovýlevkami – pseu-

Obr. 106. Spišský Štvrtok. Zvonovité príklopy na oheň otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 106. Spišský Štvrtok. Bell shaped lids on fire of OFCC (podľa/
after Furmánek 2004).

Obr. 107. Šurany-Nitriansky Hrádok. Vaničkovitá nádoba maďarovskej kultúry. - Fig.
107. Šurany-Nitriansky Hrádok. Tub like vessel of the Maďarovce culture (podľa/after
Furmánek 2004).
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Obr. 108. Šurany-Nitriansky Hrádok. Rituálna nádoba maďarovskej kultúry so štyrmi
výlevkami. - Fig. 108. Šurany-Nitriansky Hrádok. Ritual vessel of the Maďarovce culture
with four spouts (podľa/after Vladár 1983).

Obr. 109. Plastická výzdoba na keramike, zo záveru staršej a z počiatku strednej doby bronzovej,
napodobňujúca bronzové závesky. - Fig. 109. Plastic ornament on the vessel from the end of Early
and beginning of Middle Bronze Age, imitating bronze pendants. 1 – Santovka-Maďarovce; 2 –
Rybník (kotvovitý závesok/anchor shaped pendant); 3 – Ižkovce; 4 - Budmerice (srdcovitý závesok/heart shaped pendant) (1, 2 – nepublikovaný výskum J. Bátoru/unpublished excavation of J.
Bátora 3 – podľa/after Kaminská 1997; 4 – podľa/after Vavák/Jelínek/Hlavatá/Illášová 2015).
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dokernosy. K najvýraznejším
ich reprezentantom na území
Slovenska patrí exemplár so
štyrmi výlevkami (vysoký 365
mm) z areálu opevneného sídliska v Šuranoch-Nitrianskom
Hrádku (obr. 108; Vladár
1983, obr. 29). Táto keramika zrejme slúžila na miešanie
nápojov, ktoré sa konzumovali pri rôznych ceremóniách
a obradoch. K ceremoniálnej
keramike azda možno zaradiť
i keramiku, na povrchu ktorej sa nachádzajú aplikované
plastické zobrazenia kovových
ozdôb. Dobrým príkladom sú
dve nádoby. Prvou je nádoba
zo sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry v Santovke-Maďarovciach na južnom Slovensku, kde sa pod
jej okrajom nachádzali štyri
plasticky stvárnené kotvovité
závesky (obr. 109: 1). Druhou
je nádoba-amfora kultúry Suciu de Sus z Ižkoviec na východnom Slovensku, na ktorej
sa v hornej časti tela nachádza
plasticky zobrazený srdcovitý
závesok (obr. 109: 3; Kaminská 1997, 10; obr. 9). Nádoba s výzdobou kotvovitých
záveskov v Santovke-Maďarovciach sa našla v „chate
šamana - kovolejára“ spolu
s píšťalkou z parohoviny, kostenou objímkou, kadlubom
na odlievanie dýk a hrkálkou
v podobe vtáka. Zrejme bola
súčasťou výbavy šamana-kovolejára, ktorý ju využíval pri
rituálnych obradoch.
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3.1.1 Rituálne predmety z hliny
Popri výrobe keramiky sa tvorivosť osobitne prejavila pri spracovaní hliny pri drobných predmetoch, ktoré zrejme slúžili na rituálne účely a obrady. Ich účinok napokon mal význam v každodennom praktickom živote. Pozoruhodný nárast ich výskytu môžeme konštatovať v závere staršej
a na počiatku strednej doby bronzovej. V prvom rade môžeme spomenúť antropomorfnú a zoomorfnú plastiku (pozri subkapitolu 5.5 Výtvarný a hudobný prejav).

Miniatúry kamenných nástrojov
V rámci spracovávanej problematiky osobitnou skupinou výrobkov z hliny sú miniatúry brúsených kamenných nástrojov. Ide prevažne o hlinené napodobeniny sekeromlatov a v menšej miere
aj plochých sekier. V severokarpatskom prostredí v období staršej doby bronzovej ich výrazný
počet evidujeme v období hatvanskej kultúry. Na území Slovenska sa vyskytli napríklad na opevnenom sídlisku vo Vyškovciach nad Ipľom a v Šahách. V nasledujúcom, mladšom úseku staršej
doby bronzovej sa s nimi stretávame najmä v maďarovskej kultúre (Budmerice, Rybník, Santovka-Maďarovce) (obr. 110) a v OFKK (Nižná Myšľa, Piliny-Várhegy). Úloha miniatúrnych sekeromlatov nie je celkom jasná. Spravidla sú tieto artefakty považované za amulety – symboly mužského božstva alebo kultu (Zápotocký/Zápotocká 2008, 195). Vzácne zachytené nálezové situácie
však ukazujú na ich úlohu spojenú s kultom. Napríklad v objekte 2 v areáli opevneného sídliska
maďarovskej kultúry v Budmericiach (Jelínek/Mellnerová Šuteková/Vavák 2014, 3; Jelínek 2015,
97-105; obr. 2, 8 a 11) a v interiéri domu s materiálom maďarovskej a severopanónskej kultúry
v Rybníku, kde ležal miniatúrny sekeromlat vedľa predmetov spájaných s duchovným životom
a rituálmi (pozri nasledujúcu subkapitolu Bochníkovité idoly).

Obr. 110. Santovka-Maďarovce. Hlinené miniatúrne sekeromlaty maďarovskej a severopanónskej kultúry (nepublikovaný výskum J.
Bátoru). - Fig. 110. Santovka-Maďarovce. Miniature clay axes of Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery culture (unpublished excavation of J. Bátora).
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Bochníkovité idoly
V záverečnom období staršej doby bronzovej sa objavujú špecifické keramické výrobky v podobe pozdĺžneho oválu, ktoré majú na prednej strane rôzne zoskupenia výzdobných prvkov. Sú
označované ako bochníkovité idoly (tzv. Brotlaibidol). Boli vyhotovené z kvalitnej jemnozrnnej
hliny bez prímesí kamienkov. Na území Slovenska sú späté s maďarovskou kultúrou, kde sa
našli najmä na opevnených sídliskách. V roku 2012 bolo známych 64 kusov bochníkovitých
idolov (Gregor/Bartík 2012, 5). Vďaka novým výskumom opevnených sídlisk v Rybníku a vo
Vrábľoch sa ich počet opäť zvýšil a v súčasnosti je známych takmer 70 exemplárov. Najväčší
počet bochníkovitých idolov pochádza z areálu opevneného sídliska v Šuranoch-Nitrianskom
Hrádku, kde sa našlo 39 exemplárov (obr. 111; Točík 1978a, tab. LII: 7, 8, 20; LVI: 2, 13). Výsledok priestorovej analýzy ukázal, že sa nekoncentrovali na určitom mieste v areáli sídlisk,
ale boli rozptýlené v ich rôznych častiach (Bartík/Bača
1999, 18; obr. 4).
Významnou
súčasťou
bochníkovitých idolov sú
výzdobné motívy, ktoré sa
koncentrujú na jednu, a to
prednú stranu. J. Bartík a R.
Bača ich podrobným štúdiom zistili, že vpichy a odtlačky alebo ich kombinácie umiestňovali do stredu
priečnych žliabkov tak, že
ich zoskupenie tvorilo líniu
Obr. 111. Bochníkovité idoly maďarovskej kultúry. - Fig. 111. Bread-shaped idols of Ma- v pozdĺžnej osi predmetu
ďarovce culture. 1, 3 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 2 – Hoste (podľa/after Vladár 1973a;
(1999, 20). Medzi odtlačkaBátora 1983b).
mi možno nájsť najčastejšie
okrúhly lúčovitý odtlačok (obr. 111: 1, 2). Menej časté sú okrúhle odtlačky bez lúčov, jednoduchý okrúhly vpich, vpichy obdĺžnikového tvaru (obr. 111: 3), napodobenina odtlačku mušle
(?) a odtlačok v tvare kríža. E. Hajnalová na základe archeobotanickej analýzy okrúhlych lúčovitých odtlačkov na bochníkovitých idoloch z Veselého a Šurian-Nitrianskeho Hrádku došla
k záveru, že ide o odtlačky, ktoré patria rastline z čeľade slezovitých (Malvaceae), a to pravdepodobne slezovcu durínskemu (Lavatera thuringiaca) (Hajnalová 1999, 27). Je to rastlina, ktorá
sa aj v súčasnosti vyskytuje v širokej geografickej oblasti siahajúcej od strednej Európy až do
strednej Ázie. U nás rastie na slnečných krovinatých stráňach, okrajoch lesov a darí sa jej najmä
v blízkosti rieky Dunaj. Osobitne zložitá je odpoveď na otázku, načo slúžili bochníkovité idoly.
Názory na túto tému naposledy zhrnuli J. Bača takmer pred 20 rokmi – v roku 1999 – nasledovne: „Časť bádateľov predpokladala, že slúžili ako pečatidlá – predstava sa v minulosti odrazila
v označení, Tonstempel‘ a v premiešaní s pintaderami. G. Bándi uvažoval, že ich výskyt medzi
juhozápadným Slovenskom a severným Talianskom kopíroval trasy diaľkového obchodu, predovšetkým s jantárom. Pri nadregionálnom obchode vraj slúžili ako, komerčné pečate‘ (Bándi
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1974, 237, 248 – 251). Úvahu odvážnym spôsobom rozvinul J. Fogel. V ornamente vidí matematicko-metrický systém. Usporiadanie a počet rýh s odtlačkami na bochníkovitých idoloch podľa
jeho názoru odrážalo kvalitu a množstvo zasielaného tovaru, čiže plnili úlohu akejsi objednávky
a potvrdenky (Fogel 1977, 100 – 101). Spojenie bochníkovitých idolov s organizáciou pravekej spoločnosti ponúkol A. Beneš:,ovíjanie bochníka šnúrou symbolicky znázorňuje zjednotenie
menších spoločenských jednotiek do rodov‘ (Beneš 1984, 17). So slnečným kultom a uctievaním
rodových predkov dal do súvislosti bochníkovité idoly (spolu so zoomorfnou plastikou, hlinenými kolieskami a hrkálkami) J. Paulík (1980, 104; 1993, 44). Naopak, s agrárnym kultom spojil
poľské bochníkovité idoly religionista W. Szafrański: bochníčky v tvare chleba považuje za jeden
z atribútov matky zeme, božský pokrm symbolizujúci plodnosť a večný život (Szafrański 1993,
341 – 343).“ (Bartík/Bača 1999, 21 – 22).Za interpretáciu bochníkovitých idolov ako artefaktov
spojených s kultom sa prihovárajú aj P. Jelínek, J. Mellnerová Šuteková a J. Vavák. Vychádzajú
pri tom z nálezovej situácie v objekte 2, ktorý bol v roku 2010 odkrytý v areáli opevneného
sídliska maďarovskej kultúry v Budmericiach. Objekt okrem fragmentu bochníkovitého idolu
obsahoval nádoby, ľudské kosti, odlievacie formy, spálené obilie a iné. Autori interpretujú obsah objektu 2 ako sakrálny odpad (chtonického?) rituálu (Jelínek/Mellnerová Šuteková/Vavák
2014, 3; Jelínek 2015, 97 – 105; obr. 2, 8 a 11). Na spojenie bochníkovitých idolov s kultom
poukazuje i nález v dome maďarovskej a severopanónskej kultúry v areáli opevneného sídliska
v Rybníku. V zadnej časti interiéru domu, ktorá bola opretá o valové opevnenie, sa neďaleko
seba nachádzali bochníkovitý idol, miniatúrny sekeromlat z hliny, hlinená miniatúrna zvieracia
plastika a koliesko z vozíka (nepublikovaný výskum J. Bátoru). Všetko sú to vlastne špeciálne
hlinené predmety spájané s duchovným životom v skúmanom období.
Jednu z možných ciest, ako sa priblížiť k čo najpresnejšej interpretácii bochníkovitých idolov,
naznačujú ich mineralogicko-petrografické analýzy. Takýmto analýzam prostredníctvom optickej mikroskopie boli doteraz z územia Slovenska podrobené iba dva bochníkovité idoly: jeden
exemplár z Budmeríc a druhý z Dvorník-Posádky. Bochníkovitý idol z Budmeríc bol vyrobený
z rovnakých surovín ako úžitková keramika z tamojšieho sídliska, teda je domáceho pôvodu. Na
rozdiel od Budmeríc bol bochníkovitý idol z Dvorník-Posádky zhotovený z hliny, pričom ostrivo
pochádza z vulkanických hornín, ktoré nie sú miestneho pôvodu, a tak ide evidentne o import
(Gregor/Bartík 2012, 11). Vzhľadom na prítomnosť ostriva vulkanického pôvodu v exemplári
z Dvorník-Posádky, ktoré je veľmi blízke ostrivu zistenému mikropetrografickou analýzou v keramike z opevneného sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku (Petřík 2017,
6 – 15), nie je vylúčené, že pôvod tohto bochníkovitého idolu je možné hľadať práve v tejto oblasti
Slovenskej brány na Pohroní. Takáto indícia sa prihovára skôr za využitie bochníkovitých idolov
v „komerčnej sfére“. V tejto súvislosti možno poukázať aj na nový nález bochníkovitého idolu
z Bornhöcku vo východnom Nemecku, ktorý má identickú výzdobu ako exempláre z prostredia
maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Ide o okrúhle odtlačky bez lúčov, aké poznáme z idolov v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku a v Slovenskej Novej Vsi (Bartík/Bača 1999, 20).
Bochníkovitý idol sa v Bornhöcku našiel pri cielenom výskume v roku 2016 v priestore jednej
z najväčších kniežacích mohýl z neskorého obdobia únětickej kultúry, ktorá sa donedávna považovala za úplne zničenú pri ťažbe zeminy v druhej polovici 19. storočia (Meller/Schunke 2016, 427).
A. Reichenberger na základe nálezu z Bornhöcku pripúšťa, že bochníkovité idoly mohli zohrávať
úlohu v diaľkovom obchode s kovmi. Prípadne mohli byť určitým druhom nákladného listu alebo
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slúžili ako pečiatka na osvedčenie jednotnosti tovaru (?). Dokonca nevylučuje ani možnosť, že
v Bornhöcku pochovaní jedinci boli v úzkom kontakte s elitami v južnej časti strednej Európy
(Reichenberger 2016, 1), kam patrí i územie dnešného Slovenska.

Hlinené hrkálky
Hlinené hrkálky podobne ako bochníkovité idoly patria k špeciálnym výrobkom z keramiky, s ktorými sa stretávame v mladšej a záverečnej etape staršej doby bronzovej, kde vystupujú
prevažne v maďarovskej a v severopanónskej kultúre a ojedinele aj v OFKK. Poznáme ich dva
základné typy. Prvým typom sú hrkálky s valcovitou, baňatou až dvojkónickou spodnou časťou
fľašovitého tvaru so širokým alebo úzkym dnom. Z hornej časti tela pozvoľne vystupuje držadlo
valcovitého tvaru (25 až 30 mm dlhé), ktoré je na konci rovné alebo sedlovito prehnuté (obr. 112:
1). Niektoré exempláre majú pod koncom držadla úzky horizontálny otvor, ktorý evidentne slúžil
na prevlečenie šnúrky, umožňujúcej lepšie trasenie v ruke. Druhým základným typom sú hrkálky
v tvare vodných vtákov a korytnačiek (?) (obr. 112: 3, 4). Oba typy poznáme najmä zo sídlisk. Hrkálky prvého typu sú charakteristické najmä pre maďarovskú kultúru, kde sa ich najväčší počet –
deväť kusov – našiel v areáli opevneného sídliska v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku (Točík 1978a,
tab. LIX: 14; LXI: 9; LXXXV: 24), tri exempláre sa vyskytli na sídlisku vo Veselom (Točík 1964b,

Obr. 112. Hlinené hrkálky maďarovskej a severopanónskej kultúry. - Fig. 112. Ceramic rattles of Maďarovce and Transdanubian
Encrusted Pottery culture.1 – Rybník; 2 – Malá nad Hronom; 3 a 4 – Santovka-Maďarovce (2 – podľa/after Oždáni 1994; zvyšok
nepublikovaný výskum J. Bátoru/rest is unpublished excavation of J. Bátora).
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tab. XLII: 19; XLIII: 12; XLV: 13) a tri kusy v Nitre-Mlynárciach (Kuzma/Kopčeková 2009, 139,
obr. 68: 2a), dva sa zistili na sídlisku v Rybníku a jeden na sídlisku vo Vrábľoch (nepublikovaný
výskum J. Bátoru a K. Rassmanna). Pozoruhodné je, že z prostredia OFKK na Slovensku je známa
iba jedna hrkálka. Ide o hrkálku prvého typu, ktorá sa našla v hrobe 746 na pohrebisku v Nižnej
Myšli, v ktorom bolo pochované dieťa vo veku infans (Olexa/Nováček 2017, 87; tab. 168: 5).
Výška hrkálok sa pohybuje od 35 až do 70 mm a priemer od 37 do 65 mm. Pozoruhodné je, že
kým obe hrkálky fľašovitého tvaru z Rybníka majú v strede dna malý kruhovitý otvor, podobné
exempláre z lokalít maďarovskej kultúry na Ponitrí a Požitaví ho majú iba niektoré.
Hrkálky druhého typu možno rozdeliť na dva varianty. Prvý variant reprezentujú exempláre
v podobe vodných vtákov (kačiek? husí?) a druhý variant predstavujú hrkálky v podobe korytnačiek (?). Ich dĺžka sa pohybuje od 70 do 85 mm a výška od 35 do 45 mm. Hrkálky oboch variantov
sú charakteristické pre severopanónsku kultúru, čo potvrdzujú aj ich početné nálezy v Zadunajsku, t. j. v centrálnej časti jej rozšírenia (Bóna 1975, tab. 222: 1 – 3; 262: 1 – 3, 7). Na Slovensku
sú doteraz najpočetnejšie doložené na opevnenom sídlisku maďarovsko-severopanónskej kultúry
v Santovke-Maďarovciach, kde sa ich našlo až päť kusov (tri v podobe vtáka, dve v podobe korytnačky? - Visegrádi 1911, tab. 7: 3, 4; nepublikovaný výskum J. Bátoru). Pozoruhodné je, že sa
štyri exempláre (tri v podobe vtáka, jeden v podobe korytnačky?) našli aj na opevnenom sídlisku
maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku (Točík 1978a, tab. L: 5, 6; LV: 9; CXXII:
22). Tam ich aj spolu s viacerými nálezmi keramiky možno považovať za doklad prenikania severopanónskej kultúry do maďarovského prostredia. Výskyt hrkálok v podobe vodných vtákov
a korytnačiek (?) na oboch lokalitách zaiste nie je náhodný. Obidve opevnené sídliská sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti vodných tokov, kde mali oba druhy živočíchov svoj prirodzený
biotop, takže boli súčasťou života tamojších obyvateľov.
Osobitý typ hrkálok predstavujú hrkálky, ktorých štyri kusy sa našli v detskom žiarovom dvojhrobe severopanónskej kultúry v Malej nad Hronom (Oždáni 1994, 32 – 34). Reprezentujú ich
hrkálky v tvare oválnej vaničky až kruhovitého dutého valca, ktorých ploché dno a horná časť
prečnievajú za okraj tela hrkálky (obr. 112: 2); v hornej časti bočnej steny sa na každom exemplári
nachádzalo malé pásikové uško na zavesenie. Hrkálky sú na tele, ako aj na vrchnej a spodnej časti
zdobené pásmi rýh lemovaných z oboch strán rytou kľukatkou; v rytej výzdobe sa nachádzajú
stopy bielej inkrustácie. V hrobe sa okrem hrkálok našlo až 26 nádob vrátane pokrývky a lyžice,
z ktorých iba tri mali štandardnú veľkosť a ostatné boli miniatúrne. Hrkálky, ku ktorým doteraz nie
sú známe priame analógie, sa údajne nachádzali pod urnou umiestnené nakríž v smere svetových
strán, akoby podopierali samotnú veľkú amforu. Aj táto situácia naznačuje, že hrkálky v hrobe
plnili zvláštnu, rituálnu funkciu (Oždáni 1994, 34). Ich viacpočetná prítomnosť v hrobe detí by
však mohla poukazovať na to, že slúžili aj ako detské hračky, ktoré ich aj po smrti sprevádzali na
„druhý svet“. Prihovárala by sa za to i už vyššie uvedená hrkálka z hrobu dieťaťa v Nižnej Myšli
(Olexa/Nováček 2017, 87; tab. 168: 5).
V súvislosti s hrkálkami možno spomenúť inventár hrobu muža severopanónskej kultúry
z Vesprému v severnom Zadunajsku, ktorý obsahoval až 10 hrkálok. Podľa I. Bónu išlo o hrob
„čarodejníka“ (Bóna 1975, 213, tab. 3 – 6, 8 – 17). Etnologické pozorovania potvrdzujú, že
hrkálky patrili k základnej výbave šamanov, ktorí ich prostredníctvom dokázali privolávať
duchov pri rôznych rituálnych obradoch a praktikách. Hrkanie hrkálok však zároveň malo
chrániť pred zlými duchmi.
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Obr. 113. Hlinené modely vozíkov otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu z Nižnej Myšle (1, 2) a dvojkolesové bojovnícke
vozy zobrazené na hrdle nádoby kultúry Suciu de Sus (3a, 3b) z Veľkých Raškoviec. - Fig. 113. Clay wagon models of OFCC from
Nižná Myšla (1, 2) and two wheeled chariots as depicted on the neck of vessel of Suciu de Sus culture (3a, 3b) from Veľké Raškovce
(podľa/after Olexa/Pitorák 2004; Vizdal 1972).
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Hlinené miniatúrne modely vozíkov a hlinené kolieska
Kreativita ľudí sa výrazne prejavila pri zhotovovaní hlinených modelov vozíkov, ktoré
sa v karpatskej oblasti objavujú takmer počas celého skúmaného obdobia. K pozoruhodným
patrí detský hrob 40 v Nižnej Myšli na východnom Slovensku (obr. 113: 1), v ktorom sa
pri nohách pochovaného dievčaťa nachádzal hlinený model vozíka spolu s miniatúrnymi
nádobkami (šálkou, miskou a amforou), bronzovou ihlicou stočenou do očka a 4 záušnicami
sibinského typu. Podľa L. Olexu vozík mohol slúžiť ako detská hračka, aj ako aj kultový
predmet (Olexa 2003, 71). Model vozíka sa v Nižnej Myšli našiel aj v predpolí opevneného
sídliska I, v objekte 177. Neúplný model vozíka bol, na rozdiel od vozíka z hrobu 40, nízky
a na čelnom okraji mal plasticky vyformovanú úchytku na tiahlo (obr. 113: 2; Olexa/Pitorák
2004, 309, 311; obr. 2).

Obr. 114. Hlinené kolieska z modelov vozíkov. - Fig. 114. Clay wheel models from wagon models. 1-2 – Košice-Barca (otomansko-füzesabonský kultúrny komplex/OFCC); 3, 5 – Šurany-Nitriansky Hrádok (maďarovská kultúra/Maďarovce culture); 4 – Iža (severopanónska kultúra/Transdanubian Encrusted Pottery culture) (podľa/after Šteiner 2009; Vladár 1973a).
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Podstatne častejšie ako modely vozíkov sa na sídliskách najmä hatvanskej a maďarovskej kultúry
vyskytujú hlinené kolieska. Z územia Slovenska je ich známych niekoľko desiatok exemplárov,
ktoré patria dvom základným typom - plné a prelamované kolieska (obr. 114; Iža, Šurany-Nitriansky Hrádok – Vladár 1973a, obr. 81). Plné kolieska bývajú súčasťou štvorkolesových modelov
vozíkov (obr. 114: 1, 2) a prelamované exempláre (obr. 114: 3-5) sa spájajú s modelmi dvojkolesových, tzv. bojových vozov. So zobrazením takéhoto dvojkolesového bojového voza, so štvoršpicovými kolesami ťahaného koňmi, sa stretávame na počiatku strednej doby bronzovej v kultúre
Suciu de Sus na nádobe z Veľkých Raškoviec na východnom Slovensku (obr. 113: 3a, 3b; Vizdal
1972, 223-231; Vladár 2014a, 217-225).

Hlinené terčíky
Zvláštny druh nálezov predstavujú hlinené terčíky zhotovené sekundárne z črepov prevažne
hrubostenných nádob. Mali okrúhly, resp. oválny tvar a obvykle sa s nimi stretávame na všetkých
opevnených sídliskách (obr. 115). Z troch opevnených sídlisk (Rybník, Santovka-Maďarovce,
Vráble) je ich doteraz známych vyše 220 exemplárov. Ich priemer sa pohyboval od 23 mm do 96
mm. Otázna je ich funkcia. Popri viacerých znakoch sme sledovali aj ich hmotnosť s cieľom, či
merania neukážu nejaké hmotnostné štandardy, ktoré by mohli naznačovať ich funkciu (využitie)
vo vtedajšom predpokladanom váhovom systéme v karpatskej oblasti. Aj keď sa nám to nepotvrdilo, zaujímavosťou je, že časť hlinených terčíkov (3,18 %) so stredovým otvorom dosahuje
hmotnosť násobkov anatolského šekela (Neumann 2012, 37-38).
***
Záverom možno zhrnúť, že kreativita pri spracovaní hliny v staršej dobe bronzovej v karpatskej oblasti sa popri tradičnej produkcii keramiky (nádob) prejavuje v troch rovinách:
1. Výroba špeciálnych druhov keramiky, ktorú možno prevažne spájať so spracovaním a prípravou potravín. Viaceré z nich sa vôbec objavujú po prvýkrát v staršej dobe bronzovej, čo poukazuje
na to, že v tomto období dochádza k viacerým technologickým inováciám a zmenám v príprave
stravy, s čím súvisí aj zmena a spestrenie dovtedajšieho jedálneho lístka. Otvára sa otázka, čo vyvolalo uvedené zmeny. Ak sa na problém pozrieme komplexnejšie zistíme, že tieto zmeny súvisia
do značnej miery s kultúrnymi vplyvmi a kontaktmi centrálnej časti Európy a oblasťou východného Stredomoria a východnej Európy vrátane eurázijskej oblasti. Tieto vplyvy sú dobre dokumentované práve na opevnených sídliskách staršej doby bronzovej, kde sa popri materiálnej kultúre, prejavujú v ich celkovej urbanistickej koncepcii a vnútornej štruktúre. Výrazne to dokladajú výsledky
výskumu neobvykle rozsiahlej sídliskovej aglomerácie vo Vrábľoch na juhozápadnom Slovensku.
2. Zhotovovanie špeciálnej keramiky na ceremoniálne účely, ktorá nás posúva z roviny praktickej do roviny duchovnej – rituálnej.
3. Výroba predmetov súvisiacich s kultovým a náboženským životom ľudí staršej doby bronzovej. Tieto predmety slúžili pri uskutočňovaní obradov a ceremónií, ktoré vtedajšiemu obyvateľstvu mali priniesť prosperitu a úžitok prostredníctvom „získania priazne jednotlivých božstiev“,
aby im tak nakoniec slúžili a pomáhali v každodennom praktickom živote.
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Obr. 115. Santovka-Maďarovce. Hlinené terčíky maďarovskej a severopanónskej kultúry. - Fig. 115. Santovka-Maďarovce. Clay discs
of Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery culture (podľa/after Neumann 2012; nepublikovaný výskum J. Bátoru/unpublished excavation of J. Bátora).
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3.2 Kov

A

j keď spracovávané obdobie sa označuje ako staršia doba bronzová, hlavným kovom
v jej staršom úseku, reprezentovanom kultúrami epišnúrového kultúrneho komplexu a čiastočne únětickou, wieselburskou a hatvanskou kultúrou bola stále ešte meď.
S úplne prevažujúcou bronzovou industriou sa stretávame až v jej mladšom úseku, zastúpenom
kultúrami kultúrnych komplexov Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen a OFKK.
Popri prevládajúcej medi a bronze sa na území Slovenska vyskytujú v skúmanom období
aj predmety vyhotovené zo zlata, olova a výnimočne aj zo železa. Kovové výrobky možno rozdeliť na nástroje, zbrane, ozdoby a iné predmety..

3.2.1 Nástroje
Kovové nástroje nie sú v staršej dobe bronzovej na Slovensku veľmi početné. Reprezentujú
ich dláta, ihly na šitie, kosáky a šidlá. Sekery, ktoré mohli slúžiť ako nástroj, ale i ako zbraň, boli
zaradené medzi zbrane.

Dláta

Obr. 116. Kovové dláta únětickej (1) a maďarovskej kultúry (2). - Fig. 116. Metal chisels of Únětice
(1) and Maďarovce culture (2). 1 – Nesvady; 2 –
Jelšovce (podľa/after Dušek 1969; Bátora 2000a).
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V staršej dobe bronzovej z územia Slovenska evidujeme iba malý počet bronzových dlát. K najstarším exemplárom patrí dláto z hrobu 146, ktorý bol odkrytý na pohrebisku koštianskej kultúry v Košiciach (Pástor 1969,
tab. 23: 2). Ide o miniatúru obojstranného dláta s mierne rozšírenou stredovou časťou a nízkymi postrannými
lištami (dĺžka 62 mm). Podobné dláta, o niečo väčších
rozmerov, sa objavujú v nitriansko-únětickej fáze (Ludanice-Mýtna Nová Ves). V nasledujúcej klasickej fáze únětickej kultúry už dominujú masívnejšie a dlhšie exempláre úzkych dlát, nazývaných aj ako „bojové“ (obr. 116: 1;
Nesvady, Ludanice-Mýtna Nová Ves -Bátora 2005b, obr.
2: 2). Popri nich sa objavujú polyfunkčné nástroje, ktoré
majú jeden koniec zašpicatený ako šidlo a druhý rozšírený ako úzke dláto (Bajč, Branč, Vinodol). S týmto typom
nástroja sa stretávame aj mladšom úseku staršej doby
bronzovej, najmä v úněticko-maďarovskej fáze maďarovskej kultúry, kedy sa „klasické“ dláta už vytrácajú (obr.
116: 2; Jelšovce, hrob 110, 131, 149 - Bátora 2000a, tab.
10: 23; 13: 13; 14: 16; Sládkovičovo - Točík 1979, tab.
79: 9). V rovnakom období sa na východnom Slovensku,
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v koštiansko-otomanskom stupni OFKK objavuje viacero miniatúrnych dlátovitých nástrojov na
pohrebisku v Nižnej Myšli. Dokonca v hrobe kovolejára (hrob 280) sa ich našlo niekoľko kusov
(Olexa/Nováček 2013, 135: 9).

Kosáky
Významným nástrojom, ktorý zvýšil produktivitu práce pri žatevných prácach, bol bronzový
kosák. Ten sa čím ďalej tým viac presadzoval popri tradičných exemplároch zhotovených zo silicitových čepelí vsadených do dreva. Ako výraz inovácie v metalurgii sa najstaršie kosáky objavujú
v závere staršej a na počiatku strednej doby bronzovej, obvykle ako súčasť depotov kosziderského horizontu. Reprezentujú ich dva najstaršie typy - prvým sú kosáky v podobe tzv. štepárskych nožov a druhým kosáky s pozdĺžnym gombíkom (Furmánek/Novotná 2006, 8-17). Prvý
typ kosákov poznáme z depotu vo Vyškovciach nad Ipľom (obr. 117: 2). Celkovým stvárnením je
k nemu blízky železný kosák zo studne OFKK z Gánoviec, ktorý však mal v mieste upevnenia do
rukoväte masívne nity (obr. 117: 1). Druhý typ kosákov pochádza z areálov opevnených sídlisk
maďarovskej kultúry (Šurany-Nitriansky Hrádok) (obr. 117: 3) a kultúr OFKK (Nižná Myšľa,
Včelince - Furmánek/Novotná 2006, 13; tab. 1: 4-8). Ich datovanie do kosziderského horizontu je
dobre dokumentované depotom bronzových predmetov z lokality Kölesd-Nagyhangos v Maďarsku (Mozsolics 1967, tab. 31: 8).

Obr. 117. Kovové kosáky otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (1) a maďarovskej kultúry (2, 3). - Fig. 117. Metal sickles
of OFCC (1) and Maďarovce culture (2, 3). 1 – Gánovce (/železo/iron); 2 – Vyškovce nad Ipľom (bronz/bronze); 3 – Šurany – Nitriansky Hrádok (bronz/bronze) (podľa/after Furmánek 2004; Oždáni 1986; Furmánek/Novotná 2006).
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Šidlá
Pomerne častým nástrojom v staršej dobe bronzovej boli
šidlá zhotovené z medi a bronzu (obr. 118). K najviac sa vyskytujúcim typom patria obojstranné šidlá, ktoré mali stredovú časť štvorcového prierezu zhrubnutú (obr. 118: 1, 2).
Vyskytujú sa prakticky počas celej staršej doby bronzovej.
V nitrianskej kultúre sa objavujú už od jej včasného horizontu (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Jelšovce, Tvrdošovce). Vo
vrcholnom období staršej doby bronzovej sa s nimi stretávame v únětickej kultúre (Bajč, Branč, Hurbanovo), v jej záverečnom období v maďarovskej kultúre (Jelšovce, Sládkovičovo) a v kultúrach OFKK (Nižná Myšľa). Osobitným
typom je šidlo z bronzového drôtu, ktoré bolo vsadené do
kostenej rukoväte (obr. 145: 2; Jelšovce - Bátora 2000a, tab.
20: 41; Santovka-Maďarovce - Točík 1959a, tab. 4: 2).

3.2.2 Zbrane
Obr. 118. Kovové šidlá maďarovskej (1, 2) a nitrianskej kultúry (3). - Fig. 118. Metal awls of Maďarovce (1, 2) and Nitra culture (3). 1, 2 – Jelšovce;
3 – Ludanice-Mýtna Nová Ves (podľa/after Bátora 2000a; 2006).

Kov sa v staršej dobe bronzovej stále viac a viac presadzoval vo vojenstve. Na Slovensku boli doteraz známe
zbrane vyrábané z medi a bronzu. Boli to dýky, dýky na
palici, hroty kopijí, meče, nože, sekerky a sekeromlaty.

Dýky
K najvýraznejším predstaviteľom zbraní počas staršej doby bronzovej patria dýky. Od počiatku
doby bronzovej, v kultúre Chlopice-Veselé sa objavujú ploché, medené triangulárne dýky s tromi
nitmi v tyle. Bývajú menších rozmerov a ich maximálna dĺžka dosahuje 110mm. Typologicky na
ne nadväzujú dýky v kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu, kde sa popri dýkach s hladkou
čepeľou objavujú už aj dýky zdobené rytou výzdobou a zvyšuje sa aj počet nitov v tyle na 4-5,
ktoré slúžili na upevnenie k rukoväti z organickej hmoty (obr. 119: 1, 3, 5, 6).
V nitrianskej kultúre, na juhozápadnom Slovensku, narastá nie iba počet, ale aj veľkosť dýk,
ktoré v niektorých prípadoch dosahujú dĺžku vyše 200 mm. Najvýraznejšie to možno pozorovať
pri dýkach typu Nitra a Branč (obr. 119: 3; Vladár 1974, tab. 2: 22, 23, 30). V nitrianskej kultúre
sa popri triangulárnych dýkach objavuje aj špecifický typ dýk - dýky tvaru vŕbového listu, ktoré
sú doteraz doložené iba na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (obr. 119: 2) a v Branči
(Vladár 1973b, tab. 6: 23; 10: 88).
V koštianskej kultúre na východnom Slovensku, na rozdiel od nitrianskej kultúry, prevládajú
dýky menších rozmerov a navyše majú hladkú čepeľ. Potvrdzujú to dýky typu Košice a Košťany (Vladár 1974, tab. 2: 40-44; tab. 3: 43-47). V závere tejto kultúry, v koštiansko-otomanskom
horizonte, sa objavujú už i rozmerné dýky, ktoré bývali k rukoväti pripevnené až siedmymi, resp.
ôsmimi nitmi a dosahovali dĺžku až 250 mm. Navyše na ich masívnej hladkej čepeli pribudlo stre158.
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Obr. 119. Medené a bronzové dýky zo staršej doby bronzovej. - Fig. 119. Copper and bronze daggers of the Early Bronze Age. 1 – Ludanice-Mýtna Nová Ves; 2, 5, 6 – Branč; 3 – Nitra-Čermáň; 4 – Jelka; 7, 11 – Jelšovce; 8-10, 13, 14 – Nižná Myšľa; 12 – Sládkovičovo,
15 – Košice-Barca (podľa/after Bátora 2000a; 2009; Olexa 2003; Vladár 1973b; 1974).
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dové rebro. Príkladom toho
sú dýky z hrobu 47 na pohrebisku Valaliky-Všechsvätých a z hrobu 96 na pohrebisku v Čani (Bátora 1982,
obr. 43: 7; 46: 5).
V nasledujúcej únětickej
a wieselburskej kultúre narastá
počet dýk v hroboch a výnimočne sa objavujú aj v depotoch (Jelka) (obr. 119: 4). Popri
pretrvávajúcich dýkach archaických tvarov s mierne zaoblenou tylovou časťou, prevládajú
dýky s výrazným zaoblením
tyla. I keď sa naďalej používajú dýky s tromi nitmi v tyle,
zvyšuje sa počet dýk so štyrmi
až siedmimi nitmi na upevnenie rukoväti. Pozoruhodné
je, že na viacerých dýkach, sa
v ich tylových častiach, zachovali v patine otlačené stopy po
upevnení v drevenej rukoväti.
S týmto javom sa stretávame
aj na niektorých exemplároch
dýk v koštianskej kultúre na východnom Slovensku (Košťany,
Všechsvätých - Bátora 1983a,
tab. 8: 10). Za inováciu v tom
Obr. 120. Kovové dýky únětickej kultúry s plnou rukoväťou. - Fig. 120. Metal daggers of období možno považovať skuthe Únětice culture with full handle. 1- Malé Dvorníky; 2 – Košice? (podľa/after Bartík
točnosť, že na niektorých dý2013; Kemenczei 1991).
kach je prevažná časť plochy
listu zosilnená a odsadená od stenčenej okrajovej časti. Najlepšie to dokumentuje variant dýk typu Jelka
(Dvory nad Žitavou a Matúškovo - Vladár 1974, tab. 3: 59-62).
Od uvedených dýk sa svojou konštrukciou odlišuje dýka z hrobu v Malých Dvorníkoch na Žitnom
ostrove, pozostávajúca z dvoch časti - prvou je triangulárna čepeľ a druhou je tuľajkovitá rukoväť zložená z dvoch polovíc bronzového plechu pozdĺžneho tvaru, medzi ktorými sa nachádzali zvyšky dreva
a úzka priečka (obr. 120: 1; Kraskovská 1949-1951, obr. 2:10). Ide na Slovensku o unikátnu dýku, tvarom pripomínajúcu dýky s plnou rukoväťou, ktoré boli charakteristické pre únětickú kultúru a svojím
vzhľadom pripomína aj dýky švajčiarskeho typu a typu Rensenbühl (Bartík 2013, obr. 3; 45). Starý nález dýky s plnou rukoväťou pochádza s veľkou pravdepodobnosťou z Košíc (obr. 120: 2; Bátora 2001,
obr. 161: 6). Ak by sa to potvrdilo, išlo by o najvýchodnejší nález dýky tohto typu v strednej Európe.
160.
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S dýkami s plnou dvojdielnou rukoväťou, ktoré sú
charakteristické pre dýky únětickej kultúry, súvisia i dve
bronzové kovania ukončenia hlavíc rukovätí dýk. Prvé
valcovité kovanie, ktoré pochádza z areálu pohrebiska
zo staršej doby bronzovej
v Šoporni (okr. Galanta), pozostáva z 16 mm vysokého
a 12 mm širokého valca s vnútorným otvorom o priemere
10 mm, ktorý sa na okraji hornom pečatidlovo rozširuje tak,
že šírka ukončenia hlavice dosahuje 20 mm (obr. 121:1). Vo
vnútornom kruhovom otvore
sa pôvodne zrejme nachádzal
tŕň rukoväte z bronzu, podob- Obr. 121. Kovové hlavice rukovätí dýk únětickej kultúry. - Fig. 121. Metal dagger pommels
of the Únětice culture. 1- Šoporňa; 2 – Veľká Lomnica (2 – podľa/after Novotná/Soják 2013).
ne ako u dýk alpského typu
a typu Rensenbühl (Bartík 2013, 45). Druhé valcovité kovanie sa našlo v areáli opevneného sídliska
neskorej badenskej kultúry vo Veľkej Lomnici (okr. Kežmarok). Na rozdiel od kovania zo Šoporne je
kovanie z Veľkej Lomnice v hornej časti hlavice uzavreté a na jeho povrchu sa nachádza jemná rytá
výzdoba v podobe koncentrických kruhov, resp. okružných línií (obr. 121: 2). S podobným stvárnením hlavice a výzdoby sa stretávame na dvoch z dýk s plnou rukoväťou v depote únětickej kultúry
v Luštěniciach, okr. Mladá Boleslav (Moucha 2005, tab. 200: 1a; 203: 16).
V mladšom a záverečnom období staršej doby bronzovej, v kultúre maďarovskej a v kultúrach OFKK sa naďalej stretávame s dýkami rôznej veľkosti a počet nitov v ich tylovej časti sa
pohybuje od dvoch do siedmich (obr. 119: 7-15). Ako nóvum sa objavuje trapézovité rozšírenie
hlavíc čepelí dýk, v ktorých sa obvykle nachádza štyri až päť nitov s masívnejšími hlavicami (obr.
119: 11, 12, 15). Romboidná profilácia čepelí a pozdĺžne plastické rebro ako mladšie typologické
znaky, dominujú najmä na väčších a masívnejších dýkach. Často sa na čepeliach objavuje rytá
výzdoba, ktorá pozostáva z línií, šrafovaných trojuholníkov, kosoštvorcov, ale i špirálovitej ornamentiky (obr. 119: 7-9, 15). Dobre to dokumentujú najmä dýky typu Sládkovičovo, Bracovce
a Kelebia, variant Barca (Vladár 1974, tab. 4: 82, 90, 91).
Osobitné miesto medzi dýkami zo staršej doby bronzovej na území Slovenska má dýka
zo Sklabine na severnom Slovensku, ktorá sa od doteraz známych dýk odlišuje celým svojím
stvárnením. Bola odliata v celosti a má trapézovitú rukoväť, v ktorej sa nachádzajú tri otvory
pre nity. Rukoväť je od čepele, ktorá má tvar pretiahnutého jazyka a hrot zaoblený, odsadená
polooblúkovitým zúžením. Čepeľ je po celej dĺžke zosilnená (má romboidný prierez) a na jej
okraji sa nachádza 4-5 mm široký pás, ktorý je od strednej časti mierne odsadený a postupne
sa k okraju zužuje (obr. 97: 4; 308a, b).
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Na území strednej Európy ku nej nenachádzame žiadne analógie. Tie sú však známe z oblasti východnej Európy, z prostredia zrubovej kultúry. Tvarovo je dýka veľmi blízka napríklad
dýke z oblasti východnej Ukrajiny z lokality Gorodišče, kde bola odkrytá v centrálnom hrobe 1,
ktorý sa nachádzal pod mohylou 4 (Gerškovič 1996, obr. 13: 3). Od dýk zrubovej kultúry dýku
zo Sklabine odlišujú tri otvory pre nity, ktoré sa nachádzajú v trapézovitej rukoväti. Použitie nitov na upevnenie rukoväte možno považovať za doklad adaptácie v stredoeurópskom priestore,
kde bol takýto spôsob fixovania štandardný. Výskyt dýky zrubového typu na území Slovenska
nemožno považovať za náhodný. Evidentne ho možno spájať s prenikaním jednotlivých vĺn nomádskych spoločenstiev z oblasti východnej Európy do stredoeurópskeho prostredia.

Dýky na palici
Osobitnú skupinu dýk
reprezentujú dýky na palici (v nemeckej literatúre
označované ako Stabdolch).
Patria k charakteristickým
artefaktom únětickej kultúry.Z územia Slovenska
poznáme päť exemplárov
a z toho iba jeden pochádza
z priestoru rozšírenia únětickej kultúry (Hlohovec za informáciu ďakujem M.
Sládkovi z KPÚ Trnava).
Zvyšné štyri kusy pochádzajú z oblasti rozšírenia
hatvanskej kultúry na Poiplí
(obr. 122; Santovka-Maďarovce – dva exempláre - ViObr. 122. Kovové dýky na palici únětickej proveniencie z priestoru hatvanskej kultúry. segrádi 1911, tab. 1; údolie
- Fig. 122. Metal halberds of the Únětice provenance from the area of Hatvan culture. Ipľa - Kovács 1996, obr. 1;
1 – údolie Ipľa/Ipeľ river valley; 2- Vyškovce nad Ipľom (podľa/after Vladár 1974;
Vyškovce nad Ipľom „MaOždáni 1999).
hér“ - Ožďáni 1999, 161168). I keď všetky nálezy z Poiplia majú zberový charakter, významné je, že sa prevažne
našli v areáloch výšinných opevnených sídlisk hatvanskej kultúry. Ich prítomnosť v tomto
regióne možno považovať za výsledok intenzívnych kontaktov medzi hatvanskou a únětickou
kultúrou. Najnovšie výskumy ukazujú, že priestorom, kde sa obidve kultúry navzájom najintenzívnejšie preskupovali bola oblasť medzi riekou Ipeľ, dolným Hronom a Žitavou. Dobre
to dokumentujú pozorovania z lokality Vráble „Fidvár“, kde sa v prvej najstaršej vnútornej
priekope nachádzal zmiešaný keramický materiál hatvanskej a únětickej kultúry (Točík 1986,
463; Bátora et al. 2012, obr. 9; 12; 16c). Donedávna sa predpokladalo, že dýky na palici mali
iba funkciu tzv. ceremoniálnej zbrane, resp. odznaku moci – štandardy „veľkých bojovníkov“.
162.

Slovensko v staršej dobe bronzovej

Najnovšie trasologické analýzy, na 183 exemplároch dýk na palici zo západnej Európy, však
preukázali, že minimálne polovica z nich má stopy po zásekoch a úderoch, ktoré vznikli evidentne v dôsledku bojových stretnutí. To znamená že dýky na palici boli popri symbole moci
aj plnohodnotné a veľmi účinné zbrane (Horn 2015, 273-274).

Hroty kopijí
Kvalitnejší typ zbrane predstavovali hroty kopijí zhotovené z bronzu, ktoré na sklonku staršej doby bronzovej nahradili dovtedy používané silicitové hroty. Vyskytli sa najmä v depotoch
kosziderského horizontu, ktoré sa našli priamo v areáli nie iba opevnených sídlisk maďarovskej
kultúry (Budmerice - Bartík 1993, obr. 1; Šurany-Nitriansky Hrádok - Točík 1964b, 51; obr. 34),
resp. v ich blízkosti (Vyškovce nad Ipľom - 0ždáni 1986, obr. 3), ale aj v priestore výšinných
sídlisk OFKK (Košice-Barca a Hodejov I - Furmánek/Vladár 2006, obr. 8: 15). Tam je vzácne
doložená aj ich výroba v podobe nálezu kadluba (Nižná Myšľa - Gancarski et al. 2002, 45; fot.
39). Výnimočne sa hrot kopije našiel aj v bohatom hrobe OFKK v Nižnej Myšli (Gancarski et
al. 2002, 45; fot. 40).
Nálezovú základňu hrotov kopijí dopĺňajú ojedinelé nálezy z Tekovských Lužian (obr. 123:
3; Bátora/Pölhös 2007, obr. 2) a z Bratislavy (Novotná 1993, obr. 44). Boli to honosné dobové
zbrane, na čo poukazujú exempláre z Košíc-Barce a z Bratislavy. Mali jednoduchú, ale pôsobivú
výzdobu tuľajky, pozostávajúcu z viacnásobných krokvicovito usporiadaných rýh, šrafovaných
trojuholníkov, vpichov a vertikálnych pásov (obr. 123: 1, 2). Veľkosťou, tvarom i výzdobou je
im blízky hrot kopije z už spomenutého hromadného nálezu v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku
(obr. 123: 4; Točík 1964b, 51; obr. 34).

Obr. 123. Bronzové hroty kopijí zo staršej doby bronzovej. - Fig. 123. Bronze spears of the Early Bronze Age. 1 – Košice-Barca; 2 –
Bratislava, 3 – Tekovské Lužany 4 – Šurany-Nitriansky Hrádok (podľa/after Ölvecký 2010; Novotná 1993; Bátora/Pölhös 2007).
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Meče
Významnou zbraňou, ktorá sa v pravekom vývoji v strednej Európe po prvýkrát objavuje
v staršej dobe bronzovej, bol meč. Ide o zbraň, ktorá v tomto období nebola všeobecne používaná
a dostupná, patrila skôr k insígniám moci a kultového symbolu.
K najstarším typom mečov patria meče typu Apa. Z územia Slovenska pochádza doteraz jeden
exemplár, ktorý bol nájdený ešte koncom 19. storočia v rieke Topľa na východnom Slovensku (obr.
124: 1). Išlo o meč s krátkou čepeľou a s nezávisle vyhotovenou plnou bronzovou rukoväťou, ktoré
navzájom spájajú nity (Bartík/Furmánek 2004, 255, obr. 2). Ich chronologickým zaradením sa zaoberal
celý rad európskych bádateľov (Mozsolics 1967, 53; Hänsel 1968, 27, 31; Kemenczei 1991, 8 – 10;
Bader 1991, 37; Kovács 1994, 51; Sicherl 1996, 287; David 2002, 210). Meče typu Apa sa používali
od záveru staršej až do prvej polovice strednej doby bronzovej (záver stupňa BA a celý stupeň BB –
Bartík/Furmánek 2004, 272). Okrem otázok chronologických bádatelia venovali pozornosť aj problematike miesta pôvodu a produkcie mečov tohto typu. Väčšia časť bádateľov predpokladá, že pôvod
ich výroby netreba hľadať v severnej Európe, ale vo východnej časti Karpatskej kotliny, kde boli jeho
výrobcami zrejme nositelia OFKK. Za tento predpoklad sa prihovára i nález meča z rieky Topľa.

Obr. 124. Bronzové meče zo staršej doby bronzovej. - Fig. 124. Bronze swords of the Early Bronze Age. 1 – meč typu Apa, nájdený
v rieke Topľa/Apa type sword, found in the river Topľa; 2 – meč z Marianky/sword from Marianka (podľa/after Bartík/Furmánek
2004; Bartík/Bača 2015).
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Druhý exemplár meča reprezentuje netypický bronzový meč z Marianky na Záhorí (obr. 124: 2).
Meč pozostáva z čepele, ktorá sa postupne zužuje od zaobleného tyla ku hrotu. Na čepeli dlhej 394
mm sa nachádza stredové rebro, ktoré mizne v oblasti tyla, kde absentujú nity. Meč svojím tvarom
i rozmermi pripomína dlhé dýky, resp. krátke meče so zaobleným tylom, aké poznáme z viacerých
lokalít v strednej Európe (Bartík/Bača 2015, 98 – 99, obr. 6). Keďže v tylovej časti meča chýbajú
nity a na čepeli absentuje konečná úprava ostria, meč možno s najväčšou pravdepodobnosťou považovať za nefunkčný výrobok – polotovar. J. Bartík a R. Bača nevylučujú ani možnosť, že meč slúžil
ako symbolický predmet bez praktickej funkcie, podobne ako votívne meče v dobe bronzovej na
Kréte (Bartík/Bača 2015, 100). Vzhľadom na geografickú polohu náleziska na dolnom Pomoraví
meč možno – avšak iba s veľkou pravdepodobnosťou – spájať s nositeľmi věteřovskej kultúry.

Nože
Aj keď nože predstavujú nástroj univerzálneho charakteru, vzhľadom na ich bodno-reznú funkciu ich možno
zaradiť medzi zbrane. V rámci staršej doby bronzovej sú
na Slovensku nože zastúpené iba jediným typom a to nožom tvaru vŕbového listu (obr. 125). V rámci tohto typu
možno rozlíšiť dva varianty. Prvým, početnejším variantom sú nože s užšou dlhou čepeľou, so stredovým pozdĺžnym rebrom siahajúcim až po zašpicatený hrot, ktorých
horná, drôtená časť bola pôvodne vsadená do rukoväti
z organickej hmoty (Branč, Jelšovce, Ludanice-Mýtna
Nová Ves, Nitra-Čermáň). Dobre to dokumentuje nôž
v hrobe 5, na pohrebisku nitrianskej kultúry na Partizánskej (dnes Pražskej) ulici v Nitre (Bátora/Litviaková/Vladár v tlači), ktorý bol vsadený do rukoväte so zvieracej
kosti. Celkový vzhľad vyhotovenia viacerých exemplárov robí dojem, že ide o nožíky vyrobené sekundárnym
narovnaním pôvodne záušníc, prípadne náramkov tvaru vŕbového listu. Druhým, menej početným variantom
sú nože s masívnejším listom, ktorý mal hrot zaoblený
(Ludanice-Mýtna Nová Ves – nepublikovaný výskum J.
Bátoru). Všetky nože tvaru vŕbového listu pochádzajú
z hrobov mužov, v ktorých boli prevažne uložené v mieste ohybu ľavých horných končatín.

Obr. 125. Medené nožíky nitrianskej kultúry.
- Fig. 125. Copper knifes of the Nitra culture. 1 – Branč; 2 – Ludanice-Mýtna Nová Ves
(podľa/after Vladár 1973b; Bátora 1990a).

Sekerky
V staršej dobe bronzovej patrili k výrazným reprezentantom kovovej industrie sekerky. Ich funkcia
bola pravdepodobne dvojaká. Slúžili ako sečná a úderová zbraň, ale mohli zároveň poslúžiť aj ako pracovný nástroj, napríklad na sekanie a opracovávanie dreva. Sekerky sú reprezentované rozmanitou a početnou skupinou, v rámci ktorej možno vyčleniť štyri základné typy - ploché sekerky, sekerky s bočnými
165.
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Obr. 126. Medené a bronzové sekerky zo staršej doby bronzovej. - Fig. 126. Copper and bronze axes of the Early Bronze Age. 1, 5, 11 - Košice;
2 – Valaliky-Všechsvätých; 3 – Úľany nad Žitavou; 4 – Komárno; 6 – okolie Holíča/surroundings Holíč; 7, 8 – Nesvady; 9 – Veľký Meder
(predtým/before Čalovo); 10 – Abrahám; 12 – Dunajská Streda; 13, 14 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 15 – Gajary (podľa/after Novotná 1970).
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lištami, sekerky lyžicovitého tvaru a sekerky s odsadeným schodíkom. Uvedené typologické členenie
v podstate odráža chronologickú postupnosť vývoja sekeriek. Ich najstaršie, nepočetné exempláre sa na
území Slovenska v rámci v staršej doby bronzovej objavujú v koštianskej kultúre na východnom Slovensku (obr. 126: 1). S väčším počtom sekeriek sa stretávame až v strednom úseku staršej doby bronzovej,
kde ich možno považovať za výsledok rozvoja metalurgie nositeľov únětickej kultúry. Spomenuté sekerky s bočnými lištami, kam patria sekerky saského typu (obr. 126: 2, 3; Ludanice-Mýtna Nová Ves, Úľany
nad Žitavou a Veľký Grob) a sekerky únětického typu (obr. 126: 4, 8, 9), spolu so sekerkami lyžicovitého
tvaru (obr. 126: 7), sú charakteristickým kovovým artefaktom únětickej kultúry na celom území jej rozšírenia. Okrem oblasti únětickej kultúry sa sekerky saského typu objavujú aj v koštiansko-otomanskej fáze
koštianskej kultúry na východnom Slovensku (obr. 126: 2; Košťany, hrob 15 a Valaliky-Všechsvätých
hrob 47 - Bátora 1983a, tab. VII: 6, VIII: 6; Nižná Myšľa - Gancarski et al. 2002, for. 85) a v severnom
Potisí (Hernádkak, hrob 96a - Schalk 1992, tab. 27: 4). Ide o chronologický horizont záveru stupňa BA1
a začiatku stupňa BA2, v ktorom sa objavuje v uvedenom regióne popri bronzovej industrii únětického
charakteru aj včasnootomanská keramika (Bátora 1998, 21). Najväčší výskyt sekeriek saského typu tu
však zaznamenávame v nasledujúcom období OFKK. Najlepšie to dokladá 9 sekeriek na viacvrstvovom
sídlisku v Košiciach-Barci. Pochádzajú z vrstvy Barca I (obr. 126: 5; Hájek 1961, obr. 11), ktorá podľa
stratigrafických pozorovaní reprezentuje už mladší úsek OFKK.
Výraznú skupinu v rámci sekeriek s bočnými lištami predstavujú sekerky so zaobleným alebo
rovným tylom a oblúkovitým ostrím, ktoré sú tiež nazývané sekerky únětického typu (Schránil
1921, 61), s ktorými sa stretávame tak v hroboch (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Nesvady), ako aj
v depotoch únětickej kultúry (Jelka – Beninger 1929, obr. 1).
Nepočetnú skupinu v rámci sekeriek s bočnými lištami reprezentujú sekerky s vrubom v tyle
a oblúkovitým ostrím (obr. 126: 11; Košice, Komárno, Streda nad Bodrogom - Novotná 1970, 175,
176; Jelšovce, hrob 20 - Bátora 2000a, tab. 3: 15). Sekerky s vrubom v tyle sú rozšírené najmä na
území únětickej kultúry, ale aj vo Švajčiarsku a Taliansku. Ich najstaršie exempláre možno spájať
s klasickou fázou únětickej kultúry.
V období klasickej fázy únětickej kultúry sa na Slovensku objavuje aj tretí typ sekeriek, tzv.
sekerky lyžicovitého tvaru (Löffelbeil), nazývané aj sekerky švajčiarskeho typu, typu Lausanne
I (Mayer 1977, 84). Reprezentujú ich štíhle exempláre s výrazne lyžicovito zaobleným ostrím,
ktoré býva hladké (Vinodol - Novotná 1970, tab. 11: 211) alebo zdobené radmi jemne rytých línií
(Veľký Meder, predtým Čalovo - Novotná 1970, tab. 11: 209).
V nasledujúcom, záverečnom vývoji únětickej kultúry v jej úněticko-maďarovskej fáze sa mení
stvárnenie sekeriek – ich stredová časť sa zosilňuje a na niektorých exemplároch sa taktiež objavuje úzky žliabok (Jelšovce, hrob 20 – Bátora 2000a, tab. 3: 15). Tieto sekerky sa stávajú základom pre nový typ sekeriek – sekeriek so stredovým schodíkom (obr. 126: 13-15; Gajary, Jelšovce,
Šurany-Nitriansky Hrádok - Eisner 1931, tab. 2: 19; Točík 1978a, tab. LXVIII: 13, 15), ktoré sú
charakteristické pre mladší úsek staršej doby bronzovej a prežívajú až do strednej doby bronzovej.

Sekeromlaty
Sekeromlaty na území Slovenska predstavujú v staršej dobe bronzovej nepočetnú skupinu mimoriadnych nálezov. Ich existencia je v staršom úseku staršej doby bronzovej doteraz doložená
iba nepriamo – prostredníctvom fragmentu kamenného kadluba, ktorý sa našiel v priestore opev167.
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neného sídliska maďarovskej kultúry v Santovke-Maďarovciach
(Marková 2000, obr. 1). Fragment kadluba ukazuje, že v ňom boli
odlievané sekeromlaty typu Tószeg, ktoré mali – okrem obojstranne
poloblúkovito vykrojenej tuľajky zdobenej plastickými rebrami –
úzke dlhé telo postupne sa rozširujúce k ostriu, ktoré bolo lyžicovito
zaoblené (obr. 167: 10). Kadluby, resp. hotové sekerky tohto typu sa
vyskytujú iba na území rozšírenia hatvanskej kultúry. Potvrdzujú to
nálezy z viacerých sídlisk tellového charakteru v maďarskom Potisí
(Bóna 1992, 50). V Santovke-Maďarovciach nájdený kadlub súvisí s tamojším osídlením hatvanskej kultúry. Na základe stratigrafických pozorovaní v Tószegu a v Szihalome možno sekerky typu
Tószeg datovať do staršieho obdobia hatvanskej kultúry.
Na rozdiel od predchádzajúceho obdobia sa v záverečnom období staršej doby bronzovej na území Slovenska vyskytujú sekeromlaty početnejšie, a tak ich možno zaradiť do troch základných typov.
Prvým typom sú sekeromlaty s hrebeňovitým tylom. K ich najstarším reprezentantom patrí sekeromlat zo Stupavy. Ide o starý nález z konca 19. storočia, ktorý do zbierok Kráľovského katolíckeho
gymnázia v Bratislave (v rokoch 1930 – 1938 Masarykovo štátne reálne gymnázium) daroval miestny farár, zberateľ a amatérsky archeológ Ignácz Gond (pôvodne: Opatril) (Polikeit 1901, 8; Eisner 1933,
tab. XXXVI: 13). Sekeromlat má tylovú časť mierne hrebeňovito vyvýšenú, blízko okraja poloblúkovito vykrojeného ústia krátkej tuľajObr. 127. Stupava. Bronzový seke- ky sa nachádza plastické rebro; pomerne úzka a dlhá pozvoľne sa
romlat věteřovskej kultúry (?). - Fig. rozširujúca čepeľ je ukončená mierne zaobleným ostrím (obr. 127).
127. Stupava, Bronze axehammer of
the Věteřov culture (?) (podľa/after Sekeromlat patrí podľa triedenia A. Mozsolicsovej k sekeromlatom
Eisner 1933).
s tuľajkou typu C a bližšie ho možno zaradiť k variantu b (Mozsolics
1967, 15). Podľa typologicko-chronologického triedenia A. Vulpeho
(1970, obr. 1) je blízky sekeromlatom z depotu v Hajdúsámsone a stojí vlastne na počiatku typologického vývoja sekeromlatov s hrebeňovitým tylom. Na základe datovania podobných exemplárov v Maďarsku datovala M. Novotná sekeromlat zo Stupavy taktiež do horizontu Hajdúsámson
(1970, 30). Keďže sa nálezisko nachádza v slovenskom Pomoraví, sekeromlat možno kultúrne
spájať s nositeľmi věteřovskej kultúry. Typologicky vyvinutejšie exempláre sekeromlatov s hrebeňovitým tylom poznáme doteraz z územia Slovenska zo štyroch lokalít (obr. 128: 4; Blatnica,
Makov, Šurany-Nitriansky Hrádok a neznáme nálezisko – Novotná 1970, tab. 8: 145, 146 a 147;
Veliačik 2002, obr. 1, 2). Dva z uvedených štyroch exemplárov pochádzajú z depotov (Makov,
Šurany-Nitriansky Hrádok), ktoré taktiež umožňujú ich datovanie do horizontu Hajdúsámson.
Druhou výraznou skupinou sekeromlatov sú sekeromlaty s rúrkovitou tuľajkou tzv. křtěnovského typu, ktoré A. Mozsolicsová rozdelila na dva typy. Prvým, starším typom (typ A) sú sekeromlaty křtěnovského typu, ktoré majú polkruhovité (hrebeňovité) ploché tylo a dlhú úzku zaoblenú čepeľ. Do tohto typu možno zaradiť sekeromlaty zo Šurian-Nitrianskeho Hrádku, Košíc-Barce
a z neznámeho náleziska (obr. 128: 2). Druhý, mladší typ (typ B) reprezentujú sekeromlaty blízke
typu A, len majú kratšiu rúrkovitú tuľajku a oblúkovite rozšírenú čepeľ. Do tohto typu možno za168.
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Obr. 128. Bronzové sekeromlaty zo záveru staršej a z počiatku strednej doby bronzovej. - Fig. 128. Bronze axehammers from the end
of the Early Bronze Age and the beginning of the Middle Bronze Age. 1, 2 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 3 – Tehla; 4, 5 – Makov;
6 – Petrova Ves (podľa/after David 2002; Dillesz 1903; Veliačik 2002; Furmánek/Mišík/Tóth 2013).
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členiť exempláre z Hronského Beňadika, Nitry a Prašníka (obr. 97: 8). Osobitný typ – M. Novotnou (1970, 54) označený ako typ C – je odlišný od oboch typov A a B. Ide o sekeromlat z lokality
Tehla (mylne sa ako nálezisko sekeromlatu uvádzal Starý Tekov – Novotná 1970, 54). Vzhľadom
na celkové vyhotovenie ho možno považovať za derivát sekeromlatov křtěnovského typu (obr.
128: 3). Na rozdiel od predchádzajúcich typov bol sekeromlat celý – nie iba na tuľajke – zdobený
žliabkovaním. Všetky typy křtěnovských sekeromlatov svojím stvárnením poukazujú na to, že
nešlo o skutočné úderové zbrane využiteľné v bojových stretnutiach, ale skôr o zbrane honosné
a prepychové („Prunkwaffe“), slúžiace ako odznak moci ich nositeľov. Chronologicky možno sekeromlaty spájať na juhozápadnom Slovensku s obdobím klasickej až neskorej fázy maďarovskej
a věteřovskej kultúry (Šurany-Nitriansky Hrádok – Novotná 1970, tab. 49: B 1, 2; Prašník – Novák
2011, tab. 9: 177) a na východnom Slovensku so záverečným obdobím OFKK (Košice-Barca –
Vladár 2014b, obr. 9).
Tretím typom sú sekeromlaty s kotúčovitým tylom, ktorých prvé typologické členenie – uskutočnené I. Nestorom ešte v roku 1938 – je v podstate platné doteraz (Nestor 1938, 178 – 192).
Staršie sekeromlaty, ktoré podľa B. Hänsela chronologicky patria ešte do záveru staršej doby
bronzovej (FD III), reprezentujú exempláre bez tuľajky s plochým kotúčovitým tylom – Nestorov typ A1 (Petrova Ves – obr. 128: 6). Mladšie sekeromlaty s krátkou tuľajkou a hríbovito fomovaným kotúčovitým tylom – Nestorov typ B1 (Makov – obr. 128: 5) – patria podľa B. Hänsela
chronologicky už do počiatku strednej doby bronzovej (stupeň MD I) (Hänsel 1968, príloha 1)..

Strelky (hroty šípov)
V záverečnom období
staršej doby bronzovej na
Slovensku do výzbroje pribudli kovové hroty šípov.
Boli ploché, mali tvar trojuholníka s výrazne pretiahnutými spätnými krídelkami. Predstavujú najstaršie
stredoeurópske bronzové
hroty šípov.
Stretávame sa s nimi tak
v priestore maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku (obr. 129: 1; Budmerice, Šurany-Nitriansky
Obr. 129. Bronzové hroty šípov zo záveru staršej doby bronzovej. - Fig. 129. Bronze arrowheads from the end of the Early Bronze Age. 1 – Budmerice (maďarovská kultúra/ Hrádok – Vavák et al. 2015,
Maďarovce culture); 2 – Nižná Myšľa (otomansko-füzesabonský kultúrny komplex/ obr. 5: 13; Točík 1978, tab.
OFCC) (podľa/after Vavák/Jelínek/Hlavatá/Illášová 2015; Gancarski et al. 2002).
122: 25), ako aj v kultúrach
OFKK na východnom Slovensku (obr. 129: 2; Košice-Barca, Nižná Myšľa – Gancarski et al.
2002, fot. 37 a 117). Pozoruhodné je, že kovové hroty šípov majú priame analógie v egejskej oblasti, dokonca aj v Mykénach (Avila 1983, tab. 27: 711, 712).
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3.2.3 Ozdoby a funkčný šperk
Tieto predmety tvoria najpočetnejšiu skupinu artefaktov a rozdeľujeme ich na ozdoby hlavy (náušnice, záušnice, čelenky), krku (nákrčníky, náhrdelníky), horných končatín (náramky, prstene), tela (ihlice, závesky, nášivky, pásové zápony) a dolných končatín (nánožníky).
Usporiadanie a analýza týchto predmetov sa realizovala podľa ich polohy v kostrových hroboch, čiže najskôr šperky hlavy, potom hrdla, horných končatín, tela, dolných končatín a nakoniec drobné ozdoby.

Náušnice a záušnice
Náušnice a záušnice patria k najčastejšie sa vyskytujúcim ozdobám v staršej dobe bronzovej. Na
počiatku doby bronzovej v kultúre Chłopice-Veselé a v následných kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu (nitrianskej a koštianskej kultúre) výrazne dominujú náušnice a záušnice tvaru vŕbového listu. Najvýraznejšie sú doložené v hroboch žien, kde bývajú uložené priamo na lebke pri ušných otvoroch, resp. v blízkosti lebky. Typologicky patria k dvom základným typom. Prvým, starším
typom sú exempláre s úzkym listom dosahujúcim maximálnu šírku 10 mm a nemajú stredové rebro.
Druhým, mladším typom sú exempláre so širokým listom (jeho šírka dosahuje až 27 mm) členeným
stredovým rebrom (obr. 130: 10). Popri náušniciach a záušniciach tvaru vŕbového listu sa v hroboch
nitrianskej kultúry objavujú aj náušnice a záušnice z medeného drôtu. Možno ich rozdeliť na dva
základné typy - prvým sú exempláre zhotovené z jednoduchého drôtu (obr. 130: 5, 6) a druhým
sú exempláre zhotovené z dvojitého drôtu. Pri druhom type sa vyskytujú dva základné varianty prvý zastupujú exempláre z dvojitého drôtu bez spätnej slučky (Schleifenringe) a druhý predstavujú

Obr. 130. Kovové náušnice a záušnice zo staršej doby bronzovej. - Fig. 130. Metal earrings of the Early Bronze Age. 1, 2 – Nižná
Myšľa; 3, 4 – Nesvady; 5-8, 11 – Jelšovce; 9 – Bratislava-Rusovce; 10, 12 – Branč (podľa/after Olexa/Nováček 2013; Dušek 1969;
Bátora 2000a; Vladár 1973b).
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exempláre so spätnou slučkou (Noppenringe) (obr. 130: 12). V hroboch sa oba varianty vyskytujú
často spolu, takže sú chronologicky súčasné. V staršej literatúre sme sa často stretávali s názorom,
že medená industria tvaru vŕbového listu je chronologicky staršia a ako drôtená industria. Teda, že
platí chronologická sekvencia: industria tvaru vŕbového listu, industria tvaru vŕbového listu + drôtená industria so spätnou slučkou a drôtená industria so spätnou slučkou. Pozorovania na rozsiahlych
pohrebiskách zo staršej doby bronzovej v Jelšovciach a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi ukázali neudržateľnosť takéhoto predpokladu a preukázali chronologickú súčasnosť oboch kovových industrií
v nitrianskej kultúre (Bátora 1996, 61-73). Je pozoruhodné, že v súdobej a príbuznej koštianskej
kultúre na východnom Slovensku sa klasická drôtená industria vyskytuje veľmi zriedkavo (napríklad
Čaňa, hroby 114 a 136). Táto skutočnosť asi súvisí so značnou geografickou vzdialenosťou medzi
oblasťou rozšírenia koštianskej a únětickej kultúry.
Na pohrebisku zo staršej doby bronzovej v Ludaniciach-Mýtnej
Novej Vsi sa v hrobe 132 objavila unikátna náušnica pozostávajúca
z plechovej lunice zdobenej radom vbíjaných jamiek a drôtenej špirály (Bátora 2005b, obr. 2: 3) (obr. 131). Náušnica je doteraz na území
Slovenska ojedinelá. S priamymi analógiami ku nej sa stretávame iba
na pohrebiskách zo staršej doby bronzovej na území strednej (Příkazy)
a východnej Moravy (Holešov - Ondráček/Šebela 1985, 22, 43-44). Zaujímavé je, že vo všetkých hroboch s lunicovou náušnicou boli pochovaní muži, prevažne mladí jedinci. Bohatý a reprezentatívny inventár
Obr. 131. Ludanice-Mýtna Nová Ves. hrobov poukazuje na to, že lunicové náušnice nosili mladí muži s vysoMedená lunicová náušnica únětickej
ký spoločenským postavením. Na jednej strane skutočnosť, že z územia
kultúry. – Fig. 131. Ludanice-Mýtna
Nová Ves. Copper crescent pendant Moravy sú známe tri exempláre lunicových náušníc z dvoch pohrebísk
of the Únětice culture (podľa/after (Holešov, Příkazy) ako i fakt, že sa tam vyskytol aj ich najstarší exemBátora 2005b).
plár a na strane druhej ojedinelý výskyt takéhoto špecifického šperku
na území Slovenska, umožňuje predpokladať, že pôvod týchto náušníc treba hľadať na území terajšej
Moravy, v regióne západne od karpatského oblúka. Mladý muž nositeľ lunicovej náušnice, pochovaný v hrobe 132 v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, by mohol byť jedným z výrazných reprezentantov
imigračnej vlny z centrálnej časti únětickej kultúry do karpatského priestoru (obr. 258). Na základe pozorovaní i z iných pohrebísk zo staršej doby bronzovej, k takejto výraznejšej imigrácii na juhozápadné
Slovensko mohlo dôjsť v období finálnej fázy nitrianskej kultúry, t. j. v závere Reineckeho stupňa BA1
a na počiatku stupňa BA2 (Bátora 2005b, 200-201). V súvislosti s lunicovými náušnicami z Moravy je
pozoruhodné pozorovanie S. Gerloff, ktorá vidí v ich konštrukcii podobnosť s ozdobnými terčami lunicového tvaru (lunula), ktoré sa nachádzajú v zbierkach Asmolean múzea v anglickom Oxforde a možno ich datovať do obdobia paralelného s únětickou kultúrou. Podľa nej mohli mať lunicové náušnice
identickú funkciu ako lunuly, t. j. fukciu spínadla odevu – protospona (Gerloff 1997, obr. 1; 259).
V únětickej a wieselburskej kultúre, ktoré nasledovali po nitrianskej kultúre na juhozápadnom
Slovensku, sa výrazne presadila drôtená industria a v jej rámci aj drôtené náušnice a záušnice.
Základné typologické rozdelenie drôtenej industrie, ktoré je uvedené vyššie, platí aj v únětickej
kultúre. V nej sa však objavuje aj nový typ špirálovite stočenej záušnice na spôsob trubice, ktorý
azda slúžil na spájanie jednotlivých pruhov vlasov (obr. 130: 8, 9; napríklad Jelšovce, hrob 446;
Hurbanovo, hrob 79, 80; Bajč, hrob 29). V hroboch únětickej kultúry výrazne narastá počet drôtených náušníc a záušníc a jednotlivé exempláre sú väčšie, čo sa týka ich priemeru, aj masívnejšie.
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V bohatých ženských hroboch ich počet dosahuje až 16 kusov (napr. hrob 329 na pohrebisku v Jelšovciach - Bátora 2000a, tab. 30).
V nasledujúcej, maďarovskej kultúre pretrváva naďalej drôtená industria, avšak na rozdiel od
predchádzajúcej únětickej kultúry sa dominujúcim tvarom stávajú ozdoby uší – náušnice a vlasové ozdoby sa redukujú na minimum. V dôsledku toho sa výrazne zužuje ich typologická škála.
Hlavným typom sa stávajú náušnice z jednoduchého bronzového drôtu s prekrývajúcimi sa koncami. Iba výnimočne sa objavujú záušnice z dvojitého drôtu so spätnou slučkou (Noppenring)
a navyše sú výrazne menšie ako v predchádzajúcej únětickej kultúre (obr. 130: 11; napr. Jelšovce,
hrob 47 - Bátora 2000a, 411).
Špecifickým tvarom záušníc v staršej dobe bronzovej na Slovensku sú tzv. sibinské záušnice, nazývané aj záušnice sedmohradského typu. K najstarším na území severovýchodnej časti karpatskej
oblasti patria záušnice sibinského typu v koštianskej kultúre na pohrebiskách v Košiciach a v Košťanoch, kde ich možno spájať s ďalšou vlnou východoeurópských vplyvov, prípadne prienikov do
tohto priestoru (Košice, hroby 42, 93, 113 - Pástor 1969, tab. VIII: 6; XVII: 5-8; XIX: 3; Košťany,
hrob 17 - Pástor 1962, obr. 7: 13, 14). Najstaršie formy reprezentujú odlievané exempláre z tenšej
tyčinky vyformované do srdcovitého tvaru s člnkovito zhrubnutými ramenami so zahrotenými koncami so spätnou slučkou alebo bez nej (obr. 130: 1, 2). V súvislosti s depotom záušníc sibinského
typu zo Szelevény T. Kovács obdobie deponovania, ich staršej typologickej varianty so spätnou
slučkou, datuje do záveru stupňa BA1 a na začiatok stupňa BA2 (Kovács 1994, 184). Nové výskumy
však preukázali chronologickú súčasnosť oboch odlievaných typov záušníc. Poukazuje na to napr.
inventár hrobu 222 v Nižnej Myšli, kde sa vyskytli oba typy spolu (Olexa/Nováček 2013, tab. 106:
1). Pozoruhodné je, že sa s nimi stretávame aj v klasickej fáze únětickej kultúry nielen na juhozápadnom Slovensku, ale i v západnejšie ležiacich oblastiach (Bátora 2000a, 410-411). V rámci únětickej
kultúry na Slovensku sa vyskytujú najmä na pohrebiskách jej hurbanovskej skupiny (obr. 130: 3,
4; Bajč, Hurbanovo, Nesvady). Ich výskyt kulminuje v záverečnom období staršej doby bronzovej
v kultúrach OFKK na východnom Slovensku a v hornom Potisí. Popri liatych kusoch sa v tomto
období už výrazne presadzujú exempláre tepané – duté, zhotovené z bronzu alebo zlata. V tomto
období sa často vyskytujú v depotoch kosziderského horizontu. Dobre to dokumentujú ich nálezy
z areálov opevnených sídlisk v Spišskom Štvrtku, Košiciach-Barci a v Nižnej Myšli (Vladár 2012,
383-388; Gancarski et al. 2002, fot. 6 a 47). Ojedinele sa s nimi stretávame aj v maďarovskej kultúre
na juhozápadnom Slovensku (Jelšovce, hrob 184 - Bátora 2000a, 411; tab. 17:11).
Pôvodne sa predpokladalo, že ich pôvod bol vo východokarpatskom metalurgickom stredisku v Sedmohradsku (odtiaľ pochádza aj alternatívny názov záušnice sedmohradského typu). Výskumy ukazujú, že genézu tohto charakteristického šperku treba hľadať ďalej, až v eurázijskej
oblasti. Poukazujú na to nálezy v severovýchodnej časti Kaukazu, v Dagestane, na pohrebisku
v Ginči, kde sa nachádzajú ich najstaršie exempláre (Magomedov 1998, obr. 129:15-17, 63-64).
Unikátny a v pravekom vývoji Slovenska najstarší doklad výrobku z olova predstavujú dve
olovené náušnice z hrobu 351 (pozri subkapitolu 6.5 Metalurgia farebných kovov), ktorý bol odkrytý v maďarovskej časti pohrebiska v Jelšovciach (obr. 280; Bátora 2000a, tab. 33: 8, 9). Náušnice mali oválny tvar (priemer 12-14 mm) a boli zhotovené z hrubšieho jednoduchého oloveného
drôtu (hrúbka 2, 5 mm) s jedným koncom zahroteným, druhým useknutým. Náušnice boli v hrobe
sprevádzané neskorým typom šálky únětickej kultúry a bronzovou ihlicou s guľovitou šikmo prepichnutou hlavicou. Možno ich datovať do úněticko-maďarovskej fázy maďarovskej kultúry.
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Obr. 132. Diadémy nitrianskej (1), únětickej (2) a maďarovskej kultúry (3, 4). 1 – Výčapy-Opatovce; 2-4 – Jelšovce. – Fig. 132. Diadems
of the Nitra (1), Únětice (2) and Maďarovce culture (3, 4). 1 – Výčapy – Opatovce; 2-4 Jelšovce (podľa/after Novotná 1984; Bátora 2000a).
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Diadémy - čelenky
Diadémy, resp. čelenky patrili k výrazným artefaktom v staršej dobe bronzovej. Slúžili na ozdobu
čelovej časti hlavy a odzrkadľovali osobitné postavenie majiteľa vo vtedajšej spoločnosti. V strednej Európe k najstarším čelenkám patria čelenky badenskej kultúry zhotovené z medeného plechu
(Veľká Lomnica na východnom Slovensku a Vörs v Maďarsku). Následne sa s čelenkami stretávame až v staršej dobe bronzovej v klasickej fáze nitrianskej kultúry, kde ich reprezentujú exempláre
zhotovené z úzkeho medeného plechu, ktorý sa ku koncom mierne zužuje, a sú zdobené po okrajoch
jemným vybíjaním (obr. 132: 1; Výčapy-Opatovce, hrob 182 - Novotná 1984, tab. 66: 363; Ludanice-Mýtna Nová Ves, hrob 601 – nepublikovaný výskum J. Bátoru). Ich počet mierne narastá v nitriansko-únětickej fáze, čo dokumentujú exempláre z hrobu 104 a 270 vo Výčapoch-Opatovciach,
kde boli sprevádzané terčovitými ihlicami zdobenými šrafovanými trojuholníkmi. Spomenuté tri
čelenky umožňujú pozorovať určitú tendenciu vývoja čeleniek od užších exemplárov v nitrianskej
kultúre (šírka 11 mm) k širším v nasledujúcej únětickej kultúre (šírka stredovej časti dosahuje až
60 mm). Potvrdzujú to čelenky z hrobov 329 a 410 v únětickej časti pohrebiska v Jelšovciach (obr.
132: 2; Bátora 2000a, tab. 31: 11; 36: 10) a z hrobov únětickej kultúry vo Veľkom Grobe - hrob 12,
v Čiernej Vode (Novotná 1984, tab. 61: 370) a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi - hrob 554 (Bátora/
Schultz 2012, obr. 3: 1). Z hrobov klasickej fázy únětickej kultúry na území juhozápadného Slovenska je k uvedeným hrobom, usporiadaním výzdoby najbližšia čelenka z hrobu 29 v Bánove (Točík
1964c, tab. IV: 8) a z hrobu 62 v Hurbanove (Novotná 1984, 66). S podobnou koncepciou výzdoby
sa stretávame aj na širokej čelenke z Unína na západnom Slovensku (Veliačik 2002, obr. 179).
S technikou vybíjania, ktorá bola uplatnená na čelenkách únětickej kultúry, sa stretávame
v predchádzajúcej nitrianskej kultúre nie iba na čelenkách, ale aj na záušniciach tvaru vŕbového
listu a na plechových kovaniach prevažne štvorcového, resp. obdĺžnikovitého tvaru. Výskyt týchto
plechových artefaktov v nitrianskej kultúre patrí k najstarším na počiatku doby bronzovej v stredodunajskej oblasti. Zrejme tu treba hľadať aj pôvod tzv. plechovej industrie v kultúrnom okruhu
„Rhône – Straubing – Kisapostag“.
V mladšom úseku staršej doby bronzovej, v maďarovskej a věteřovskej kultúre na juhozápadnom Slovensku sa opätovne objavujú užšie čelenky zhotovené z bronzového pásika o šírke 14-15
mm (obr. 132: 3; Jelšovce, hrob 34). Plechový pásik mal rovnakú šírku po celej dĺžke a bol zdobený po okrajoch obvykle radom vybíjaných pásov a v strednej časti sa v pravidelných rozostupoch
nachádzali vybíjané krúžky s bodkou v strede (Bátora 2000a, tab. 5: 2).
Popri pásikovej čelenke sa v tomto období vyskytovali aj s čelenky, ktoré pozostávali z viacerých plechových nášiviek polguľovitého tvaru (o priemere 11-13 mm), ktoré boli pôvodne našité
na textilnom alebo koženom podklade (obr. 132: 4; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 20: 6-11; Nižná
Myšľa - Gancarski et al. 2002, foto 87).

Nákrčníky
Popri industrii vyrobenej z tenkého drôtu sa objavuje na počiatku doby bronzovej industria zhotovená z hrubšieho drôtu, resp. tyčinky okrúhleho prierezu. Výrazne ju reprezentujú nákrčníky zhotovené zo silného medeného, dvakrát špirálovite stočeného drôtu so zúženými, resp. odseknutými
koncami, prípadne s koncami stočenými do očka. Ich najstaršie exempláre sa objavujú v hroboch
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kultúry Chłopice-Veselé na východnej Morave (Šikulová 1961, obr. 2: 4). Následne sa objavujú
v hroboch včasnej (hrob 524 v Jelšovciach - Bátora 2000a, tab. 46: 2; hrob 99 v Čiernom Brode Veliačik 1969, obr. 3: 1) a klasickej fázy (hrob 270 vo Výčapoch-Opatovciach - Novotná 1984: tab.
75: 11; hrob 160 v Branči - Vladár 1973b: XVI: 10; hrob 38 v Holešove - Ondráček/Šebela 1985,
tab. 5: 9) nitrianskej kultúry. K uvedeným nákrčníkom sú blízke aj nákrčníky z hrobov 15 a 61 vo
Veľkom Grobe (obr. 133: 2; Chropovský 1960, tab. IX: 11; XVII: 2) a z hrobu 329 v Jelšovciach (obr.
133: 1; Bátora 2000a, tab. 30: 19), ktoré však možno datovať už do záverečného obdobia nitrianskej
kultúry a do počiatočného obdobia únětickej kultúry (nitriansko-únětická fáza).
K ďalším typom nákrčníkov patria exempláre zhotovené zo štíhlej alebo masívnej tyčinky, ktorá
je v strednej časti najhrubšia, ku obom koncom za postupne zužuje a na konci je buď iba dovonka hákovite vyhnutá alebo úplne špirálovite stočená do uška. Ich povrch je hladký a na rozdiel od
predchádzajúcich drôtených exemplárov boli zhotovené odlievaním, Sú charakteristické hlavne pre

Obr. 133. Nákrčníky únětickej kultúry. - Fig. 133. Neck-rings of the Únětice culture. 1 – Jelšovce; 2 – Veľký Grob; 3, 4 – Stupava
(after/podľa Bátora 2000a; Novotná 1984).
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klasickú fázu únětickej kultúry. Potvrdzujú to dobre datované hrobové celky z pohrebísk v Abraháme, Bánove, Matúškove, Pate, Šuranoch a Vinodole (Točík 1964c, 127-156; Cheben 2012, 124-127).
Nákrčníky drôtené alebo hrivnovitého typu boli vkladané do hrobov iba vo veľmi obmedzenom
počte najmä ženám a deťom, iba výnimočne mužom – v tom prípade skôr chlapcom. A tak možno
oprávnene predpokladať, že išlo o artefakt, ktorý nebol bežnou ozdobou, ale to bol výrobok, ktorý
mal vyšší, symbolický význam (Podborský 2004, 191).
Nákrčníky hrivnovitého typu sa často vyskytujú v depotoch (obr. 133: 3, 4; Bratislava - okolie,
Stupava – Novotná 1984, tab. 6; 7:46-48; 8; 9: 55-56), kde bývajú sprevádzané s nahrubo opracovanými hrivnami (Ringbarren), ktoré majú v reze tvar trojuholníka, podkovy, prípadne majú viac
hrán. Neslúžili ako ozdoby tela, ale plnili úlohu všeobecného ekvivalentu výmeny tovaru za tovar
ako surovina (Lenerz de Wilde 1991, 25-48).
V záverečnom období staršej doby bronzovej sa v kultúrnom komplexe Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen a OFKK v hroboch s drôtenými, resp. hrivnovitými nákrčníkmi už nestretávame. Výnimočne vystupujú iba v depotoch kosziderského horizontu (Hodejov - Novotná 1984,
tab. 7: 43). Po absencii v strednej dobe bronzovej sa nákrčníky na území Slovenska opätovne
objavujú až v období popolnicových polí.

Náramky
K pomerne častým ozdobám v období staršej doby bronzovej patrili náramky. Možno ich zaradiť do deviatich základných typov.
1. Náramky v tvare vŕbového listu, ktoré sú charakteristické pre nitriansku kultúru. Vyskytujú
sa v dvoch základných variantoch. Prvý reprezentujú náramky s málo výrazným stredovým rebrom
(Ludanice-Mýtna Nová Ves, hrob 237), ktoré sú typické skôr pre staršie obdobie nitrianskej kultúry
a druhú predstavujú exempláre s výrazným stredovým rebrom (Branč, hrob 115; Jelšovce, hrob 363;
422; Nitra-Čermáň, hrob 56), charakteristické pre jej mladšie obdobie. V niekoľkých prípadoch boli
náramky po okrajoch listu zdobené vybíjaním (obr. 134: 1; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 55: 27).
2. Náramky zhotovené z tyčinky obdĺžnikovitého, resp. štvorcového prierezu so zužujúcimi
sa koncami, ktoré sa mierne prekrývajú, resp. sú otvorené. Ich najstaršie exempláre sa objavujú
v hroboch staršej fázy nitrianskej kultúry na juhozápadnom Slovensku (obr. 134: 8; Jelšovce, hrob
444; Ludanice-Mýtna Nová Ves, hrob 305). V období nasledujúcej únětickej kultúry sa s náramkami z tyčinky obdĺžnikovitého prierezu stretávame na juhozápadnom Slovensku až v jej záverečnom období, v úněticko-maďarovskom horizonte (Jelšovce, hrob 221 - Bátora 2000a, tab. 19:
25) a na východnom Slovensku v predklasickom (koštiansko-otomanskom) stupni OFKK (Nižná
Myšľa, hrob 204 - Olexa/Nováček 2013, tab. 97: 3).
3. Náramky zhotovené z tenkého jednoduchého, resp. dvojitého drôtu. Ich najstaršie exempláre sa
objavujú na juhozápadnom Slovensku v kultúre Chłopice-Veselé. Reprezentuje ich torzovite zachovaný náramok z dvojitého stočeného tenkého medeného drôtu, ktorý bol nájdený v hrobe 10 v Ivanke pri
Dunaji (Pichlerová 1966, 42). Stretávame sa s nimi aj v nasledujúcej nitrianskej kultúre, kde k nim pribudli popri náramkoch z jednoduchého drôtu (Jelšovce, hrob 473) aj exempláre zhotovené z dvojitého
drôtu, s jednoduchou (Ludanice-Mýtna Nová Ves, hrob 206; Nitra-Čermáň, hrob 69) alebo so spätne
ohnutou slučkou „Noppenring“ (Ludanice-Mýtna Nová Ves, hrob 343; Jelšovce, hrob 554 a 600) s prevažne vzájomne spletenými koncami. Oba varianty náramkov z drôtu sa vyskytujú aj v nasledujúcej
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únětickej kultúre (Ludanice-Mýtna Nová Ves, hroby 24; 277A; 383; 493 – nepublikovaný výskum J.
Bátoru; Jelšovce 377 - Bátora 2000a, tab. 34: 10). V záverečnom období staršej doby bronzovej sa
s jednoduchými náramkami kruhovitého tvaru, ktoré boli zhotovené z drôtu, nestretávame.
4. Náramky (jednoduché exempláre) zhotovené z tenšej, resp. hrubšej tyčinky kruhovitého, oválneho, resp. obdĺžnikového prierezu, ktorá je rovnomerne masívna po celom obvode, iba na konci
býva mierne stenčená (obr. 134: 6). Vyskytujú sa počas celej staršej doby bronzovej, počnúc nitrianskou kultúrou. Ich konce sú buď mierne otvorené, dotýkajú sa alebo sa čiastočne prekrývajú. V nasledujúcej únětickej kultúre prevažujú náramky zhotovené z hrubšej tyčinky. V období maďarovskej
kultúry na juhozápadnom Slovensku, resp. v OFKK na východnom Slovensku sa konce tyčinkovitých náramkov prevažne prekrývajú (Jelšovce, hrob 19, 72, 220; Nižná Myšľa, hrob 268, 271, 280).
5. Masívne hladké náramky z tyčinky kruhového prierezu s postupne zúženými ramenami a zahrotenými koncami (obr. 134: 2). Na území juhozápadného Slovenska sa vyskytli viaceré exempláre. Najstaršie z nich pochádzajú zo záveru klasickej fázy únětickej kultúry (Matúškovo, hrob 16 - Točík 1979,
tab. LXVII: 7) a najmladšie z neskorej fázy maďarovskej (Černík, hrob 1 - Liszka 1982, tab. 1: 1; Budmerice, depot - Bartík 1993, obr. 1: 3) a kultúry věteřovskej (Gajary, hrob - Eisner 1931, tab. 2: 14, 15).
6. Náramky zhotovené z jednoduchého pásika šošovkovitého prierezu, s preloženými koncami,
ktoré sú zúžené a zaoblené. Ich najstaršie exempláre sa objavujú v staršej a klasickej fáze únětickej a wieselburskej kultúry, napríklad na lokalite Chorvátsky Grob (Studeníková 1975, obr. 5). Ich
mladšie exempláre sa objavujú v závere únětickej a na počiatku maďarovskej kultúry (obr. 134:
10; Jelšovce, hrob 271 - Bátora 2000a, tab. 25: 9).
7. Náramok z tyčinky trojuholníkovitého prierezu s preloženými koncami, z ktorých jeden je
zaoblený a druhý má náznak pečatidlového rozšírenia. Vyskytol sa v hrobe 275 v maďarovskej
časti pohrebiska v Jelšovciach (obr. 134: 11; Bátora 2000a, tab. 24: 43). Náramky tohto typu nie
sú známe z ostatných pohrebísk a sídlisk maďarovskej kultúry. Práve náramok z tohto jelšovského
hrobu, datovaný do klasickej fázy maďarovskej kultúry, možno považovať, podobne ako i nálezy
z Gemeinlebarn F, za prototypy pre spomenuté mladšie náramky zo strednej doby bronzovej.
8. Popri jednoduchých náramkoch, s otvorenými, resp. dotýkajúcimi sa koncami sa objavujú
náramky s viacnásobným špirálovitým vinutím, ktoré označujeme ako špirálovité náramky. Bývajú zhotovené z tyčinky alebo z pásiku. Tyčinka má kruhový, resp. obdĺžnikový prierez (obr.
134: 3-5) a pásik je v reze šošovkovitý, plochý obdĺžnikový, resp. z vnútornej strany plochý
a zvonku mierne strechovite profilovaný. Konce bývajú mierne zúžené a zaoblené alebo jeden
koniec je zahrotený a druhý odseknutý. Je pozoruhodné, že počet špirálovitých vinutí u najstarších exemplárov (t. j. v nitrianskej kultúre) bol výrazne menší a bol voľnejší (napr. Jelšovce,
hrob 477; Nitra-Čermáň, hrob 69). V nasledujúcej únětickej a wieselburskej kultúre sa špirálovité vinutie, prevažne z pásika zhotovených náramkov, výrazne znásobuje často natoľko, že
vytvára akoby manžetu (obr. 134: 12). Dobre to dokumentujú náramky napríklad z pohrebísk
v Chorvátskom Grobe a v Podunajských Biskupiciach (Vladár 1976a, obr. 138: 2). Najmladšie
špirálovite náramky ako tradícia únětickej kultúry, prežívajú výnimočne až do počiatku maďarovskej kultúry (úněticko-maďarovský horizont - obr. 134: 7; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 23:
7; 49: 25; 53:14; Branč, hrob 164 - Vladár 1973b, tab. XXXVI: 19) a OFKK (koštiansko-otomanský horizont - Nižná Myšľa, hrob 161 - Olexa/Nováček 2013, tab. 75: 10). So špirálovito
vinutými náramkami sa stretávame aj v závere staršej a na počiatku strednej doby bronzovej
(obr. 134: 13; Bratislava-Devínska Nová Ves).
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Obr. 134. Náramky zo staršej doby bronzovej. - Fig. 134. Bracelets of the Early Bronze Age. 1-5, 8-11 – Jelšovce; 6 – Nesvady; 7 – Bánov; 12 – Ivanovce; 13 – Bratislava-Devínska Nová Ves (podľa/after Bátora 2000a; Dušek 1969; Novotná 1993).
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9. Náramky z hrubšieho drôtu, resp. tyčinky kruhového (Jelšovce, hrob 376 - Bátora 2000a,
tab. 34: 9) alebo romboidného prierezu (Pastúchov - Fusek 1997, obr. 31: 2) so špirálovite stočenými koncami (obr. 134: 9). Na území juhozápadného Slovenska sa spájajú prevažne s maďarovskou
kultúrou, iba exemplár z Chotína, ktorý nemá prierez kruhový, ale je sploštený, pochádza z hrobu
severopanónskej kultúry (Dušek 1960, tab. LIII: 14).
Nosenie náramkov v staršej dobe bronzovej na území Slovenska nebolo iba doménou žien. V období nitrianskej kultúry sa objavujú prevažne v hroboch mužov. V období únětickej a wieselburskej
kultúry prevažujú v hroboch žien. Na pohrebisku v Nižnej Myšli v hroboch OFKK sa vyskytujú iba
v hroboch dospelých mužov vo veku 21-40 rokov a v hroboch detí, zrejme chlapcov vo veku 1-10
rokov. Pohrebisko v Jelšovciach potvrdilo taktiež výraznú dominanciu náramkov v hroboch detí maďarovskej kultúry vo vekovej kategórii infans III. Čo sa týka pohlavia, tak iba mierne prevažujú ženy.

Prstene
Popri naúšniciach a záušniciach patrili prstene k častým nálezom v hroboch, kde sa obvykle nachádzajú vo funkčnej polohe na článkoch prstov. K najstarším patria prstene tvaru vŕbového listu
(obr. 135: 1), prstene z jednoduchého drôtu kruhového prierezu (obr. 135: 3) a prstene z dvojitého
drôtu so spätnou slučkou (obr. 135: 2). Objavujú sa v rámci kultúr epišnúrového kultúrneho komplexu, najmä v nitrianskej kultúre na juhozápadnom Slovensku (Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová
Ves). Prstene z jednoduchého drôtu kruhového prierezu s koncami otvorenými, dotýkajúcimi sa,
resp. mierne sa prekrývajúcimi sa vyskytujú aj v nasledujúcej únětickej kultúre a prežívajú aj do
počiatku maďarovskej kultúry. V klasickej a záverečnej fáze maďarovskej kultúry sa objavujú dva
nové typy bronzových prsteňov. Prvý typ je zhotovený z plechového pásika obdĺžnikového prierezu s preloženými koncami (obr. 135: 4; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 21: 13). Druhý typ reprezentujú prstene z úzkeho pásika štvorhranného alebo šošovkovitého prierezu so špirálovito stočenými
koncami kruhového prierezu (obr. 135: 5; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 2: 22).

Obr. 135. Jelšovce. Prstene nitrianskej (1), únětickej (2) a maďarovskej kultúry (3-5). - Fig. 135. Jelšovce. Rings of the Nitra (1), Únětice
(2) and Maďarovce culture (3.5) (podľa/after Bátora 2000a).

Ihlice
Kovové ihlice, ktoré okrem ozdobnej funkcie slúžili na spínanie odevu, možno po stránke funkčnej považovať za priamych predchodcov spôn. Na území Slovenska, v porovnaní s oblasťou Balkánu,
a susediaceho Maďarska, ale aj oblastí ležiacich západnejšie, sa objavujú pomerne neskoro. K najstarším exemplárom patrí nateraz ojedinelá medená ihlica s veslovito rozšírenou hlavicou, v hornej časti
zvinutou do horizontálnej trubičky, ktorá bola nájdená v hrobe nitrianskej kultúry (hrob 248) na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi. Svojím tvarom čiastočne pripomína podobné ihlice, známe
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z hrobov neskoroeneolitickej kultúry zvoncovitých pohárov. Vzhľadom na ich vzájomnú podobnosť
oprávnene možno predpokladať, že prototyp uvedenej ihlice možno hľadať v kultúre zvoncovitých
pohárov, ako jednej z tých, ktoré sa podieľali na formovaní kultúr epišnúrového kultúrneho komplexu.
V staršej dobe bronzovej sa na Slovensku stretávame s desiatimi základnými typmi ihlíc. Popri
už spomenutom solitérnom náleze ihlice sú to ihlice cyperské (obr. 136: 1, 2), ihlice s terčovitou
hlavicou (obr. 136: 3-8), ihlice s hlavicou stočenou do očka (obr. 136: 9-11), únětické ihlice (obr.
136: 14), ihlice typu Peigarten (obr. 137), ihlice s rúrkovitou hlavicou (obr. 136: 12, 13), ihlice
s guľovitou šikmo prepichnutou hlavicou (obr. 136: 15-17, 19), ihlice s dvojkónickou šikmo prepichnutou hlavicou (obr. 136: 18, 20, 21, 23), ihlice s terčovitou hlavicou zdobenou zhora koncentrickými žliabkami a tŕňom, s malým uškom na krčku (obr. 136: 22), ihlice s hríbovitou hlavicou
s otvorom v krčku (obr. 136: 24) a ihlice so slučkovitou hlavicou (obr. 138).
Spomedzi uvedených typov k najstarším patria cyperské ihlice. Konštrukčne pozostávajú z tyčinkovitej ihly a drôtenej hlavice. Práve konštrukcia samotnej hlavice sa ukázala ako chronologicky relevantná a umožňuje vyčleniť dva základné varianty. Prvý, starší variant má ihlu šabľovito
prehnutú alebo rovnú, s hrotom obvykle mierne ohnutým, horná časť ihly je vyformovaná do drôtu
a stočená do jednoduchej slučky, zvyšná časť drôtu je viacnásobne obtočená okolo ihly. Druhý,
mladší variant je zvyčajne masívnejší, ihla býva rovná, s koncom mierne ohnutým (dosahuje dĺžku až 300 mm), horná časť ihly je na kúsku roztepaná, vytvára slučku a pokračujúca drôtená časť
je špirálovito stočená tak, že tvorí horizontálne špirálovité rameno, následne je zvyšná časť drôtu
obtočená okolo hornej časti ihlice.
Najstaršie cyperské ihlice prvého variantu pochádzajú z hrobov klasickej fázy nitrianskej kultúry, ktoré boli odkryté na pohrebisku v Branči. V hrobe 87 bola ihlica sprevádzaná nožíkom tvaru
vŕbového listu a v hrobe 88 dýkou tvaru vŕbového listu (Vladár 1973b, tab. X). Následne sa s väčším
počtom cyperských ihlíc prvého variantu, s jednoduchou slučkou, na území Slovenska stretávame
v hroboch z predklasickej fázy únětickej kultúry (Abrahám, Veľký Grob, Ludanice-Mýtna Nová
Ves) a v prostredí wieselburskej kultúry (Bratislava-Rusovce, hrob 5 - Pichlerová 1980, obr. 3: 7).
Ihlice mladšieho variantu, s krížovým špirálovitým ramenom, výrazne nastupujú v klasickej
fáze únětickej kultúry. Dobre to dokumentujú najmä hroby na pohrebiskách hurbanovskej skupiny únětickej kultúry (Hurbanovo, hrob 39, 59; Nesvady, hrob 43, 80; Dvory nad Žitavou, hrob
33/60). Ojedinele sa cyperské ihlice mladšieho variantu objavujú na juhozápadnom Slovensku
v hroboch z počiatku maďarovskej kultúry (úněticko-maďarovský horizont), ako to potvrdzuje
exemplár z hrobu z Brunoviec (Točík 1964c, tab. V: 11). Iba do určitej miery je prekvapujúci výskyt cyperských ihlíc na východnom Slovensku, kde ich možno považovať za doklad prenikania
elementov únětickej kultúry zo západu v smere východnom (Bátora 2006, obr. 168). Objavujú
sa najprv v hroboch zo staršieho obdobia OFKK na pohrebisku v Nižnej Myšli (Olexa/Nováček
2013, obr. 30: 6, 7) a nachádzajú sa aj v žiarovom hrobe zo záveru tohto komplexu na pohrebisku
v Strede nad Bodrogom (Polla 1960, tab. XXVI: 2). Zrejme za dôsledok kontinuálneho kultúrnohistorického vývoja v priestore horného Potisia možno považovať výskyt ihlíc cyperského typu
ešte aj v staršom úseku strednej doby bronzovej. Dobre to dokumentuje napríklad ihlica zo žiarového hrobu pilinskej kultúry v Tornali (pred tým Šafárikovo) (Furmánek 1972, 31, tab. 3: 25). Na
prežívanie cyperských ihlíc aj na juhozápadnom Slovensku až do strednej doby bronzovej (pozri
subkapitolu 3. 2. 3 Ozdoby a funkčný šperk) poukazuje nález z birituálneho pohrebiska karpatskej
mohylovej kultúry v Nových Zámkoch (Furmánek/Oždáni 2015, 155).
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Obr. 136. Kovové ihlice zo staršej a z počiatku strednej doby bronzovej. - Fig. 136. Metal pins of the Early and beginning of the Middle
Bronze Age. 1, 10, 22, 23 – Nižná Myšľa; 2 – Abrahám; 3, 5 – Výčapy-Opatovce; 4 – Čaňa; 6, 15, 17-19 – Jelšovce; 7 – Branč; 8 – Želiezovce; 9 – Úľany nad Žitavou; 11 – Košťany; 12 – Vinodol; 13 – Majcichov; 14 – Veľký Grob; 16 – Nesvady; 20 – neznáme nálezisko/
unknown finding place; 21 – Gajary; 24 – Hoste (podľa/after Olexa 2003; Novotná 1980; Bátora 1983b).
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Všetky ihlice cyperského typu v nitrianskej kultúre, ako aj v predklasickej fáze únětickej kultúry pochádzajú z hrobov mužov (Branč, Ludanice-Mýtna Nová Ves). Ich prevaha v hroboch mužov
je výrazná aj v klasickej fáze únětickej kultúry (Branč, Veľký Grob, Nesvady).
Výrazným typom ihlíc boli ihlice s terčovitou hlavicou, ktorých najstaršie exempláre boli
hladké, nezdobené a terčovitú časť hornej partii mali jazykovito vytiahnutú a zatočenú dozadu
do horizontálneho očka (Jelšovce, Výčapy-Opatovce). Mladšie ihlice boli na pravidelnej terčovitej hlavici zdobené rytou výzdobou (Abrahám, Výčapy-Opatovce) a na niektorých sa objavuje
plytký tŕň v centrálnej časti kruhovej hlavice (Pata - Cheben 2012, obr. 4). Na území Slovenska sa
výskyt staršieho typu ihlíc spája najmä s predklasickou (nitriansko-únětickou) fázou a mladší typ
s klasickou fázou únětickej kultúry. Okrem toho sa oba typy zistili aj v hroboch wieselburskej kultúry v Bratislave-Rusovciach (Novotná 1980, tab. 1: 58) a na zmiešanom úněticko-wieselburskom
pohrebisku vo Veľkom Grobe (Chropovský 1960, obr. 24: 1-3).
Najmladší typ ihlíc s terčovitou hlavicou, označovaný aj ako typ Esztergom (Novotná 1980,
26-28), súvisí najmä s nositeľmi severopanónskej kultúry. Z nášho územia sú známe zo sídliska
maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku (Bátora/Rassmann 2008, obr. 9), zo sídliska
(?) v Želiezovciach a z depotu pochádzajúceho z údolia Ipľa. Iste nie je náhodná ich veľká podobnosť s technikou vyhotovenia a výzdoby (vybíjanie), objavujúcimi sa na srdcovitých záveskoch,
ktoré sú spolu so záveskami tvaru lastovičieho chvosta (známe aj pod označením ako kotvovité
závesky) a záveskami v tvare hrebeňa, charakteristické pre horizont bronzov typu Tolnanémedi
v Zadunajsku (Kiss 2012, obr. 31).
K zriedkavým typom ihlíc na území Slovenska patria ihlice typu Peigarten, pre ktoré je charakteristická dvojitá krúžkovitá hlavica s roztepaným uškom na hornej strane vytiahnutým ponad okraj
a zvinutým dozadu do očka. Z územia Slovenska poznáme doteraz dva exempláre tohto typu ihlíc.
Prvý, neúplný exemplár pochádza z priestoru pohrebiska hurbanovskej skupiny únětickej kultúry
v Hurbanove (obr. 137: 2; Točík 1979, tab. XCI: 16) a druhý sa našiel v dome únětickej kultúry
v areáli opevneného sídliska vo Vrábľoch (obr. 137: 1). V inventári domu vo Vrábľoch sa okrem
ihlice typu Peigarten našla početná keramika, reprezentovaná najmä klasickými šálkami, na základe ktorých bolo možné dom datovať do
klasickej fázy únětickej kultúry (Bátora/Rassmann v tlači). Presné analógie
k nášmu exempláru pochádzajú z pohrebiska kultúry Vatya v Lovasberény-Mihályvári (Bóna 1975, obr. 12: 11)
a z depotu únětickej kultúry v Peigartene
v Rakúsku (Bayer 1928, tab. V: 4). Depot z Peigartenu, v ktorom sa okrem ihlice typu Peigarten našli ďalšie tri ihlice
s terčovitou hlavicou, ďalej dva náramky
borotického typu, 3 špirálovité náramenníky a 11 nákrčníkovitých hrivien, bol
uložený do hrncovitej nádoby zdobenej Obr. 137. Ihlice únětickej kultúry typu Peigarten. - Fig. 137. Pins of the
Únětice culture of the Peigarten type. 1 – Vráble; 2 – Hurbanovo (1 nepubzväzkami horizontálnych aj vertikálnych likovaný výskum J. Bátoru a K. Rassmanna/unpublished excavation of J.
rýh (Bayer 1928, tab. II-V). Výzdoba ná- Bátora and K. Rassmann; 2 – podľa/after Novotná 1980).
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doby sa prihovára za datovanie depotu do počiatku klasickej fázy únětickej kultúry, t. j. do počiatku
stupňa BA2. Podobne bola datovaná aj ihlicu typu Peigarten z hrobu 11 na pohrebisku únětickej
kultúry v Opave-Vávroviciach na severnej Morave (Hlas/Stuchlík/Šín 2017, 79, obr. 8: 1).
Ďalším výrazným typom ihlíc sú ihlice so stočenou hlavicou, ktorá býva roztepaná a stočená do
trubičky, resp. neroztepaná, stočená do očka. Oba typy ihlíc sa objavujú v hroboch zo záveru nitrianskej
kultúry (Branč) a v hroboch klasickej fázy únětickej (Bánov, Úľany nad Žitavou, Komjatice II, Hurbanovo, Bajč) a wieselburskej kultúry (Chorvátsky Grob, Bratislava-Rusovce). Na východnom Slovensku sa častejšie objavujú ihlice neroztepané stočené do očka už v mladšej fáze koštianskej kultúry (Košice). V OFKK výrazne narastá od predklasickej fázy počet oboch typov ihlíc (Nižná Myšľa - Olexa/
Nováček 2013, obr. 29, 36). O ich dlhodobom používaní, až do záveru staršej doby bronzovej, svedčia
nálezy z pohrebiska v Strede nad Bodrogom (Polla 1960, tab. XVII: 4, 5; XXIV: 5). Potvrdzujú to aj
ich nálezy z neskoromaďarovských pohrebísk v Majcichove (Chropovský 1958, 492) a Dolnom Petri,
dnes Svätom Petri (Novotná 1980, tab. 5: 184). Ihlice so stočenou hlavicou, oboch typov, sa vyskytujú
vzácne vyrovnane v hroboch oboch pohlaví, t. j. mužov aj žien.
Nepočetnú skupinu ihlíc v staršej dobe bronzovej na Slovensku zastupujú ihlice s uškom, nazývané aj ako únětické ihlice, resp. ihlice českého typu (Schránil 1921). Ako aj z ich označenia vyplýva, patria k charakteristickým artefaktom únětickej kultúry. Na území Slovenska ich poznáme
z úněticko-wieselburského pohrebiska vo Veľkom Grobe (Chropovský 1960, tab. 6: 16) a z pohrebiska únětickej kultúry v Rumanovej (Veliačik/Masnicová 2004, 177). Únětické ihlice s uškom
patria k typickým reprezentantom klasickej fázy únětickej kultúry.
Výraznou skupinou ihlíc sú ihlice s rúrkovitou hlavicou. Chronologicky staršie exempláre majú
hlavicu roztepanú, zvinutá do kornúta a ihlu hladkú. Mladšie ihlice majú spravidla masívnejšiu hlavicu, tiež zvinutú do kornúta a ihlu tordovanú. Prevažná väčšina starších ihlíc patrila do klasickej
fázy únětickej kultúry (Branč, Čalovo, Senec, Trenčianske Biskupice, Vinodol), resp. jej hurbanovskej skupiny (Bajč, Dvory nad Žitavou, Nesvady - Novotná 1980, 19, 20). S mladšími ihlicami sa
stretávame až v neskoromaďarovskom období, ako to potvrdzujú ihlice z birituálneho pohrebiska
v Majcichove (Novotná 1980, tab. 1: 50, 51). Je pozoruhodné, že tento druhý, mladší variant ihlíc s rúrkovitou hlavicou sa objavuje v závere OFKK aj na východnom Slovensku v Nižnej Myšli
(Olexa/Nováček 2013, tab. 22: 1).
Ihlice s guľovitou šikmo prepichnutou hlavicou predstavujú najvýraznejšiu a najpočetnejšiu skupinu ihlíc v mladšom úseku staršej doby bronzovej. Detailné štúdium stvárnenia hlavíc ihlíc ukázalo,
že síce sa nazývajú ihlice s guľovitou hlavicou, prevažná väčšina z nich nemá hlavicu v tvare gule.
Taktiež sa zistilo, že niektoré exempláre ihlíc nemali hlavicu prepichnutú šikmo, ale kolmo, tak, že
otvor bol asymetricky posunutý do strany. Na základe stvárnenia ihly ich je možné rozdeliť do dvoch
základných skupín - do prvej patria ihlice s ihlou tordovanou a do druhej s ihlou hladkou. Hlavica
a kŕčok ihlice bol buď zdobený okružnou špirálovitou rytou líniou alebo boli hladké nezdobené.
Na základe uvedených skutočností bolo možné v oboch skupinách vyčleniť viacero typov - ihlice
s guľovitou, resp. vajcovitou hlavicou, ihlice s polguľovitou hlavicou, ihlice v tvare stlačenej gule
a ihlice s kónickou kužeľovitou hlavicou. Uvedené rozdelenie ihlíc na základe rozdielov zistených
v stvárnení hlavice, otvoru v hlavici a ihly sa ukázalo ako chronologicky relevantné.
Najstaršie exempláre týchto ihlíc sa objavujú v klasickej fáze únětickej kultúry, sú celkovo masívnejšie, rozmernejšie a guľovitú hlavicu obvykle nemajú zdobenú. Vyskytli sa na pohrebisku únětickej
kultúry v Bernolákove (Pichlerová 1963, obr. 1: 2), Čiernej Vode (Ižof/Točík 1981, obr. 44: 1) a v hro184.
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boch hurbanovskej skupiny únětickej kultúry v Nesvadoch (Dušek 1969, obr. 3: 4; 4: 3). Výrazný nárast
počtu prevažnej väčšiny typov ihlíc s guľovitou hlavicou zaznamenávame od včasnej (úněticko-maďarovskej) fázy maďarovskej kultúry (Jelšovce) a včasnej (úněticko-věteřovskej) fázy věteřovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. V oboch kultúrach sa aj v ich klasických fázach stávajú výrazne
dominantným typom ihlíc. V neskorých fázach maďarovskej a věteřovskej kultúry ich počet výrazne
klesá a sú nahrádzané ihlicami s dvojkónickou hlavicou typu Gajary (Gajary, Majcichov) a s ihlicami
s uškom na krčku (Majcichov, hrob 16 a 42 - Chropovský 1958, obr. 190: 6, 7, 14).
Ihlice s guľovitou hlavicou sa objavujú, aj keď vo výrazne menšom počte, aj v OFKK na východnom Slovensku. Najstaršie exempláre sú známe z hrobov predklasickej fázy tohto komplexu
(Nižná Myšľa, hrob 222 a 280 - Olexa/Nováček 2013, tab. 106: 3; 135: 4).
V závere staršej doby bronzovej sa objavuje skupina ihlíc s dvojkónickou hlavicou, ktorých
mierne esovite prehnutá ihla je tordovaná alebo hladká. Ich najstaršie exempláre sa vyskytujú v hroboch zo záveru klasickej fázy maďarovskej
kultúry na pohrebisku v Jelšovciach. Kým ihlica
z hrobu 239, ktorá je na dvojkónickej hlavici a kŕčku zdobená špirálovitou okružnou líniou (Bátora
2000a, tab. 22: 1), je ešte spojená s predchádzajúcim vývojom, ihlica s hladkou dvojkónickou hlavicou z hrobu 281 (Bátora 2000a, tab. 27: 8) je už
značne blízka ihliciam typu Gajary (Novotná 1980,
tab. 6: 252). Stvárnením hlavice sa približuje aj ihliciam typu Megyaszó, kde sa objavujú nezdobené
exempláre (Novotná 1980, tab. 6: 262). Ihlice typu
Gajary sú tvarovo aj chronologicky blízke juhonemeckým ihliciam typu Bühl a možno ich datovať do
záveru staršej a počiatku strednej doby bronzovej
(Novotná 1980, 46). V závere staršej a na počiatku
strednej doby bronzovej sa v neskorej fáze kultúrneho komplexu Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen
a OFKK dvojkónická hlavica ihlíc splošťuje (je už
skôr hríbovitá) a M. Novotná tento typ označuje ako
typ Streda nad Bodrogom na základe nálezov z eponymného pohrebiska (Novotná 1980, 44).
Ďalším typom ihlíc, ktoré sa objavujú v závere
staršej doby bronzovej sú ihlice s terčovitou hlavicou
zdobenou zhora koncentrickými žliabkami a tŕňom,
s malým úškom na krčku (obr. 136: 22) a ihlice s hríbovitou hlavicou s otvorom v krčku (typ Paarstadl).
Ihlice s terčovitou hlavicou sú charakteristické pre
OFKK, kde sa vyskytujú na sídliskách (Košice-Barca, Spišský Štvrtok) i pohrebiskách v mladšom kla- Obr. 138. Nižná Myšľa. Bronzové ihlice so slučkovitou
hlavicou otomansko-füzesabonského kultúrneho komsickom stupni (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2015, plexu. - Fig. 138. Nižná Myšľa. Bronze pins with looped
34; tab. 56: 11, 12). Ihlice typu Paarstadl sa vysky- head of OFCC (podľa/after Olexa 2003).
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tujú najmä v hroboch na pohrebiskách z neskorej fázy maďarovskej (Majcichov) a věteřovskej
kultúry (Gajary). Výnimočne sa objavujú aj na opevnených sídliskách maďarovskej kultúry,
ktoré sú datované do záveru staršej doby bronzovej (obr. 136: 24; Hoste - Bátora 1983b, obr.
4:3; Litviaková 2017, obr. 4)
Osobitný typ ihlíc predstavujú ihlice so slučkovitou hlavicou, ktoré sú svojím stvárnením
veľmi podobné ihlám na šitie (obr. 138). Z toho dôvodu boli dlho považované za pracovný
nástroj. Sú typické pre kultúry OFKK a ich najstaršie exempláre, ktoré sú pomerne malé
(zhodne majú dĺžku 50 mm), sa objavujú už v koštiansko-otomanskom stupni, čo dokumentujú viaceré hroby napríklad na pohrebisku v Nižnej Myšli (Olexa/Nováček 2013, 36; obr. 30:
1-3). Na to, že ide o ihlice ktoré slúžili na zopínanie odevu poukazuje nielen ich postupne
narastajúca dĺžka, ktorá sa v neskorej fáze OFKK pohybuje spravidla v rozmedzí 150 až 200
mm, ale najmä ich umiestnenie v hroboch, kde sa obvykle nachádzajú na hlave a hrudi pochovaného alebo v ich tesnej blízkosti (Olexa/Nováček 2017, 30-31, obr. 8: 1-3). Výnimočne sa
s ihlicami so slučkovitou hlavicou stretávame aj na sídliskách maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Dokumentuje to napríklad nález takejto ihlice vo výplni zásobnej jamy
z neskorej fázy maďarovskej kultúry, ktorá bola odkrytá na opevnenom sídlisku v Rybníku
(nepublikovaný výskum J. Bátoru).

Obr. 139. Plechové kovania nitrianskej kultúry (1, 2) a otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (4-7). - Fig. 139. Metal belt fittings of the Nitra culture (1, 2) and OFCC (4-7). 1-3 – Nitra-Čermáň; 4-7 – Nižná Myšľa (podľa/after Vladár/Bátora 2004; Olexa 2003).
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Kovania
Na počiatku doby bronzovej v nitrianskej kultúre možno sledovať i výrazné zastúpenie
plechovej industrie zdobenej obvykle vybíjaním, ale aj bez výzdoby. Dobre to dokumentuje
mimoriadne bohatý hrob muža 56 na pohrebisku Nitra-Čermáň, v ktorom sa našla garnitúra
plechových kovaní, tvoriaca súčasť kovania opasku (obr. 139: 1-3; Vladár/Bátora 2004, obr.
5: 1-6, 12). V tejto súvislosti možno spomenúť aj hrob 8 z Komjatíc, v ktorom plechové kovania štvorcového tvaru spolu s medenými trubičkami tvorili súčasť opasku (Bátora 1978,
obr. 4: 7). Väčšie obdĺžnikové plechové kovania v hrobe muža (hrob 328) z Ludaníc-Mýtnej
Novej Vsi, spájali dva rady medených trubičiek uložených nad sebou (obr. 249). Podobne
spojené trubičky sa zistili aj na pohrebisku koštianskej kultúry v hrobe ženy (hrob 37) v Košiciach (Pástor 1969, tab. VII: 6-13). V prípade trubičiek spojených plechovými kovaniami je
možné uvažovať aj o ich využití ako hudobného nástroja podobného panovej píšťale (Novotný
1982, 101-106; obr. 1) (pozri subkapitolu 5.5 Výtvarný a hudobný prejav).
V nasledujúcom období sa s kovaniami stretávame až v závere staršej
doby bronzovej, v OFKK na východnom Slovensku. Ide o kovania zhotovené zo zlatého plechu, ktoré vzhľadom na ich umiestnenie v hroboch
žien tvorili pravdepodobne ozdobu
golierov pohrebného rúcha (obr. 139:
4-7; Olexa/Nováček 2015, tab. 71:
4-8; 87: 5-10; 66; 68).

Ozdobný štít
V nedávnej dobe obohatil kovovú
industriu staršej doby bronzovej na
území Slovenska ozdobný štít jazykovitého tvaru z Gajár, okr. Malacky.
Ide o unikátny nález prvý svojho druhu z územia Slovenska. Bol zhotovený z medeného plechu (dĺžka 132 –
179 mm, šírka 78 – 90,5 mm, hrúbka
1,2 – 1,5 mm, hmotnosť 113,4 g). Na
prednej strane je artefakt bohato zdobený rytím a priečnymi zásekmi (obr.
140; Bartík/Zachar 2017, 64; obr. 2
a 3). Svojím tvarom a výzdobou je
veľmi blízky ozdobným štítom únětickej kultúry z východných Čiech
z lokalít Starý Bydžov a Opolany

Obr. 140. Gajary. Ozdobný štít únětickej kultúry zhotovený z medeného plechu. - Fig. 140. Gajary. Decorated „shield“ of the Únětice culture made of copper
sheet (podľa/after Bartík/Zachar 2017).
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(Moucha 2005, tab. 96: 1; 60: 1 a 2). Napriek tomu, že je to prvý nález štítu jazykovitého tvaru na
území moravsko-slovensko-dolnorakúskej vetvy únětickej kultúry, s veľkou pravdepodobnosťou
nejde o import, pretože výzdoba, ktorá sa vyskytuje na jeho prednej strane, je známa aj z kovových ozdôb a zbraní domácich kultúr v oblasti stredného Dunaja (únětickej, unterwölblinskej
a wieselburskej kultúry) (Bartík/Zachar 2017, 70). V rámci relatívnej chronológie možno ozdobný štít z Gajár datovať do začiatku klasickej fázy únětickej kultúry, t. j. do stupňa BA2a. J. Bartík
a T. Zachar nevylučujú jeho datovanie ani do záveru predchádzajúceho stupňa, t. j. BA1b (Bartík/
Zachar 2017, 71). Za takéto datovanie sa prihovára aj variant medi typu Singen, z ktorej bol
štít z Gajár zhotovený. Chemická analýza preukázala v štíte z Gajár vysoký obsah niklu, ktorého
množstvo bolo podobne vysoké aj v exemplároch z lokalít Starý Bydžov a Opolany. Pôvod kovu,
z ktorého bol vyrobený gajarský exemplár, tak treba hľadať v západnejšie ležiacich oblastiach
(Bartík/Zachar 2017, 74).

Závesky
Najstaršie závesky sa v staršej dobe bronzovej na Slovensku objavujú v únětickej kultúre.
Reprezentujú ich hlavne okuliarovité závesky, zhotovené z jedného kusu pomerne masívneho
drôtu kruhového prierezu, na koncoch špiráľovito stočené (obr. 141: 1; Furmánek 1982, 316).
Ďalším typom záveskov, ktoré sa objavujú v únětickej kultúre, sú otvorené srdcovité závesky
s koncami dovnútra ohnutými (Vinodol), resp. neohnutými (Bajč - Furmánek 1980, tab. 9: 145).
Charakteristické sú najmä pre klasickú fázu únětickej kultúry (Pata, Rumanová) a jej hurbanovskú skupinu (Hurbanovo). S ich vyvinutejšími exemplármi sa stretávame aj neskôr v hroboch
maďarovskej kultúry (Jelšovce - Bátora 2000a, 55: 6-16) a v hroboch a depotoch OFKK (obr.
141: 3; Nižná Myšľa - Olexa 2003, obr. 41). V rámci hurbanovskej skupiny únětickej kultúry
sa objavil aj ojedinelý lopatkovitý závesok typu Dvory nad Žitavou. Bol zhotovený z plechu
a možno ho považovať za prototyp spomínaných srdcovitých záveskov (Furmánek 1982, 317).
Výrazné typy záveskov sa objavujú v mladšom úseku staršej doby bronzovej, kde ich reprezentujú obrátené srdcovité závesky (obr. 141: 9; srdcovité plechové závesky), kotvovité,
nazývané aj závesky v tvare lastovičieho chvosta (obr. 141: 4) a kruhové závesky so stredovými krížovými rebrami (obr. 141: 6). I keď sú spojené hlavne s horizontom bronzov typu Tolnanémedi, časť z nich, napríklad liate kotvovité obr. 141: 8) a otvorené srdcovité (obr. 141:
2) sa objavujú aj na rozhraní staršej a strednej doby bronzovej v kosziderskom horizonte. Pozoruhodné je, že všetky uvedené typy záveskov sa našli spolu v depote z „údolia Ipľa“. Tento
depot je doteraz jediným depotom typu Tolnanémedi z územia Slovenska. Kultúrne možno
tieto depoty spájať najmä so severopanónskou kultúrou. V inventári depotu z „údolia Ipľa“ sa
objavujú popri starších predmetoch (obrátené srdcovité závesky, otvorené srdcovité závesky,
liate sibinské záušnice) aj mladšie (terčovité závesky), resp. najmladšie predmety (lievikovité
závesky; Baliová 2010, 84).
Kruhové závesky so stredovými krížovými rebrami sú známe aj z prostredia maďarovskej kultúry (Zbehy-Andač „Oderov dvor“). Kruhovým záveskom sú blízke kolesovité závesky, ktoré taktiež
poznáme z maďarovskej kultúry (obr. 141: 7; Šurany-Nitriansky Hrádok - Marková 1999, obr. 2: 4).
V závere staršej a na počiatku strednej doby bronzovej sa objavujú aj ďalšie nové typy
záveskov. Sú to terčovité závesky zdobené na prednej strane koncentrickými rebrami a stre188.
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Obr. 141. Bronzové závesky zo staršej a z počiatku strednej doby bronzovej. - Fig. 141. Bronze pendants of the Early and beginning of
the Middle Bronze Age. 1 – Ivanovce; 2, 3, 10 – Košice-Barca; 4, 9 – Ipeľ river valley; 5 Nitra; 6 – Zbehy-Andač; 7 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 8 – Rybník (podľa/after Veliačik/Němejcová-Pavúková 1987; Bátora 1984c; Bátora/Rassmann 2008; Furmánek 1982).

dovým tŕňom (obr. 141: 5). Vyskytujú sav depotoch kosziderského horizontu tak v maďarovskej kultúre (Bajč-Vlkanovo - Furmánek/Vladár 2006, obr. 4: 3), ako aj v oblasti rozšírenia kultúr OFKK (Košice-Barca I - Furmánek/Vladár 2006, obr. 10: 3). Ďalej sú to masívne
plechové lunicové závesky, obvykle na prednej strane zdobené jemnou rytou výzdobou. Na
rozdiel od predchádzajúceho typu záveskov sú charakteristické pre oblasť rozšírenia kultúr
OFKK (obr. 141: 10; depoty Košice-Barca II; Spišský Štvrtok - Furmánek/Vladár 2006,
obr. 11: 17-18; 27: 1). Pozoruhodné je, že sa v depote v Košiciach-Barci našiel, v sprievode
veľkých plechových lunicových záveskov, aj obrátený plechový srdcovitý závesok, ktorý je
charakteristický pre spomínané depoty typu Tolnanémedi v oblasti severopanónskej kultúry
(Gancarski et al. 2002, fot. 45).
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Pásové zápony
V staršej dobe bronzovej patria bronzové pásové zápony na území Slovenska k zriedkavým
nálezom. Známe sú doteraz iba dva kusy zápon, z ktorých každá patrí k inému typu. Prvý typ predstavuje pásová zápona zhotovená z bronzovej tyčinky šošovkovitého prierezu, na širšom konci
roztepaná na plocho a uhlovito ohnutá späť, na užšom konci hákovite zahnutá (Bátora 2000a, tab.
55: 26). Pochádza z rozrušeného hrobu III na pohrebisku v Jelšovciach (obr. 142: 1). Možno ju
priradiť k pásovým záponám typu Gemeinlebarn, ktoré sú datované do stupňa Gemeinlebarn III/
Lanquaid (Neugebauer1991, tab. 5: 1; 20).
Druhý typ reprezentuje zápona s pozdĺžnym platničkovitým telom, z ktorého symetricky na
obe strany vybiehajú úzke ramená ukončené špirálovito zahnutými hrotmi. Našla sa v Chľabe,
žiaľ jej bližšie nálezové okolnosti nie sú známe (obr.142: 2; Kilian-Dirlmeier 1975, 32; tab. 4:
35). Zápona patrí k záponám typu Dunaújváros a možno ju datovať do FD III-MD I (Hänsel 1968,
109-112), teda do záveru staršej a na počiatok strednej doby bronzovej.
V súvislosti so stvárnením zápony z Chľaby možno spomenúť i ďalšiu záponu zo Želiezoviec, ktorá je datovaná už do strednej doby bronzovej (Hänsel 1968, 110, tab. 30: 2). Ide
taktiež o plochú záponu so zúženou stredovou časťou, v platničkovito rozšírenej tylovej časti má tri
otvory na upevnenie k opasku a v oblúkovito rozšírenej prednej časti so zapínacím hákom sa nachádzajú dva väčšie otvory. Podľa B. Hänsela nie je
vylúčené, že i bronzovú „sponu“ v tvare jašterice
z hrobu 4 severopanónskej kultúry v Patinciach,
možno považovať za pásovú záponu s dlhým tŕňom
(Hänsel 1968, 111; Dušek 1960, obr. 4: 4).
Na území Slovenska je možné v budúcnosti počítať s nálezmi ďalšieho typu plochých bronzových
Obr. 142. Bronzové pásové zápony maďarovskej (1) a se- zápon, ktoré majú trojuholníkovitý tvar. Poukazujú
veropanónskej (?) kultúry. - Fig. 142. Bronze belt fittin- na to nedávne nálezy kadlubov na ich odlievanie na
gs of the Maďarovce (1) and Transdanubian Encrusted
Pottery culture (?). 1 – Jelšovce, 2 – Chľaba (podľa/after západnom Slovensku v Dojči (Bača/Bartík 2012,
Bátora 2000a; Kilian-Dirlmeier 1975).
obr. 1: 1) a v Budmericiach (Jelínek/Vavák 2014, 46).

Nánožníky
K zriedkavým ozdobám v staršej dobe bronzovej patria nánožníky. Z územia Slovenska poznáme
dva typy nánožníkov. Prvým typom je nánožník zhotovený z jednoduchého medeného drôtu s prekrývajúcimi sa koncami; druhý typ predstavujú nánožníky vyrobené z masívnej bronzovej tyčinky kruhového prierezu s koncami špirálovito stočenými a možno ich zaradiť k ozdobám typu Wixhausen.
Nánožník prvého typu sa našiel na pohrebisku vo Výčapoch-Opatovciach v hrobe muža nitrianskej kultúry (Točík 1979, 79, tab. XXXVI: 18). Doteraz je v rámci staršieho úseku staršej doby
bronzovej na území Slovenska ojedinelý.
Druhý typ nánožníkov sa vyskytol v dvoch hroboch zo záverečného úseku staršej doby bronzovej. Na juhozápadnom Slovensku jeden exemplár pochádza z hrobu neskorej fázy maďarovskej
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Obr. 143. Bronzové nánožníky maďarovskej kultúry (1) a otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (2). - Fig. 143. Bronze
anklets of the Maďarovce culture (1) and OFCC (2). 1 – Jelšovce; 2 - Nižná Myšľa (podľa/after Bátora 200a; Olexa/Nováček 2017).

kultúry v Jelšovciach (obr. 143: 1; Bátora 2000a, tab. 27: 14) a druhý na východnom Slovensku
z hrobu neskorej fázy OFKK na pohrebisku v Nižnej Myšli (obr. 143: 2; Olexa 2003, obr. 27;
Olexa/Nováček 2017, tab. 61: 7). Nánožníky druhého typu sa od náramkov so špirálovite stočenými koncami odlišujú iba masívnosťou a uložením v hrobe na kostiach dolných končatín.
Pozoruhodné je, že kým nánožník prvého typu z obdobia nitrianskej kultúry bol nájdený v hrobe muža, nánožníky druhého typu zo záverečného obdobia staršej doby bronzovej sa našli v hroboch detí. V Nižnej Myšli v hrobe 570 to bolo dieťa (dievča?) vo veku 5 – 7 rokov (Olexa/Nováček 2017, tab. 61: 7) a v Jelšovciach v hrobe 281 dieťa (dievča?) vo veku infans III (Bátora 2000a,
tab. 27: 14). O tom, že ide o zvyk rozšírený v širšej geografickej oblasti, svedčí aj hrob dieťaťa
(hrob D/305) s nánožníkom na pohrebisku OFKK v Tiszafüred-Majoroshalom v maďarskom Potisí (Csányi/Tárnoki 1992, obr. 464; 208).

Drobný šperk
Drobný šperk reprezentujú plechové trubičky, špirálky a koráliky, ktoré tvorili súčasť náhrdelníkov. Trubičky sa objavujú vo väčšom počte už v nitrianskej kultúre, čo dobre dokumentujú
nálezy z pohrebiska v Branči (obr. 144: 6; Vladár 1973b, tab. 14: 12; 16: 8; 18: 10, 11). Trubičky
sa v nitrianskej kultúre vyskytujú aj v hroboch mužov, kde bývajú uložené pri panvových a stehenných kostiach obvykle spolu s plechovými kovaniami štvorcového alebo obdĺžnikovitého tvaru (Branč - Vladár 1973b, tab. 6: 21, 22; 20: 4; Šaľa II - Točík 1979, tab. 68: 7-9, 12-14). Možno
ich považovať za súčasť výzdoby opaskov. Popri ozdobnej funkcii medených trubičiek možno
v niektorých prípadoch, vychádzajúc z nálezových okolností, uvažovať o ich využití ako súčasti hudobných nástrojov (panových píšťal – hrob 328 v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi; hrob 37
v Košiciach - Novotný 1982, obr. 1). S plechovými trubičkami sa stretávame aj v nasledujúcej únětickej kultúre, najmä v jej staršej nitriansko-únětickej fáze (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 31: 1-8).
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Špirálky sa ako súčasť náhrdelníkov začínajú objavovať v nitriansko-únětickej fáze. V rámci
špirálok sa stretávame s ich dvomi variantmi. Prvým sú špirálky zhotovené z drôtu kruhového
prierezu, ktoré sú obvykle kratšie (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 26: 24) a druhým variantom sú
špirálky z naplocho roztepaného drôtu, ktoré bývajú dlhšie (obr. 144: 7; Jelšovce - Bátora 2000a,
tab. 26: 23). Špirálky prvého variantu sa objavujú aj v klasickej fáze únětickej kultúry a v nasledujúcej maďarovskej kultúre sa vyskytujú iba veľmi zriedkavo. Pre obdobie maďarovskej kultúry
a kultúry OFKK sú charakteristické najmä špirálky druhého variantu (Jelšovce - Bátora 2000a,
tab. 27: 5,6; 34: 7; Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, tab. 25; 27). Navyše v kultúrach OFKK
bývajú špirálky aj súčasťou náramkov.
Okrem náhrdelníkov zložených z trubičiek a špirálok sa stretávame aj s náhrdelníkmi pozostávajúcimi z bronzových korálikov súdkovitého tvaru. Ich najstaršie exempláre sa objavujú
v období klasickej fázy únětickej kultúry. Vyskytujú sa predovšetkým v hroboch (Vinodol - Točík 1979, tab. 78: 4), ale aj v depotoch (obr. 144: 9; Ivanovce - Veliačik/Němejcová-Pavúková
1987, 52, obr. 3; 4; Stupava - Hampel 1896, 135; tab. 183: 12; Bratislava- Devínska Nová Ves
- Benkovsky-Pivovarová 1994, 21, 22). V nasledujúcom období maďarovskej kultúry nadobúdajú súdkovité koráliky takmer guľovitý tvar (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 24: 42). Vystupujú aj
v depotoch kosziderského horizontu (Mozsolics 1967, 72).
V strednom úseku staršej doby bronzovej, v klasickej fáze únětickej kultúry, sa po prvýkrát
objavuje nový typ drobného šperku – nášivky (Bajč, Hurbanovo, Nesvady - Točík 1979, tab.
81: 5; 82: 17-19; 100: 10; Dušek 1969, obr. 3: 20). Boli zhotovené z tenkého plechu a patria
k trom základným typom. Prvým sú nášivky puklicovité, polguľovitého tvaru s jedným alebo
dvomi protiľahlými otvormi na okrajoch (obr. 144: 10; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 5: 19; 11:
22-26), druhý typ reprezentujú nášivky kónické, klobúčikovitého tvaru s vybíjanou výzdobou
na sploštenom okraji (obr. 144: 11; Brunovce - Točík 1979, tab. 5: 1-20; Jelšovce - Bátora
2000a, tab. 2: 16-21; 10: 1) a tretím typom sú exempláre lievikovitého tvaru, kornútovito stočené – tutuli – s otvorom v hornej, zahrotenej časti (obr. 144: 1-3; Jelšovce - Bátora 2000a,
tab. 15: 15-17; 20: 12-13).
Nášivky sa početnejšie vyskytli najmä na pohrebiskách maďarovskej kultúry a v kultúrach
OFKK (Olexa/Nováček 2013, obr. 26), kde bývali našité nie iba na odeve, ale tvorili tiež súčasť
čelenky (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 20: 6-11; Nižná Myšľa - Gancarski et al. 2002, obr. 87),
resp. opasku (Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 2: 16-21). V hrobe 220 v Jelšovciach, v ktorom bolo
pochované dievča vo veku infans III (9-12 rokov), boli kornútovito stočené nášivky súčasťou
ozdoby vlasovej časti hlavy (Bátora 2000a, obr. 200).
Okrem hrobov sa nášivky druhého typu, t. j. kónického klobúčkovitého tvaru vyskytli aj v depote zo Šurian-Nitrianskeho Hrádku, ktorý sa nachádzal v základoch domu maďarovskej kultúry
a možno ho zrejme považovať za základovú obeť (Marková 1999, 228; obr. 4 a 5).
Na Slovensku zriedkavý typ drobného šperku reprezentujú drôtené tutuli (obr. 144: 4, 5),
ktoré sa našli v depote v Bratislave-Devínskej Novej Vsi (Novotná 1993, obr. 46: 10, 11). S ich
početnejším výskytom sa stretávame najmä v západnejšie ležiacich oblastiach pozdĺž Dunaja
v Rakúsku a v južnom Nemecku. Dobre to dokumentujú nálezy z pohrebísk Gemeinlebarn F
(Neugebauer 1991, obr. 7: 3-6) a Straubingu „Ziegelei Jungmeier“ (Hundt 1958, tab. 9, 12). Na
základe sprievodného materiálu sú v týchto oblastiach datované do stupňa Gemeinlebarn III/
Langquaid (Neugebauer 1991, 36).
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Obr. 144. Drobný šperk z medi a bronzu. - Fig. 144. Tiny ornaments made of copper and bronze. 1, 10, 11 – Jelšovce; 2-5 – Bratislava-Devínska Nová Ves; 6 – Komjatice; 7, 8 – Nižná Myšľa; 9 – Ivanovce (podľa/after Bátora 2000a; 1978; Novotná 1993; Olexa 2003;
Veliačik/Němejcová-Pavúková 1987).

3.3 Kosť a paroh

V

ýznamnú zložku materiálnej kultúry v jednotlivých kultúrach staršej doby bronzovej
na Slovensku tvorila kostená a parohová industria. Boli z nej zhotovené tak nástroje
a zbrane, ozdoby a súčasti odevu ako aj konských postrojov a iné predmety.

3.3.1 Nástroje a zbrane
K najpočetnejšie vyrábaným nástrojom počas celého skúmaného obdobia boli šidlá, ktoré
v prevažne patrili jednému typu. Boli zhotovené pozdĺžnym rozštiepením kostí a v hornej – tylovej časti sa spravidla nachádzala kĺbová hlavica a ich dolná časť bola brúsením zahrotená symetricky alebo asymetricky. Určitý rozdiel možno pozorovať iba v ich veľkosti. Prevažná väčšina
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šidiel bola zhotovená z metapódií, t. j. metakarpálnych a metatarzálnych kostí oviec alebo kôz.
Výnimočne boli zhotovené z kostí hovädzieho dobytka alebo z metapódia srnca. Vyskytujú sa
tak v hroboch, ako aj v sídliskových objektoch. V hroboch ich najväčší počet zaznamenávame
v počiatočnom období staršej doby bronzovej v kultúre Chłopice-Veselé (obr. 145: 1), nitrianskej
a koštianskej kultúre. Ich počet postupne v priebehu vývoja klesá a v záverečnom období, v hroboch maďarovskej kultúry, kultúry věteřovskej a v kultúrach OFKK, sa vyskytovali v minimálnej
miere. Boli tam nahradené bronzovými šidlami. Situácia pozorovaná na pohrebiskách nezodpovedá situácii na sídliskách, kde šidlá v záverečnom období staršej doby bronzovej patria k veľmi
častým nálezom (obr. 145: 3-5).
Ďalším kosteným nástrojom sú nástroje s dlátovitým ukončením, ktoré nie sú až tak časté ako
šidlá. Boli zhotovené, podobne ako šidlá, pozdĺžnym rozštiepením kosti a pribrúsením dolnej časti. Poznáme ich najmä zo sídlisk zo sklonku staršej doby bronzovej (obr. 145: 6, 7; Šurany-Nitriansky Hrádok, Santovka-Maďarovce, Rybník, Tupá, Vráble).
K nástrojom, ktoré čiastočne pripomínajú dláta, patria hladidlá. Bývajú prevažne zhotovené z plochých zvieracích kostí, najmä z rebier. S veľkou pravdepodobnosťou slúžili v hrnčiarstve na opracovanie povrchu keramiky. Stretávame sa s nimi najmä na sídliskách (Rybník, Santovka-Maďarovce).
Z plochých zvieracích kostí, najmä z lopatiek a čeľustí (hovädzieho dobytka, ošipaných a diviakov) boli zhotovované aj nástroje lopatkovitého tvaru (obr. 146: 3-5), ktorých jeden okraj bol
zubovito upravený. Objavujú sa už na sídliskách únětickej kultúry (Jelšovce) a ešte častejšie vystupujú na sídliskách maďarovskej kultúry (obr. 146: 1, 2; Ivanovce, Šurany-Nitriansky Hrádok,
Santovka-Maďarovce) a v kultúr OFKK (Košice-Barca, Nižná Myšľa). Nástroje boli využívané
s najväčšou pravdepodobnosťou na česanie ľanu, ale mohli slúžiť aj na sťahovanie kože zvierat
a ich následné zbavovanie tuku (Točík 1959a, 32). V tejto súvislosti za zmienku stojí odkrytie hrobu garbiara (hrob 507, muž vo veku maturus I) na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi.
Pri ľavej panvovej kosti sa nachádzala skupina štyroch kostených predmetov - šidlo a tri škrabadlá
nožovitého tvaru, zhotovené z plochých zvieracích kostí (obr. 218: 2-5; Bátora 2006, obr. 82).
Nožovité škrabadlá možno považovať taktiež za nástroje slúžiace na sťahovanie koží zvierat a následné odstraňovanie tukovitej vrstvy.
K zaujímavým nálezom patria dva exempláre tyčinkovitých predmetov s prihrotenými, resp.
zaoblenými obomi koncami, zhotovené z parohoviny, ktoré sa našli v hrobe 262 v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (obr. 213: 30-31; Bátora 2006, obr. 118: 30, 31). Na základe analogických
exemplárov z hrobov kultúry so šnúrovou keramikou a kultúry zvoncovitých pohárov ich možno
považovať za retušére, slúžiace pri výrobe štiepanej industrie.
Zvláštnu skupinu, v rámci nástrojov z kosti, predstavujú tzv. korčule, ktoré mali najčastejšie na
plocho zbrúsenú jednu stranu, na ktorej sa nachádzal kolmý otvor, zatiaľ čo strana s vodorovným
otvorom nebola vyhladená (Veselé). Boli obvykle zhotovené z kostí metacarpu koňa. Predpokladá
sa ich použitie vo funkcii klzných hrán na sane alebo pri výrobe textílií vo funkcii člnkov v krosnách a podobne. (obr. 147; Točík 1959a, 33; Veliačik 1965, tab. XXVI).
Najvýraznejšiu skupinu nástrojov a zároveň aj zbraní predstavujú motyky a mlaty z parohoviny. Boli zhotovované z ružíc parožia jeleňov, z častí, kde je ich hmota najtvrdšia. Ich najstaršie exempláre sa vyskytujú už v epišnúrových kultúrach, v hroboch mužov nitrianskej (Ludanice-Mýtna Nová Ves) a koštianskej kultúry (Košice - Pástor 1969, tab. 22: 2; 25: 5, 8). Neskôr
sa ich mimoriadne veľké počty objavujú najmä na sídliskách zo záveru staršej doby bronzovej
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Obr. 145. Kostené šidlá a dláta kultúry Chlopice-Veselé (1) a maďarovskej kultúry (2-7). - Fig. 145. Bone awls and chisels of the
Chlopice-Veselé (1) and Maďarovce culture (2-7). 1 – Cífer-Pác; 2, 7 – Santovka-Maďarovce; 3, 5, 6 – Šurany-Nitriansky Hrádok;
4 – Ivanovce (podľa/after Kolník 1978; Točík 1959a).

Obr. 146. Kostené nástroje maďarovskej kultúry. - Fig. 146. Bone tools of the Maďarovce culture. 1, 2 - Ivanovce; 3, 5 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 4 – Santovka-Maďarovce (podľa/after Točík 1959a).
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Obr. 147. Kostené „korčule“ maďarovskej kultúry. - Fig. 147. Bone „skates“ of the Maďarovce culture. 1, 3-5 – Veselé; 2 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 6 - Tupá (podľa/after Veliačik 1965).
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v maďarovskej kultúre a v kultúrach OFKK. Početné nálezy polotovarov, ako aj hotových výrobkov na sídliskách svedčia o ich domácej produkcii (obr. 148; Veselé, Šurany-Nitriansky Hrádok,
Santovka-Maďarovce, Košice-Barca, Nižná Myšľa a ďalšie). Potvrdzuje to i objavenie kostiarskej dielne věteřovskej kultúry v areáli hradu Devín v Bratislave. V jej priestore sa našiel celý
rad výrobkov v rôznom štádiu dohotovenia (Plachá/Paulík 2001, 1, 2, obr. 2). Osobitnú skupinu
nástrojov predstavujú mlaty s pozdĺžnym otvorom (puzdrom) v parohu, do ktorých boli vsádzané
kamenné sekery (Gánovce - Novotný/Kovalčík 1977, tab. 8: 3418; 9: 1375).
Popri motykách a mlatoch nepočetnú skupinu nástrojov z parohoviny predstavujú kopáče hákovitého tvaru. Boli zhotovené zo stredovej masívnej časti parožia a slúžili na lámanie kameňa
andezitu (obr. 149; Rybník) a travertínu (Santovka–Maďarovce), ale boli využívané aj pri exploatácii suroviny na výrobu farebných kovov.

Obr. 148. Sekeromlaty maďarovskej kultúry zhotovené z parohoviny. - Fig. 148. Axe-hammers of the Maďarovce culture made of
antler. 1 – Bodza; 2 – Veselé; 3, 5, 6-9 – Santovka-Maďarovce; 4 – Šurany-Nitriansky Hrádok (podľa/after Točík 1959a).

197.

3. Materiálna kultúra

Obr. 149. Rybník. Kopáč maďarovskej kultúry zhotovený z parohoviny. - Fig. 149. Rybník. Antler digger of the
Maďarovce culture (nepublikovaný výskum J. Bátoru/
unpublished excavation of J. Bátora).

Obr. 150. Košice-Barca. Kostené ihlice „na pletenie“ zo sídliska otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. Fig. 150. Košice-Barca. Bone pins „for knitting“ from the
settlement of the OFCC (podľa/after Fottová 2000).
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Pravdepodobne pomôcku na ručné práce predstavujú tzv. ihlice na pletenie, ktoré boli zásadne vyrábané z ulny psa. Aj keď sa s nimi stretávame na všetkých
sídliskách maďarovskej kultúry (Veselé, Ivanovce,
Santovka-Maďarovce atď.) a kultúr OFKK (obr. 150;
Košice-Barca, Nižná Myšľa) ich funkcia nie je doteraz dostatočne objasnená.
K zriedkavým nálezom patria rybárske háčiky
zhotovené z parohoviny, ktoré sa našli v areáloch
opevnených sídlisk maďarovskej kultúry vo Veselom
(obr. 151; Točík 1959a, tab. 5: 13) a v Santovke-Maďarovciach (nepublikovaný výskum J. Bátoru).
Okrem silicitových streliek sa v období staršej
doby bronzovej vyskytujú aj strelky (projektily)
zhotovené z kosti a parohoviny. V staršom úseku
staršej doby bronzovej sa s nimi, aj keď iba veľmi
zriedkavo, stretávame v hroboch nitrianskej kultúry. Dokumentuje to hrob 610 na pohrebisku v Jelšovciach, kde sa pri kostre dospelého muža (maturus I) nachádzali tri strelky z parohoviny (Bátora
2000a, 335). Boli zhotovené z hrotov jelenieho parožia a dosahovali dĺžku 50-55 mm. Strelky mali
kruhovitý prierez a každá z nich bola na ratište
upevnená iným spôsobom. Prvá mala v tylovej časti 5 mm hlbokú tuľajku pre upevnenie – nastoknutie
na ratište. Druhý a tretí exemplár mali na povrchu,
v dolnej časti, stopy po upevnení v podobe jedného zárezu, resp. obežnej ryhy (Bátora 2000a, obr.
599: 23). Z ďalších pohrebísk nitrianskej kultúry
je strelka z parohoviny, podobná prvému exempláru z Jelšoviec, známa iba z pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, z hrobu 392, v ktorom
bolo pochované dieťa (asi chlapec vo veku infans
III - 6-12 r.; nepublikovaný výskum J. Bátoru).
Tvarovo sú strelky veľmi blízke kosteným strelkám z hrobov jamovej kultúry v Borodaevke (hrob
F6:8) v Povolží (Rau 1929, obr. 5: B, D).
O tom, že kostené strelky boli využívané aj v nasledujúcom období svedčí nález z hrobu únětickej
kultúry v Telnici na Morave (Poulík 1943, obr. 5:
1-2). V záverečnom období staršej doby bronzovej
sa strelky (projektily) z kosti a parohoviny vyskytujú, na území Slovenska ale aj v priľahlej oblasti
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Maďarska, už iba na opevnených sídliskách. Na juhozápadnom
Slovensku sú známe zo sídlisk maďarovskej a severopanónskej
kultúry a na východnom Slovensku zo sídlisk OFKK. Popri strelkách s pomerne plytkou tuľajkou v spodnej časti (Santovka-Maďarovce, obr. 152: 1;) sa v tomto období objavujú aj typologicky
odlišné strelky. Z nich k najpočetnejšie zastúpeným patria strelky
z parohoviny s hladkým kónickým štvorhranným hrotom a stopkou, ktorá sa smerom k spodnej časti postupne rozširuje a obvykle
má stopu po oválnom otvore (Santovka-Maďarovce, obr. 152: 2);
Košice-Barca - Veliačik 1965, tab. 27: 11-14). Významné je, že vo
Vrábľoch sa našiel polotovar, ktorý evidentne dokladá ich miestnu
výrobu v období maďarovskej kultúry (pozri subkapitolu 6.8 Výroba predmetov a ozdôb z kosti a parohoviny). Ďalší typ strelky z parohoviny je zastúpený exemplárom, ktorý má kónický hrot, členený štyrmi vybratiami a rovnú stopku (Santovka-Maďarovce, obr.
152: 4). Oba prezentované typy streliek boli teda do ratišťa fixované odlišným spôsobom. Pozoruhodné je, že svojím vyhotovením čiastočne pripomínajú podstatne mladšie bronzové „skýtske“
strelky z doby halštatskej. Osobitnú skupinu predstavujú menšie
strelky romboidného tvaru s jedným koncom zúženým a druhým
opracovaným do ostrého hrotu (Košice-Barca – Veliačik 1965,
tab. 27: 15-17). Iba jedným exemplárom
je doteraz zastúpená strelka zhotovená
z plochej kosti, ktorej hrot je trojuholníkovitý. Spodná časť strelky je rovná a obe
ploché strany má postupne stenčené tak,
že mohla byť lepšie zafixovaná do ratišťa (Santovka-Maďarovce, obr. 152: 3).
Je pozoruhodné, že podobne ako strelky
zo staršieho úseku staršej doby bronzovej
aj tieto mladšie exempláre majú analógie
vo východnej Európe vo Volžsko-Uralskej lesostepnej oblasti. Dobre to dokumentujú kostené strelky z hrobov na Potapovskom a Lopatinovskom mohylníku,
ktoré patria do abaševsko-poltavkinského
kultúrneho okruhu (Vasilev/Kuznecov/Semenova 1994, obr. 56; 76-77)..

Obr. 151. Veselé. Rybársky háčik
maďarovskej kultúry zhotovený
z parohoviny. - Fig. 151. Veselé.
Antler fish hook of the Maďarovce
culture (podľa/after Točík 1959a).

Obr. 152. Santovka-Maďarovce. Hroty-strelky maďarovskej
kultúry zhotovené z kosti (3) a parohoviny (1, 2, 4). - Fig.
152. Santovka-Maďarovce. Arrow-heads of the Maďarovce
culture made of bones (3) and antler (1, 2, 4) (nepublikovaný
výskum J. Bátoru/unpublished excavation of J. Bátora).
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3.3.2 Ozdoby a súčasti odevu
Ihlice, prevažne zhotovené z parohoviny, patrili k výrazným artefaktom počas celej staršej doby
bronzovej. V kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu – nitrianskej a koštianskej - sa objavujú viaceré typy ihlíc. Sú to ihlice s profilovanou hlavicou s jedným až štyrmi prstencami (obr. 153:
1-4; Branč, Čierny Brod, Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Košice), ihlice s otvorom v terčovito alebo lopatkovito rozšírenej hlavici (obr. 153: 8, 9; Jelšovce, Košice) a ihlice s nezvýraznenou
hlavicou opatrenou otvorom (obr. 153: 5; Jelšovce - Bátora 2000a, 330-335). Zriedkavý typ ihlice
predstavujú ihlice zhotovené z kančích klov, s otvorom v rozšírenej hlavici a šabľovite prehnutou
ihlou (Ludanice-Mýtna Nová Ves).
Ihlice z parohoviny sa napriek dominujúcim bronzovým ihliciam v závere staršej doby bronzovej, naďalej používali, ale boli iba zriedkavo vkladané do hrobov. O ich existencii svedčia
nálezy na sídliskách maďarovskej kultúry a kultúr OFKK. Čo sa týka typov, objavujú sa ihlice
s kónickou hlavicou členenou tromi vývalkami (Veselé) a s triangulárnou prevŕtanou plochou
hlavicou (Šurany-Nitriansky Hrádok - Točík 1959a, tab. 1:1; 7: 7). Ide o ihlice odvodené od
ihlíc „východného typu“, ktoré sa do prostredia maďarovskej kultúry dostávajú z oblasti kultúr
OFKK v Potisí, kde vyrezávané hlavice ihlíc majú často až „barokizovanú“ podobu. Dokumentujú to viaceré ihlice zo sídliska v Košiciach-Barci (obr. 10-15; Vladár 1973a, obr. 86).
Významné je, že vo Veselom a v Santovke-Maďarovciach sa stretávame aj s ich polotovarmi,
čo svedčí o miestnej výrobe. Unikátna je kostená imitácia bronzovej ihlice s guľovitou kolmo
prepichnutou hlavicou z Veselého (Eisner 1933, 62). Na počiatku doby bronzovej sa kostené
ihlice vyskytovali prevažne v hroboch mužov.
V rámci ozdôb a súčastí odevu najpočetnejšiu skupinu predstavujú koráliky zhotovené
z kosti a parohoviny. Doteraz sa ich na vyše tridsiatich pohrebiskách našlo viac ako 25 000
kusov. Všetky koráliky patria k jednému typu, t. j. majú valcovitý tvar s kruhovým otvorom
v strede. Ich priemer sa pohyboval od 7 do 10 mm. Koráliky tvorili súčasť nie iba náhrdelníkov, ale i opaskov, ba v niektorých prípadoch plnili aj funkciu nášiviek na odeve (obr. 174:
5). Sú charakteristické pre staršie obdobie staršej doby bronzovej, kde sa vyskytujú v kultúre
Chłopice-Veselé, v nitrianskej kultúre a v menšej miere aj v koštianskej kultúre. Iba výnimočne prežívajú aj do staršieho obdobia únětickej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Objavujú sa v hroboch žien na všetkých pohrebiskách, kde ako súčasti náhrdelníkov a opaskov
boli usporiadané vo viacerých radoch, ktoré boli navzájom oddelené a fixované rozdeľovačmi
zhotovenými taktiež z kostí, resp. parohoviny. Rozdeľovače mali tvar pozdĺžnej platničky
s 5-6 okrúhlymi otvormi, ktorej užšie konce boli zaoblené.
V niekoľkých hroboch nitrianskej kultúry (Branč, Ludanice-Mýtna Nová Ves) sa našla surovina na výrobu korálikov, ich polotovary, ako i hotové výrobky. Je v nich názorne zdokumentovaný
technologický postup výroby od sekania masívnych kostí, resp. parohov, cez postupné obrusovanie a vŕtanie až k finálnym výrobkom. Antropologické analýzy ukázali, že vo všetkých hroboch
s polotovarmi korálikov boli pochované dospelé ženy vo veku adultus až maturus. Oprávnene
možno predpokladať, že koráliky vyrábali ženy (Bátora 2014, 5-13).
Súčasťou náhrdelníkov bývali aj kostené rúrky, ktoré boli na povrchu hladké alebo zdobené
zárezmi. Obvykle boli zhotovené zo strednej časti dlhých kostí (diafýz) zajaca (Lepus europ.)
(Branč, Ludanice-Mýtna Nová Ves). Ako súčasť náhrdelníkov boli pomerne často použité aj
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Obr. 153. Ihlice zo staršej doby bronzovej zhotovené z kosti a parohoviny. - Fig. 153. Pins of the Early Bronze Age made of bones and
antler. 1 – Košice „Nižné Kapustníky“; 2, 3 – Branč; 4 – Čierny Brod; 5, 8 – Jelšovce; 6 – Nižná Myšľa; 7, 10-15 – Košice-Barca; 9 –
Ludanice-Mýtna Nová Ves (podľa/after Bátora 1982; 1991; 2000a; Vladár 1973b; Olexa/Nováček 2013; Fottová 2000).

Obr. 154. Závesky zo staršej doby bronzovej zhotovené zo zvieracích zubov. - Fig. 154. Pendants of the Early Bronze Age made of
animal teeth. 1, 2, 5 – Jelšovce; 3, 4 – Branč (podľa/after Bátora 2000a; Vladár 1973b).
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zvieracie zuby, ktoré mali obvykle otvor na zavesenie v hornej koreňovej časti. Najpočetnejšie bývajú zuby psa/vlka (obr. 154: 4) a zriedkavejšie zuby medveďa (obr. 154: 5), jeleňa (obr.
154: 2) a svine domácej (obr. 154: 1). Zuby psa/vlka sa vyskytovali často v hroboch detí, vo
veku infans II (1-6 ročné), únětickej a maďarovskej kultúry. Oprávnene možno predpokladať,
že uvedené artefakty mali apotropajnú funkciu. Podobne ochranným prostriedkom boli i zuby
a pazúry medveďa.
Najmä v staršom úseku staršej doby bronzovej k charakteristickým artefaktom v hroboch mužov patrili kančie kly, z ktorých tie čo slúžili na zavesenie, alebo pripevnenie na odev, mali otvory
(obr. 154: 3). Popri bežnom uložení na hrudníku, kde tvorili súčasť náhrdelníkov, sa výnimočne
vyskytli aj v blízkosti lebky. Dokumentuje to hrob 305 (nitrianska kultúra) v Ludaniciach-Mýtnej
Novej Vsi, kde ich možno považovať za súčasť čelenky, prípadne čiapky (Bátora 2006, obr. 121:
9, 10). Bezpochyby išlo o jedinca s výnimočným spoločenským postavením v danej komunite –
náčelníka, šamana. V hroboch z koštiansko-otomanského horizontu na pohrebisku v Nižnej Myšli
sa trojica kančích klov s otvormi našla v polohe, ktorá ukazuje, že plnili ochrannú funkciu ramenného kĺbu (Olexa/Nováček 2013, 42, 43).
Popri kančích kloch sa v hroboch mužov nitrianskej kultúry objavujú aj kostené terčíky
zhotovené z plochých zvieracích kostí a ich priemer sa pohyboval okolo 60 mm (obr. 155:
4, 5; Branč, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Veľký Grob). Antropologické analýzy ukázali, že sa
nachádzali prevažne v hroboch dospelých mužov s bohatým inventárom, čo dobre dokumentujú hroby 52 a 69 na pohrebisku Nitra-Čermáň. Terčíky mohli byť znakom moci a súčasne
predmetom magického charakteru (Bazielich/Machnik 1986, 173). Možno ich však považovať
i za amulety, ktoré patrili k inventáru hrobov bojovníkov – náčelníkov, resp. spoločensky vyššie postavených jedincov. V Branči sa hrobe muža (hrob 298) spolu s terčíkom (obr. 155:4)
našiel aj ďalší kostený amulet elipsovitého tvaru, zhotovený z plochej kosti,
opatrený menším kruhovitým otvorom
v užšej hornej časti a širším kruhovitým
otvorom v dolnej časti (obr. 155: 3).
Pozoruhodné kostené závesky-amulety sa našli aj v hroboch 150 (dieťa-chlapec) a 142 (dospelá žena) v najstaršej časti pohrebiska nitrianskej
kultúry v Branči (Vladár 1973b, tab.
XIII: 7; XXXI: 18). Oba závesky pravdepodobne predstavujú miniatúry lukov
(obr. 155: 1, 2). Ich stvárnenie je blízke
záveskom známych z neskoroeneolitickej kultúry zvoncovitých pohárov. Ich
výskyt na pohrebisku nitrianskej kultúry v Branči, možno považovať podobne
ako aj nález kostených gombíkov s tzv. Obr. 155. Kostené závesky a terčíky nitrianskej kultúry. - Fig. 155. Bone
pendants and discks of Nitra culture. 1-4 – Branč; 5 – Ludanice-Mýtna
v-vŕtaním v hrobe 239 vo Výčapoch Nová Ves (1-4 podľa/after Vladár 1973b; 5 – nepublikovaný výskum J.
Opatovciach, za výsledok prežívania Bátoru/unpublished excavation of J. Bátora).
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tradícií kultúry zvoncovitých pohárov do počiatku staršej doby
bronzovej (Vladár 1964, 111).
Na pohrebisku v Nižnej Myšli
sa stretávame aj so špecifickým
použitím kančích klov, ktoré boli
opracované do podoby malých
obdĺžnikových, resp. trojuholníkovitých platničiek s najčastejšie
šiestimi alebo ôsmimi perforáciami na dlhších stranách (obr. 156).
Zrejme boli pôvodne našité na
kožu, alebo silnejšiu látku. Pochádzajú iba z hrobov mužov, kde boli
vždy umiestnené na hrudi zomre- Obr. 156. Nižná Myšľa. Platničky (nášivky) otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu, zhotovené z kančích klov. - Fig. 156. Nižná Myšľa. Tabs made of
lého, preto sa považujú za súčasť boar tusks of the OFCC (podľa/after Olexa/Nováček 2013).
brnenia (Olexa/Nováček 2013, 43,
obr. 41). Výrazne boli zastúpené aj v hrobe kovolejára (hrob 280) v Nižnej Myšli (Olexa/Nováček 2013, tab. 136: 18). Ojedinele sa s nimi stretávame aj na sídlisku maďarovskej a severopanónskej kultúry v Santovke-Maďarovciach.
Osobitnú skupinu kostených ozdôb tvoria kostené pracky a zápony opasku. K najstarším patria
kostené pracky v podobe plochých krúžkov s priemerom 34-37 mm, s veľkým otvorom v strede,
ktoré sa našli v hroboch únětickej kultúry (obr. 157: 6; Malé Dvorníky, Jelšovce, Komjatice II -

Obr. 157. Zápony opasku (1-5) a pracky (6-7) zo staršej doby bronzovej, zhotovené z kosti a parohoviny. - Fig. 157. Belt fittings (1-5)
and belt buckles (6-7) of the Early Bronze Age, made of bone and antler. 1, 2, 5 – Košice-Barca; 3 – Gánovce; 4 – Santovka-Maďarovce;
6 – Jelšovce; 7 – Nižná Myšľa (podľa/after Točík 1959a; Kilian-Dirlmeier 1975; Bátora 2000a; Olexa 2003).
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Bátora 2000a, tab. 28: 1). Boli zhotovené z plochej kosti, s najväčšou pravdepodobnosťou z lopatky hovädzieho dobytka. Zápony opasku z parohoviny sa objavujú v mladšom a záverečnom období staršej doby bronzovej v maďarovskej kultúre a v kultúrach OFKK. Všetky známe exempláre
patria k pásovým záponám typu Barca (Kilian-Dirlmeier 1975, tab. 3). Majú doštičkovitý tvar,
ktorý bol ukončený masívnym spätných hákom (obr. 157: 1-5; Košice-Barca, Gánovce, Santovka-Maďarovce - Točík 1959a, tab. I: 8). O ich výrobe priamo na sídliskách maďarovskej kultúry
svedčí nález polotovaru vo Veselom (Točík 1959a, tab. 1: 9). Popri týchto pomerne masívnych
exemplároch sa objavujú aj menšie pásové zápony doštičkovitého tvaru, s hrotitými výbežkami
v bočných výrezoch a dvomi otvormi na upevnenie (Košice-Barca, Jelšovce, Nižná Myšľa - Olexa
2003: tab. 6: 4). Na sklonku staršej doby bronzovej sa v hroboch mužov, aj keď iba zriedkavo,
objavujú pracky z parohoviny šošovkovitého, resp. elipsovitého tvaru s obdĺžnikovým otvorom
v strede. Poznáme ich tak z prostredia maďarovskej kultúry (Melčice - Felcán 2013, tab. 26), ako
aj z priestoru OFKK (obr. 157: 7; Nižná Myšľa - Olexa 2003, obr. 54).

3.3.3 Súčasti konských postrojov a ďalšie výrobky
K výrobkom z parohoviny v záverečnom období staršej doby bronzovej (kosziderský horizont) patria bočnice zubadiel. Našli sa v areáli opevnených sídlisk maďarovskej kultúry
a kultúr OFKK. K najpočetnejším patrí typ Füzesabony (Tószeg), ktorý je oblúkovito prehnutý, má prevažne okrúhly prierez a priečne otvory, horná časť je kolmo zrezaná alebo hrotitá.
Na povrchu sa obvykle nachádza rytá výzdoba pozostávajúca z tzv. „mykénskeho“ špiráľovitého ornamentu (tab. 158: 1, 3, 5, 7, 11; Malé Kosihy, Veselé, Šurany-Nitriansky Hrádok,
Santovka-Maďarovce) alebo z koncentrických krúžkov usporiadaných do radov (obr. 158:
10; Santovka-Maďarovce). Ďalším typom sú bočnice uzdy „spišského typu“, ktoré zhotovené
z tyčinky loďkovitého tvaru s tromi oválnymi, resp. obdĺžnikovými otvormi, s dlhším čapom
s výčnelkami, horný koniec bočnice býva ukončený hlavičkou v podobe kvapky alebo guľky
(obr. 158: 4, 6, 8, 9; Nižná Myšľa, sídlisko II, Šurany-Nitriansky Hrádok, Spišský Štvrtok Vladár 1971, obr. 3: 1-3; 4: 2). Osobitý typ predstavuje plochá bočnica zhotovená z prehnutej
ozubenej platničky s tromi otvormi, ktorá pochádza z opevneného sídliska v Nižnej Myšli
(obr. 158: 2; Olexa/Pitorák 2004, obr. 1: 1).
Okrem bočníc úzd k súčastiam konského postroja patria aj okrúhle falery z parohoviny, zdobené „mykénskym“ špiráľovitým ornamentom. Pochádzajú tiež z opevnených sídlisk zo sklonku
staršej doby bronzovej (obr. 159: 1-3; Nižná Myšľa, sídlisko I, Šurany-Nitriansky Hrádok - Olexa/
Pitorák 2004, 315; Vladár 1973a, obr. 22).
Vrchol rytia a rezby v závere staršej dobe bronzovej je dokumentovaný na objímkach a krúžkoch valcovitého tvaru, z ktorých niektoré neboli uzatvorené. Okrem polotovarov (Santovka-Maďarovce, Maňa) boli všetky exempláre bohato zdobené po celom povrchu rytým ornamentom,
ktorý pozostával tak z tzv. „mykénskeho“ špiráľovitého ornamentu (Hoste, Šurany-Nitriansky
Hrádok), ako aj z vrypov, koncentrických krúžkov, rytých šrafovaných trojuholníkov a línií (obr.
160; Malé Kosihy, Santovka-Maďarovce, Šurany-Nitriansky Hrádok – Vladár 1973a, obr. 44).
Napriek tomu, že bohato zdobené krúžky a objímky predstavovali artefakty prestížneho charakteru, nie je doteraz uspokojivo vyriešená ich funkcia. Nie je vylúčené, že boli súčasťou ozdôb
veliteľských palíc – žeziel alebo bičíkov.
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Obr. 158. Bočnice maďarovskej kultúry (1, 3, 5, 7-11) a otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (2, 4, 6, 9), zhotovené z parohoviny. - Fig. 158. Antler cheek-pieces of the Maďarovce culture (1, 3, 5, 7-11) and OFCC (2, 4, 6, 9). 1, 3 – Malé Kosihy; 2, 4, 9 – Nižná
Myšľa; 5 – Maňa-Veľká Maňa; 6 – Včelince; 7, 8 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 10, 11 – Santovka-Maďarovce (podľa after Točík
1959a; Olexa 2003; Furmánek/Marková 2008; 10, 11- nepublikovaný výskum J. Bátoru/unpublished excavation of J. Bátora).

Obr. 159. Falery otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu (1, 2) a maďarovskej kultúry (3), zhotovené z kosti, resp. parohoviny. - Fig. 159. Bone, respectively antler Phaleras of OFCC (1, 2) and Maďarovce culture (3). 1, 2 – Nižná Myšľa; 3 – Šurany-Nitriansky
Hrádok (podľa/after Olexa 2003; Vladár 1973a).
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Obr. 160. Objímky maďarovskej kultúry zhotovené z parohoviny. - Fig. 160. Antler sleeves of the Maďarovce culture. 1 – Malé Kosihy;
2, 4, 5 - Santovka-Maďarovce; 3, 7 - Šurany-Nitriansky Hrádok; 6 – Hoste (podľa/after Točík 1959a; 1981; Bátora 1983; nepublikovaný výskum J. Bátoru/unpublished excavation of J. Bátora).

Obr. 161. Kostené trubice – „vábničky“ nitrianskej kultúry. - Fig. 161. Bone pipes – „lures“ of the Nitra culture. 1, 3 – Ludanice-Mýtna
Nová Ves; 2 – Čierny Brod; 4 – Alekšince (podľa/after Bátora/Staššíková-Štukovská 1993).
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K mimoriadne zaujímavým artefaktom patria kostené trubice, dlhé 50-130 mm, zdobené
obvykle zväzkami okružných línií. Boli zhotovené z holenných kostí oviec, resp. kôz (obr. 161:
1-3). Výnimočne sa vyskytol i exemplár vyrobený z dlhej vtáčej kosti (obr. 161: 4; Alekšince –
nepublikovaný výskum J. Bátoru) a z kosti zajaca (Ludanice-Mýtna Nová Ves – Bátora/Staššíková-Štukovská 1993, tab. I: 4). Vyskytli sa na viacerých pohrebiskách nitrianskej (Branč,
Čierny Brod, Jelšovce, Šaľa I, Tvrdošovce a Nitra-Čermáň) a koštianskej kultúry (Košice).
V hroboch boli uložené prevažne pri pravej panvovej kosti, v miestach kde sa obvykle nachádzali aj silicitové strelky, nástroje zo silicitu, úštepy a šidlá. Výskyt trubíc s loveckým inventárom umožňuje predpoklad, že slúžili ako vábničky pri love na prilákanie divej zveri. Nie
je však vylúčená ich funkcia ako hudobného nástroja – píšťaly alebo flauty (Bátora/Stašíková-Štukovská 1993, 370-375).
Dokonalejšiu píšťalku z parohoviny poznáme z prostredia
maďarovskej a severopanónskej
kultúry. Našla sa v obydlí preskúmanom v areáli opevneného sídliska v Santovke-Maďarovciach
(obr. 162). Má tvar trubičky s jedným malým otvorom na boku, vo
vnútri ktorej sa zachoval kostený
jazýček. Na povrchu je zdobená
rytým tzv. „mykénskym“ špirá- Obr. 162. Santovka-Maďarovce. Píšťaľka z parohoviny. - Fig. 162. Santovka-Malovitým ornamentom, ku ktoré- ďarovce. Whistle made of antler (podľa/after Bátora 2013c).
mu analógie nachádzame na viacerých artefaktoch v karpatskom
priestore, ale i vo východnom
Stredomorí a v Eurázijskej oblasti
(Bátora 2013c, 11).
Špecifickým artefaktom boli
zo spodnej strany zbrúsené články prstov nôh prasiat. Ich funkcia
nie je známa. Vzhľadom na to,
že niektoré mali vo vrchnej časti numerické znaky – vrypy alebo krížik, predpokladá sa, že išlo Obr. 163. Košice-Barca. „Hracie kocky“ otomansko-füzesabonského kultúrneho
komplexu, zhotovené zo záprstných kostičiek svíň. - Fig. 163. Košice-Barca. „Dio hracie kocky. Nie je vylúčené, ces“ of the OFCC made of swine finger bones (podľa/after Fottová 2000).
že sa mohli používať aj pri veštení
(Olexa 2003, 45). Našli sa na sídliskách maďarovskej kultúry (Rybník, Santovka-Maďarovce
- nepublikované výskumy J. Bátoru) a na sídliskách OFKK (obr. 163; Košice-Barca, Nižná
Myšľa - Olexa 2003, foto 52).
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3.4 Kameň

V

yužívanie kameňa bolo v kultúrach staršej doby bronzovej, napriek využívaniu medi
a nového kovu - bronzu, stále veľmi intenzívne. Napriek tomu, že skúmaným obdobím je už doba bronzová, sa kameň ako surovina popri kovovej industrii naďalej pomerne intenzívne využíval najmä na výrobu nástrojov a zbraní. Aj keď sa s brúsenou a štiepanou
kamennou industriou stretávame počas celej staršej doby bronzovej, predsa len jej najväčší výskyt
zaznamenávame v jej staršom období.

3.4.1 Nástroje
Vzhľadom na doterajšiu takmer úplnú absenciu sídlisk kultúr epišnúrového kultúrneho komplexu, brúsené alebo štiepané kamenné nástroje poznáme z tohto obdobia iba z pohrebísk. Spomenúť možno doteraz ojedinelý kamenný nástroj - fragment brúsika so žľabom, ktorý slúžil na opracovanie (vyhládzanie) drevených ratíšť šípov pre luk. Našiel sa v hrobe muža nitrianskej kultúry
na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi. Iný typ brúsikov z pieskovca, ktoré mali obdĺžnikový tvar, resp. tvar pozdĺžneho oválu, pochádza z hrobov klasickej fázy nitrianskej kultúry (obr.
164: 3; Branč - Vladár 1973b: tab. 25: 24; 26: 7) a z hrobov zo záveru nitrianskej a počiatku únětickej kultúry (obr. 164: 2; Jelšovce - Bátora 2000a, tab. 27: 15; Výčapy-Opatovce - Točík 1979,
tab. 45: 4). Brúsky obdĺžnikových tvarov niekedy opatrené na jednom konci otvorom, zhotovené
z pieskovca, sa v neveľkom počte vyskytujú i v hroboch nasledujúcej maďarovskej kultúry (Jelšovce) a v hroboch OFKK (obr. 164: 1; Nižná Myšľa).

Obr. 164. Kamenné brúsky zo staršej doby bronzovej. - Fig. 164. Grinding stones of the Early Bronze Age. 1 – Nižná Myšľa; 2 – Jelšovce; 3 – Branč (podľa/after Olexa/Nováček 2013; Bátora 2000a; Vladár 1973b).
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Ďalším dôležitým nálezom
je fragment mlatu so žľabom
zo silicifikovaného pieskovca, ktorý bol nájdený v hrobe
zo staršieho obdobia únětickej kultúry v Čachticiach na
západnom Slovensku (obr.
272; Bátora 1976, 22). Celý
exemplár mlatu sa našiel
v areáli opevneného sídliska
maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku (Illášová/Hovorka 1999, obr. 8:
Obr. 165. Jelšovce. Kamenné „kladivá“ maďarovskej kultúry. - Fig. 165. Jelšovce. Stone
1). V súvislosti s metalurgiou „hammers“ of the Maďarovce culture (podľa/(after Bátora 2000a).
možno spomenúť kamenné
„kladivá“ a kamenné podložky – ambosy, ktoré slúžili na opracovanie farebných kovov a spravidla
tvorili výbavu hrobov kovolejárov a kováčov (obr. 165). Z územia Slovenska evidujeme kamenné
podložky nielen z pohrebísk maďarovskej kultúry (Jelšovce) a pohrebísk OFKK (Nižná Myšľa), ale
tiež z areálu opevnených sídlisk zo záveru staršej doby bronzovej (Rybník, Santovka-Maďarovce,
Šurany-Nitriansky Hrádok - Illášová/Hovorka 1999, obr. 26: 4; 27: 3). Mali obvykle tvar kocky
alebo obdĺžnika a boli zhotovené z granodioritu.
Na sídliskách zo záveru staršej doby bronzovej je kamenná industria výrazne zastúpená
kamennými podložkami, prevažne bochníkovitých tvarov (obr. 166: 4) a k nim patriacim kamenným drvidlám guľatého alebo vajcovitého
tvaru (obr. 166: 1-3). Slúžili prevažne na drvenie obilia. Iba zo sídliska maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku pochádza
vyše 150 kusov podložiek a 225 kusov drvidiel. Hmotnosť podložiek sa pohybovala od 2
až do 17 kg. Tie najväčšie podložky už možno
považovať za pracovné stoly – ponky (Illášová/Hovorka 1999, 127). Kamenné podložky
poznáme aj z predchádzajúceho obdobia zo
sídliska únětickej kultúry v Jelšovciach. V jednom prípade bola podložka použitá sekundárne
vo funkcii stély, ktorá sa nachádzala kolmo zasadená v ústí zásobnej jamy na dne ktorej boli
pochovaní piati ľudskí jedinci. Kým podložky
boli zhotovené prevažne z metakonglomerátu, Obr. 166. Šurany-Nitriansky Hrádok. Kamenné drvidlá (1-3)
a kamenná podložka (4) maďarovskej kultúry. - Fig. 166. Šuradrvidlá boli spravidla z kremenca (Illášová/Ho- ny-Nitriansky Hrádok. Grinders (1-3) and grinding stone (4) of
the Maďarovce culture (podľa/after Illášová/Hovorka 1999).
vorka 1999, 127-131).
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Obr. 167. Odlievacie formy zo staršej doby bronzovej, zhotovené z hliny (6) a kameňa (zvyšok). - Fig. 167. Casting
moulds of the Early Bronze Age, made of clay (6) and stone
(rest). 1, 2, 9 – Veselé; 3 – Ivanovce; 4, 5 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 6 - Vráble; 7 – Nižná Myšľa; 8 – Matúškovo;
10 – Santovka-Maďarovce; 11 – Dojč; 12 - Spišský Štvrtok
(podľa/after Bača/Bartík 2012; Olexa 2003; Bátora 2009).

Obr. 168. Lúčky. Plošne retušovaný kosákovitý nôž zo
staršej doby bronzovej. - Fig. 168. Lúčky. Retouched sickle
knife of the Early Bronze Age (podľa/after Gačková 1999).
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Osobitnú kategóriu predmetov zhotovených z kameňa predstavujú kadluby (obr. 167).
V staršej dobe bronzovej sa najstaršie exempláre nachádzajú v hatvanskej a únětickej kultúre.
Dokumentuje to fragment kadluba na odlievanie sekeriek typu Tószeg z jemnozrnného tufitu,
na sídlisku hatvanskej kultúry v Santovke-Maďarovciach (obr. 167: 10; Marková 2000, obr. 1)
a kadlub na výrobu triangulárnych dýk z jemne laminovaného pieskovca, z hrobu kovolejára
v Matúškove (obr. 167: 8; Bátora 2002, obr. 14: 8). Ich počet v mladšom úseku staršej doby
bronzovej narastal. Prevažná väčšina bola zhotovená z materiálov, ktoré sa nachádzali v neďalekom zázemí sídlisk. Potvrdzuje to situácia pozorovaná na sídlisku vo Veselom, kde boli kadluby zhotovené z pieskovcov nachádzajúcich sa v neďalekých Malých Karpatoch. Z podobného
materiálu boli vyrobené i odlievacie formy zo sídliska maďarovskej kultúry v Báhoni (Bartík
1992, 35). V niektorých prípadoch bola využitá miestna hornina. Svedčia o tom kadluby z tufitu
z hrobov kovolejárov v Nižnej Myšli (hroby 133 a 280). Tufit sa tu priamo nachádza v podloží
náleziska. Na výrobu zvyšných foriem pochádzajúcich zo sídliska boli niektoré suroviny dovezené z blízkych Slanských vrchov (Olexa 2003, 45).
Popri spomenutých predmetoch z rôznych kamenných surovín, významnú skupinu predstavujú
nástroje zo silicitu. K zriedkavým na území Slovenska patria zahnuté plošne obojstranne retušované kosákovité nože zo silicitu z Lúčok (obr. 168; Gačková 1999, obr. 25) a z areálu opevneného
sídliska OFKK v Nižnej Myšli (Gancarski et al. 2002, obr. 34). Podobné kosákovité nože, ktoré
slúžili pravdepodobne na zber obilia a kosenie trávy, sú charakteristické najmä pre mierzanowickú
kultúru v Poľsku (Babel 2013, 103-105). Exemplár z Lúčok bol zhotovený z volynského rohovca
a nôž z Nižnej Myšle bol vyrobený zo silicitovej suroviny poľského pôvodu. Oprávnene možno
predpokladať, že oba exempláre boli importované na územie východného Slovenska z oblasti za
masívom Karpát v záverečnom období mierzanowickej kultúry.
Z ďalších silicitových nástrojov možno spomenúť škrabadlá a driapadlá, čepeľovité nože, a vrtáky (obr. 169), ktoré sa vyskytujú v hroboch nitrianskej kultúry (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Jelšovce) a tiež na opevnených sídliskách maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku a Santovke-Maďarovciach. Okrem výrobkov z domácej silicitovej suroviny reprezentovanej najmä
limnosilicitmi zo Žiarskej kotliny a radiolaritmi z bradlového pásma na Považí, objavujú sa napr.
artefakty zo silicitu krakovsko-čenstochovskej jury, z rohovcov typu Krumlovský les a z obsidiánu z Tokajsko-zemplínskych vrchov (Neumann 2014, 12-23).

Obr. 169. Silicitové nástroje zo staršej doby bronzovej. - Fig. 169. Chipped stone artefacts of the Early Bronze Age. 1, 3, 4 – Jelšovce;
2 – Branč; 5 – Cífer-Pác (podľa/after Bátora 2000a; Vladár 1973b; Kolník 1978).
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3.4.2 Zbrane
V skupine kamenných zbraní zhotovených brúsením možno v prvom rade spomenúť sekeromlaty. V skoršom úseku staršej doby bronzovej sa nachádzali v hroboch mužov nitrianskej (obr.
170: 2, 3; Ludanice-Mýtna Nová Ves, Čierny Brod) a koštianskej kultúry (obr. 170: 4; Košice,
Valaliky-Všechsvätých). Ďalším typom zbraní boli ploché brúsené sekerky (obr. 170: 1; Branč,
Ludanice-Mýtna Nová Ves).
Nie priamo zbraňou, ale súčasťou výzbroje boli nátepné
doštičky, ktoré využívali prevažne obyvatelia skoršieho úseku staršej doby bronzovej na
ochranu zápästia pred spätným
úderom tetivy luku. Na východnom Slovensku sa s nimi stretávame aj v záverečnom období
koštianskej kultúry (obr. 171: 3;
Čaňa, hroby 96 a 128 - Pástor
1978, tab. 16: 5; 17: 6). Doštičky mali obvykle obdĺžnikový
tvar (Čaňa), zúžené alebo zaoblené konce a prierez obdĺžnikový alebo polguľovitý (obr. 171:
2, 4; Jelšovce, Ludanice-Mýtna
Nová Ves). Na oboch koncom sa
nachádzal spravidla jeden otvor.
Obr. 170. Kamenné brúsené sekeromlaty (2-4) a plochá sekerka (1) zo staršej doby Pomerne často sa vyskytujú aj
bronzovej. - Fig. 170. Polished stone axes (2-4) and flat axe (1) of the Early Bronze Age. exempláre bez otvorov na kon1 – Branč; 2 – Čierny Brod; 3 – Ludanice-Mýtna Nová Ves; 4 –Valaliky-Všechsvätých
coch (obr. 171: 2; Šaľa I, Šaľa
(podľa/after Vladár 1973b; Veliačik 1969; Bátora 1982; 1991).
II, Jelšovce, Ludanice-Mýtna
Nová Ves), a tak bývajú omylom považované za brúsky. V týchto prípadoch boli zrejme nátepné doštičky fixované obomi koncami do puzdier na koženej manžete. Ojedinele bývajú na oboch koncoch
doštičiek navinuté medené pásiky (Ludanice-Mýtna Nová Ves) alebo medený drôt (Branč – obr. 171:
1). Prevažná väčšina nátepných doštičiek bola zhotovená z pieskovca.
Inú skupinu zbraní z kameňa reprezentujú silicitové dýky. Boli zhotovené prevažne zo severského pazúrika a na našom území predstavujú evidentne import. Staršie kopijovité dýky pochádzajú z Kútov (obr. 172: 1) a z neznámeho náleziska (Kraskovská 1955, obr. 228). Do počiatočného obdobia staršej doby bronzovej možno zaradiť aj silicitovú dýku z Dolného Lopašova
(obr. 172: 3), ktorá svojím stvárnením je blízka dýkam protoúnětickej kultúry na území susednej
Moravy. Na juhozápadnom Slovensku ju možno spájať s nositeľmi kultúry Chłopice-Veselé
(Bátora 2015, 24; obr. 5).
Mladšie dýky nordického typu, s odsadenou rukoväťou, sa našli v Šuranoch-Nitrianskom
Hrádku, v Prievidzi (obr. 172: 2; Marková 2004, obr. 1; 3) a v Plaveckom Podhradí (obr. 172:
212.

Slovensko v staršej dobe bronzovej

4; Bátora 2015, obr. 2). Z uvedených dýk je iba
dýka zo Šurian-Nitrianskeho Hrádku presnejšie
stratigraficky fixovaná. Našla sa vo vrstve z klasickej fázy maďarovskej kultúry.
Plošnou retušou je silicitovým dýkam blízky
listovitý hrot oštepu z Prešova (Kaminská/Tomášová 1998, obr. 1). Podobné hroty sú charakteristické najmä pre epišnúrovú strzyźowskú kultúru,
ktorá bola rozšírená na Zakarpatskej Ukrajine
a v juhovýchodnej časti Poľska. Nález z Prešova
bol vyrobený z tamojšieho volynského pazúrika
a ako import sa dostal do prostredia príbuznej koštianskej kultúry na východnom Slovensku.
Najpočetnejšiu skupinu nálezov v rámci zbraní predstavujú triangulárne plošne retušované
silicitové hroty šípov (projektily) s krídelkami,
ktoré sa ako charakteristická výbava mužov, objavujú najmä v hroboch kultúr epišnúrového
kultúrneho komplexu, nitrianskej a koštianskej.
Ich množstvo v hroboch najčastejšie neprekračuje počet desať kusov. Viac sa ich objavuje
iba výnimočne, napríklad hrob 262 v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi obsahoval až 16 streliek (obr. 213: 1-16; Bátora 1999a, obr. 7: 1-16).
Hroty šípov mali rôznu veľkosť („kaliber“), čo
malo zrejme praktický význam pri love. Možno
predpokladať, že väčšie exempláre sa používali
na lov vysokej a diviačej zveri, menšie na lov
zajacov, pernatej zveri a vtákov (Bátora 1994,
4, 11, 12). Petrografická analýza ukázala, že hroty šípov z uvedených hrobov boli zhotovované
prevažne z radiolaritu, limnosilicitu a rohovca.
Iba výnimočne boli vyrobené z opálu.
V období únětickej kultúry sa hroty šípov
takmer úplne vytrácajú a znova sa s nimi stretávame, aj keď už v oveľa menšej miere, v mladšom úseku staršej doby bronzovej. Dokumentujú to najmä nálezy z pohrebiska v Nižnej Myšli,
kde sa vyskytli až v 19 hroboch, patriacich prevažne do koštiansko-otomanskej fázy OFKK
(obr. 173; Olexa/Nováček 2013, 49, 50). Tu bol
najčastejšou surovinou na ich výrobu obsidián
z blízkeho Slanského pohoria.

Obr. 171. Kamenné nátepné doštičky zo staršej doby bronzovej. - Fig. 171. Stone wrist-guards of the Early Bronze Age. 1 –
Branč; 2 – Jelšovce; 3 – Čaňa; 4 – Ludanice-Mýtna Nová Ves
(podľa/after Vladár 1973b; Bátora 1982; 1991; 2000a).
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Obr. 172. Silicitové dýky zo staršej doby bronzovej. - Fig. 172. Chipped stone daggers of the Early Bronze Age. 1 – Kúty; 2 – Prievidza;
3 – Dolný Lopašov; 4 – Plavecké Podhradie (podľa/after Marková 2004; Bátora 2015).
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Silicitové hroty šípov v záverečnom období staršej doby bronzovej poznáme z opevnených sídlisk maďarovskej kultúry (Rybník, Santovka-Maďarovce). Boli vyrobené prevažne z limnosilicitu
z blízkej Žiarskej kotliny. V Santovke-Maďarovciach je, popri trojuholníkovitom hrote šípu, ktorý
bol zhotovený z východoslovenského obsidiánu, pozoruhodná najmä strelka vyrobená zo silicitu
krakowsko-čenstochovskej jury v Poľsku, teda zo suroviny z viac sto kilometrov vzdialenej oblasti (Neumann 2014, 26).

Obr. 173. Nižná Myšľa. Silicitové strelky otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 173. Nižná Myšľa. Chipped stone
arrowheads of the OFCC (podľa/after Gancarski et al. 2002).

3.5 Iný materiál

V

ýznamnú zložku nálezového inventára v jednotlivých kultúrach a skupinách staršej doby
bronzovej na Slovensku, tvorili popri kovovej, kostenej a kamennej industrii aj nálezy fajansy, jantáru a schránok ulitníkov a lastúrnikov. Všetky spomenuté artefakty z „iných
materiálov“ spravidla tvorili súčasť náhrdelníkov a nachádzali sa v hroboch žien, ale i mužov.

3.5.1 Fajansa
Na území Slovenska sa fajansa, ako prvé „sklo“, po prvýkrát v podobe korálikov, objavuje na
počiatku doby bronzovej, kde sa jej výskyt viaže na prítomnosť nositeľov kultúr epišnúrového prikarpatského kultúrneho komplexu, reprezentovaných nitrianskou a koštianskou kultúrou. V rámci
fajansových korálikov možno vyčleniť štyri základné typy – diskovité (šošovkovitého prierezu),
článkované, valcovité a súdkovité. Na pohrebiskách nitrianskej kultúry sa objavujú predovšetkým koráliky diskovitého tvaru, ktoré sú charakteristické predovšetkým pre jej staršie obdobie.
Zaujímavosťou je, že v tomto staršom období sa vyskytujú prevažne v hroboch mužov (Jelšovce,
Ludanice-Mýtna Nová Ves) a v hroboch detí (Jelšovce).
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Obr. 174. Náhrdelníky zo staršej doby bronzovej, zostavené z korálikov z fajansy (1), jantáru (3), perlete (4), parohoviny (5), schránok
druhu Dentalium (6) a schránok druhu Cardium a Turitella (2). - Fig. 174. Early Bronze Age necklakes, made of faiance beads (1),
amber (3), nacre (4), antler (5), Dentalium shells (6) and Cardium and Turitella shells (2). 1 – Čaňa; 2, 3 – Jelšovce; 4 – Košice; 5, 6 –
Branč (podľa/after Bátora 1982; 2000a; Vladár 1973b).
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V klasickej fáze nitrianskej a únětickej kultúry počet fajansových korálikov výrazne narastá. Na
rozdiel od staršieho obdobia sú súčasťou náhrdelníkov iba v hroboch žien. Dobre to dokumentuje
pohrebisko v Branči, kde sa našlo až 578 fajansových korálikov (Vladár 1973b, 152-153). V nasledujúcej únětickej kultúre sa popri kruhovitých korálikoch dvojkónického prierezu objavujú aj článkované exempláre. Vo východoslovenskej koštianskej kultúre sa stretávame s jednoduchými valcovitými a článkovanými korálikmi (obr. 174: 1). Pozoruhodné je, že sa tu objavujú aj fajansové imitácie
schránok mušlí druhu Dentalium, ktoré taktiež bývajú
súčasťou náhrdelníkov (Valaliky-Všechsvätých). V závere
koštianskej kultúry a v nasledujúcich kultúrach OFKK
ich počet dosahuje vrchol.
Svedčia o tom niektoré hroby z pohrebiska v Nižnej
Myšli, ktoré obsahovali vyše
tritisíc korálikov (obr. 175;
Olexa 2003, obr. 73, 74).
Koráliky v týchto hroboch
neboli súčasťou náhrdelníkov, ale súčasťou zásteriek
a lemov sukní (Furmánek/
Pieta 1985, obr. 25, 27, 28).
Kým výskyt fajansových korálikov na východnom Slovensku vrcholí v kultúrach
OFKK, na území juhozápadného Slovenska v maObr. 175. Nižná Myšľa. Segment zo zásterky zloženej z prúdov fajansových korálikov,
ďarovskej kultúre sa takmer ktorá sa našla v hrobe otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 175. Nižvôbec nevyskytujú. V tomto ná Myšľa. Part of the veil made of faiance beads, found in the OFCC grave (Archív AÚ
SAV Nitra,/Archive of the AI SAS in Nitra, foto/photo by J. Krátky).
priestore už boli úplne nahradené jantárovými korálikmi.
Dlhšie diskutovanou otázkou je otázka proveniencie fajansových korálikov. Ich početnejšie
nálezy už v hroboch jamovej a katakombovej kultúry naznačujú, že do stredoeurópskej oblasti
mohli byť ich najstaršie exempláre importované z regiónu východnej Európy (Häusler 1974, 154).
Práve tam a v predoázijskej oblasti možno hľadať i počiatky produkcie menších dielní a technológie výroby, ktorá bola úzko spätá s metalurgiou. Prudký nárast počtu fajansových korálikov
v období klasických fáz jednotlivých kultúr epišnúrového kultúrneho komplexu, ako i v nasledujúcom období únětickej kultúry na juhozápadnom Slovensku a kultúr OFKK v Potisí umožňuje
predpokladať už ich domácu produkciu (Bátora 1995, 188, 189). Možnosť takejto výroby indikujú
aj početné blízke ložiská oxidačnej medenej rudy, ktorá bola potrebná na ich výrobu. V neposlednom rade to bola i rozvinutá metalurgia, ktorá výrazne vplývala na nárast tejto produkcie. Za
ich domácu produkciu sa okrem množstva prihovára aj skutočnosť, že koráliky pri sekundárnom
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otváraní hrobov zostávali v hroboch bez povšimnutia. Chemické analýzy fajansových korálikov
poukazujú na to, že boli vyrábané v rôznych dielňach. Oprávnene sa preto možno domnievať, že
na území terajšieho Slovenska existovali v období staršej doby bronzovej viaceré centrá ich lokálnej produkcie tak, ako ich na základe koncentrácie nálezov v strednej Európe predpokladá A.
Harding (1971, 188-200).

3.5.2 Jantár
Významnou surovinou, ktorá sa i v staršej dobe bronzovej využívala, na výrobu ozdôb, hlavne korálikov do náhrdelníkov, bol jantár, t. j. živica treťohornej borovice (Pinnus eucciunifera).
Vzhľadom na to, že sa jeho ložiská nachádzajú iba v určitých oblastiach, je vhodným prameňom pre štúdium kultúrnych a obchodných kontaktov. Takéto konštatovanie umocňuje tiež skutočnosť, že metódou infračervenej spektroskopie sa dá jednoznačne určiť pôvod jantáru, čo
v stredoeurópskych pomeroch znamená odlíšiť baltský jantár od jantáru inej proveniencie (Beck
1966, 295). Všetky doterajšie analýzy jantárových korálikov zo staršej doby bronzovej z územia
Slovenska ukázali, že ide o baltský jantár – sukcynit. Niet teda pochybností, že jantár bol na
územie Slovenska prepravovaný od Baltického, resp. Severného mora. Nevylučuje sa však, že
mohlo ísť o jantár transportovaný postupom pevninského ľadovca v pleistocéne až po Karpaty. Podobne ako pri fajanse,
možno i pri jantári pozorovať na území Slovenska dve
koncentrácie výskytu - na
juhozápadnom a na východnom Slovensku. Koráliky
z jantáru možno začleniť do
troch základných typov - koráliky guľovitého až oválneho tvaru, valcovité až kotúčovité koráliky a pozdĺžne
pretiahnuté, vajcovitého tvaru (obr. 176). Ojedinele sa
vyskytujú aj koráliky v tvare
Obr. 176. Košice-Barca. Jantárový náhrdelník z interiéru domu obyvateľov otoman- rovnoramenného trojuholnísko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 176. Košice-Barca. Amber bead found in
ka (Jelšovce - Bátora 2000a,
the house interior of OFCC inhabitants (podľa/after Vladár 1983).
tab. 24: 25).
Najstaršie jantárové koráliky sa na Slovensku objavujú v klasickej fáze únětickej kultúry
(Lukáčovce, Pata, Vráble) a ich počet výrazne narastá najmä v úněticko-maďarovskej fáze
(obr. 174: 3; Jelšovce, Sládkovičovo, Matúškovo). Ukazuje sa, že k celkovo výraznejšiemu
použitiu jantáru dochádza v oblasti východného Slovenska a horného Potisia o niečo neskôr
ako na juhozápadnom Slovensku. Pozoruhodné je, že v tomto regióne napriek nástupu jantáru
naďalej pretrváva používanie ozdôb z fajansy. Spoločný výskyt fajansy a jantáru na východnom Slovensku a v hornom Potisí registrujeme i v hromadných nálezoch bronzových predmetov kosziderského horizontu. Depoty s takýmto obsahom sa nachádzajú najmä na opevnených
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sídliskách OFKK (Košice-Barca, Spišský Štvrtok, Jászdózsa-Kápolnahalom – depot I a II).
Úplne odlišná situácia je na juhozápadnom Slovensku, kde sa jantár spolu s fajansou v nálezových celkoch maďarovskej kultúry takmer nevyskytuje. V hromadných nálezoch kosziderského horizontu sa okrem jantáru často objavuje i zlato (Remete – horná jaskyňa, Kölesd,
Kötegyán - Mozsolics 1988, 51-55; Kovács 1968, 206-210). Aj táto skutočnosť ukazuje, že
výmenným artiklom za jantár boli aj produkty metalurgie bronzu a zlata. Poukazuje na to
i fakt, že výrobky zo zlata sa v masovejšom meradle v stredoeurópskej oblasti objavujú súčasne s jantárom. Dobre to dokumentujú hroby klasickej a neskorej fázy únětickej kultúry, ako
aj hroby maďarovskej kultúry, kde sa oba druhy artefaktov vyskytujú často spolu (Jelšovce,
Trenčianske Biskupice, Nitra – Bátora 1995, 194-195). Podobne je to aj v klasickej a neskorej fáze OFKK na východnom Slovensku (Nižná Myšľa – Olexa/Nováček 2015, tab. 87: 4-10;
tab. 88: 13; Olexa/Nováček 2017, tab. 141: 4-6; tab. 142: 12).

3.5.3 Perleť
Významnou surovinou na výrobu korálikov bola v staršej dobe bronzovej perleť, ktorá sa získavala zo schránok domácich korýtok rybničných (Unio sp.), ktoré sa zbierali vo vodných tokoch
a jazerách. Možno v tejto súvislosti pripomenúť, že sa uvažuje o magickej, ochrannej, prípadne až
ezoterickej funkcii perlete (Bialeková 2000, 21-24). Perleťové koráliky boli charakteristické iba pre
kultúry epišnúrového prikarpatského kultúrneho komplexu, na území Slovenska najmä pre kultúru
koštiansku. Vyrábalá sa dva základné typy korálikov. Prvým typom boli ploché koráliky kotúčovitého tvaru so stredovým otvorom (Bátora 1983a, tab. 4: 2) a druhým koráliky oválneho tvaru s dvomi
otvormi v strede, vedľa seba (obr. 174: 4; Bátora 1982, tab. 8: 5). Koráliky prvého typu sa výnimočne
objavujú aj v hroboch nitrianskej kultúry na juhozápadnom Slovensku (Jelšovce, Výčapy-Opatovce,
Pobedim). Na domácu produkciu poukazujú polotovary a surovina v hroboch koštianskej kultúry vo
Valalikoch-Všechsvätých, hrob 54 a v Košiciach, hrob 101 (Bátora 1982, obr. 13: 1). Vo všetkých
prípadoch ide o hroby žien, a preto sa možno domnievať, že boli producentkami perleťových korálikov, podobne ako korálikov z kosti a parohoviny (Bátora 2014, 5-12).

3.5.4 Schránky ulitníkov a lastúrnikov
Popri náhrdelníkoch z kostených, parohových, fajansových a perleťových korálikov sa objavujú v hroboch staršieho a stredného úseku staršej doby bronzovej, náhrdelníky zložené zo schránok
ulitníkov a lastúrnikov. Schránky patrili siedmim druhom - Cerithium, Turitella, Dentalium, Columbela rustica, Venericardia, Theodoxus danubialis a Anadara. K najstarším patria schránky ulít
druhu Cerithium, ktoré majú silnú vežičkovitú ulitu, vyskytli sa v hrobe kultúry Chłopice-Veselé
v Ludaniciac-Mýtnej Novej Vsi. V hroboch nasledujúcej staršej až klasickej fázy nitrianskej kultúry sa objavuje druh Turitella, ktorý má vežičkovitú ulitu s mierne vyklenutými závitmi, ktorá je
v širšej časti opatrená otvorom (obr. 174: 2; Jelšovce, Výčapy-Opatovce).
K najpočetnejším patrí druh Dentalium, ktorý má trubicovitú schránku, mierne ohnutú a na
oboch koncoch otvorenú. Na juhozápadnom Slovensku sa vyskytujú od klasickej fázy nitrianskej
kultúry (obr. 174: 6; Branč, Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves) až po klasickú fázu únětickej
kultúry (Bánov, Hurbanovo, Veľký Grob). V rovnakom období sa používali aj na východnom Slo219.
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vensku - od klasickej fázy koštianskej kultúry (Košice) až do koštiansko-otomanskej fázy OFKK
(Čaňa, Nižná Myšľa). Pozoruhodné je, že sa tu s druhom Dentalium stretávame nie iba ako súčasťou náhrdelníka, ale aj náramku (Nižná Myšľa - Olexa/Nováček 2013, 47).
Mušle druhu Venericardia majú schránku vejárovitého tvaru, zdobenú na vonkajšej strane zaoblenými lúčovitými rebierkami, na vrchole opatrené otvorom na zavesenie (obr. 174: 2). Vyskytli
sa v hroboch zo staršej až klasickej fázy nitrianskej kultúry a často sa vystupujú v hroboch spolu
s mušlami druhu Dentalium (Branč - Vladár 1973b, tab. 5: 23; 15: 4-6; 16: 3;19: 17, 18). Mušliam
typu Venericardia sú podobné mušle druhu Anadara, vyskytujúce sa v hroboch klasickej fázy únětickej kultúry (Jelšovce, Bajč - Točík 1979, tab. 98: 5).
Druh Theodoxus danubialis predstavujú slimáky s miniatúrnou ulitou. Vyskytli sa v hroboch
klasickej fázy nitrianskej kultúry (Jelšovce, Výčapy-Opatovce). V Branči boli súčasťou náhrdelníka spolu s mušľami druhu Dentalium a Venericardia (Vladár 1973b, tab. 19: 10-18).
Dôležitou otázkou v súvislosti s výskytom ulitníkov a lastúrnikov v hroboch zo staršej doby
bronzovej je otázka ich pôvodu, pretože ide o morské druhy živočíchov. Paleozoologický výskum
schránok druhu Dentalium, nájdených v hroboch badenskej kultúry v Alsónémedi v Maďarsku
ukázal, že ide o fosilné exempláre pochádzajúce z miocénneho mora, ktoré sa v treťohorách rozprestieralo aj v oblasti Karpatskej a Viedenskej kotliny. Praveký človek ich mohol zbierať v profiloch riek, ale i na povrchu terás, napríklad na území Maďarska v oblasti pohoria Börzsöny
(Csepreghy/Meznerics 1951, 79-80), ako aj v susedstve sa nachádzajúcej oblasti dolného Poiplia.
Potvrdil to povrchový prieskum v katastroch dnešných obcí Leľa a Kamenica nad Hronom, Kováčov a Malá nad Hronom, kde sa našli fosílne schránky druhu Dentalium, Turitella a Venericardia
(Scheibner/Scheibnerová 1962, 107-109, 132, 133). To však nevylučuje možnosť, že časť schránok z morských živočíchov sa mohla aj napriek tomu do stredodunajskej oblasti dostať diaľkovým
obchodom z mediteránnej oblasti, ako to predpokladajú viacerí bádatelia. Mimoriadne dobrý stupeň zachovanosti niektorých ulít a lastúr robí dojem, že ide nie o fosilné, ale o recentné exempláre.
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Model opevneného sídliska únětickej kultúry vo Vrábľoch-Fidvári. - Model of the Únětice culture fortified
settlement in Vráble-Fidvár (Archív Žitavská komunita Vráble/Žitavská komunita archive Vráble).
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4 Sídliská a sídlisková štruktúra
Osídlenie v staršej dobe bronzovej je reprezentované dvomi základnými entitami, ktoré sú zdrojom informácií o živote vtedajšieho človeka na území Slovenska. Sú to otvorené a opevnené sídliská,
ktorých výskum má na Slovensku dlhoročnú tradíciu.

4.1 Otvorené sídliská

A

j keď otvorené sídliská v staršej dobe bronzovej, tvoria najpočetnejšiu sídliskovú formu,
paradoxne sú najmenej poznané. Osobitne výrazne vystupuje tento problém do popredia
na počiatku doby bronzovej, kedy takmer nepoznáme žiadne sídliskové lokality. Z celej
oblasti rozšírenia kultúry Chłopice-Veselé na Slovensku je známy iba jeden sídliskový objekt z lokality Čataj. Reprezentuje ho zásobnicová jama, ktorá obsahovala pomerne veľké množstvo keramického materiálu (obr. 177; Pavúk 1981, obr. 1-4). S najväčšou pravdepodobnosťou k sídliskám kultúry
Chłopice-Veselé je možné zaradiť aj lokality Pečeňany a Hlohovec-Šulekovo (Pavúk 1981, 164). Kým
sídliská v Čataji a Pečeňadoch ležali na vysokej riečnej terase, tak sídlisko v Hlohovci-Šulekove bolo
na vyvýšenine v inundačnom území Váhu.
Situácia je podobná v nitrianskej a koštianskej kultúre, a to aj napriek tomu, že J. Bátora (1984a,
34-37; 1985, 42-45; 1986a 49-50) v polovici osemdesiatych rokov 20. storočia uskutočnil viaceré systematické povrchové prieskumy zamerané na identifikáciu sídlisk z počiatku doby bronzovej. Z nitrianskej kultúry je zistený iba jeden sídliskový objekt na Priemyselnej ulici v Nitre. V kónickej jame sa
našlo torzo dvojuchého hrnca a okrajový črep so šnúrovou výzdobou (obr. 178; Pavúk 1981, 164-165).
Objekt, signalizujúci existenciu sídliska, sa nachádzal, na prvej nízkej pravobrežnej terase rieky Nitra,
asi 600 m na juhovýchod od pohrebiska nitrianskej kultúry v Nitre-Čermáni (Vladár/Bátora 2004, 253;
obr. 8). Poznanie sídlisk koštianskej kultúry sa čiastočne zlepšilo nedávno po preskúmaní časti sídliska v Spišskom Podhradí v Spišskej kotline. Sídlisko sa nachádzalo západne - na dohľad od súdobého
pohrebiska - vo vzdialenosti asi 600 metrov (obr. 179; Soják 2011, 14; Novotná/Soják 2017, 298; obr. 2).
O niečo lepšia situácia je v poznaní otvorených sídlisk v nasledujúcej úňetickej a hatvanskej kultúre. Sídliská únětickej kultúry sa nachádzali prevažne na nízkych sprašových terasách a vo viacerých
prípadoch sa rozprestierali v bezprostrednej blízkosti pohrebísk. Potvrdzuje to napr. situácia pozorovaná v Jelšovciach, kde sa sídlisko nachádzalo pri južnom a východnom okraji pohrebiska (Bátora
2000a, príloha 1); v Pate bolo sídlisko v dotyku so severozápadným okrajom pohrebiska (Cheben 2012,
119). V niektorých prípadoch otvorené sídliská bezprostredne nadväzovali na opevnené sídliská. Dokumentuje to pozorovanie vo Vrábľoch-Fidvári, kde sa v predpolí opevneného sídliska nachádzala
rozsiahla sídlisková aglomerácia pozostávajúca z domov a batérií zásobných jám (obr. 180; Bátora et
al. 2012). S podobnou situáciou sa stretávame aj v oblasti hatvanskej kultúry na Poiplí. V Šahách sa severne od opevneného sídliska, v polohe Strážny vrch, rozprestieralo rozsiahle otvorené sídlisko s mi225.

4. Sídliská a sídlisková štruktúra

Obr. 177. Čataj. Sídliskový objekt kultúry Chłopice-Veselé č. 81/75. - Fig. 177. Čataj. Settlement feature of Chłopice-Veselé culture nr.
81/75 (podľa/after J. Pavúk 1981).
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Obr. 178. Nitra, „Priemyselná ulica“. Keramika zo sídliskového objektu nitrianskej kultúry. - Fig. 178. Nitra, „Priemyselná ulica“.
Pottery from the Nitra culture settlement feature (podľa/after Bátora 1986b).

Obr. 179. Spišské Podhradie. Vzájomná pozícia pohrebiska koštianskej kultúry, v polohe Stredné hony I, a neďalekého súvekému
sídliska, v polohe Pod Sivou bradou. - Fig. 179. Spišské Podhradie. Košťany culture cemetery, site Stredné hony I, and its position when
compared to Košťany culture settlement, site Pod Sivou bradou (podľa/after Novotná/M. Soják 2017).
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moriadne veľkým počtom zásobných
jám (nepublikovaný výskum J. Bátoru
a T. Pálinkása). Podobne v neďalekých Vyškovciach nad Ipľom, sa
tesne pod výšinným opevneným
sídliskom “Mahér“, smerom východným, nachádzalo otvorené sídlisko,
v polohe Agátová stráň (Oždáni 1999,
obr. 1: 1). Analogické pozorovanie
možno konštatovať aj na ľavom brehu Dunaja v Štúrove, kde sa vedľa
výšinného sídliska hatvanskej kultúry v polohe „Istenhegy“ rozprestieralo v neďalekom areáli závodu JCP
neopevnené sídlisko (Pavúk 1994, 13).
Odlišnú situáciu možno pozorovať
v Lele, kde sa otvorené sídlisko hatvanskej kultúry nachádzalo na nízkej vyvýšenine v inundačnom údolí
Obr. 180. Vráble-Fidvár. Domy a batérie zásobných jám v predpolí opevneného Ipľa, vo vzdialenosti 500 m východsídliska únětickej kultúry. - Fig. 180. Vráble-Fidvár. Houses and settlement pits ne od výšinného opevneného sídconcentration in the forefront of the fortified settlement of the Únětice culture
liska, v polohe Várhegy (Hanuliak/
(podľa/after Bátora et al. 2012).
Zábojník 1981, 79).
V závere staršej doby bronzovej, v maďarovskej kultúre, sú vo viacerých prípadoch doložené otvorené sídliská v tesnom predpolí opevnených sídlisk (Budmerice, Ivanovce, Jelšovce, Nitra, Rybník, Santovka-Maďarovce, Vráble). Nie sú však výnimkou ani otvorené sídliská, ktoré sa rozprestierajú na nízkych
terasách, bez evidentnej väzby na konkrétne opevnené sídlisko (Báhoň, Gáň, Voderady-Slovenská Nová
Ves, Šaľa). K nepočetným rozsiahlejšie skúmaným otvoreným sídliskám maďarovskej kultúry patrí sídlisko
v Bučanoch. Objekty sa tu rozprestierali na ploche takmer 6 ha, tiahli sa v cca 100 m širokom a vyše 500
dlhom páse (Bujna/Romsauser 1982, 57-62). Z ďalších vo väčšom rozsahu skúmaných sídlisk možno spomenúť sídlisko v Trnave-Modranke (Pavúk 1977, 224-225) a v Gáni (Holmová/Takáč 2015, 453).
Podobne ako v maďarovskej kultúre sú otvorené sídliská známe aj z oblasti věteřovskej kultúry
v slovenskom Pomoraví (Skalica-Psíky, Zohor-Piesky - Bartík 1999, 13-23; Pichlerová 1962, 273-275).
Na rozdiel od juhozápadného Slovenska sú otvorené sídliská z oblasti rozšírenia kultúr OFKK na
východnom a juhu stredného Slovenska oveľa menej poznané, pretože neboli vo väčšom rozsahu
skúmané. Evidujeme ich z Hornádskej (Smižany - Javorský 1980, 131) a Košickej kotliny (Veľká Ida Šteiner 2009,104) ako aj z Východoslovenskej nížiny (Zemplínske Hradište - Šteiner 2009, 105) a juhu
stredného Slovenska (Včelince-Eger feli - Furmánek/Marková 2008, 49).
Rozhodujúcim faktorom pri výbere miesta na založenie sídlisk v staršej dobe bronzovej bola blízkosť
vodného zdroja, vo väčšine prípadov v podobe vodného toku. Ďalšími relevantnými faktormi boli nadmorská výška, sklon svahu a samozrejme bonita pôdy. Otvorené sídliská boli v jednotlivých kultúrach prevažne lokalizované na prvých riečnych terasách. Aj keď tvoria otvorené sídliská najpočetnejší komponent
sídliskovej štruktúry v staršej dobe bronzovej, pomerne málo vieme o ich rozsahu a vnútornej zástavbe.
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4.2 Opevnené sídliská a fortifikácia

P

ozoruhodný fenomén v pravekom vývoji Slovenska predstavujú opevnené sídliská. Po období eneolitu sa s nimi v najväčšom počte stretávame v období staršej doby bronzovej. Ich
výskum má na Slovensku dlhoročnú tradíciu a slovenská archeológia mala a má v ich výskume prioritné postavenie v rámci strednej Európy. Potvrdzujú to ich početné výskumy realizované v minulosti (Veselé, Ivanovce, Šurany-Nitriansky Hrádok, Malé Kosihy, Košice-Barca, Spišský
Štvrtok, Včelince), a viaceré výskumy prebiehajúce v súčasnosti (Budmerice, Nižná Myšľa, Rybník,
Santovka-Maďarovce, Šahy, Vráble). Opevnené sídliská neslúžili iba na ochranu životov a majetku
miestneho obyvateľstva pred nepriateľskými útokmi, ale boli to predovšetkým centrá produkcie, distribúcie, výmeny, kultu, spoločenskej elity a správy (Vladár 2014b, 15). Každá fortifikácia, nech už
mala akúkoľvek funkciu, však predstavovala koncentráciu vojensko-politickej moci a sily, mala hodnotu vojenskú (Vencl 1983, 306).
S najstaršími opevnenými sídliskami sa v staršej dobe bronzovej na území Slovenska stretávame
už v hatvanskej kultúre. Kým doterajšie nálezy zberového charakteru z Vyškoviec nad Ipľom „Mahéru“ a z Tupej – Chorvatíc, reprezentované šnúrou zdobenou keramikou, včasnú fázu hatvanskej
kultúry iba naznačovali (Baliová 2010, tab. 199: 21; 204: 1), výsledky výskumu vo Včelinciach – Lászlófala (Furmánek/Marková 2008, 44) a najnovšie i v Santovke-Maďarovciach potvrdili, že obe opevnené sídliská vznikli už v staršej fáze hatvanskej kultúry (obr. 185; Bátora/Bača/Tóth 2017, 16). Prevažná
väčšina opevnených sídlisk hatvanskej kultúry pochádza z jej mladšej fázy. Potvrdzuje to i stratigrafia
pozorovaná na sídlisku v Malých Kosihách v polohe „Várhegy“, kde na kultúrnej vrstve II, ktorá patrila kultúre Kosihy-Čaka-Makó, bola uložená vrstva III náležiaca hatvanskej kultúre. Spolu s materiálom hatvanskej kultúry sa v tejto vrstve vyskytoval aj materiál kisapostáckej a únětickej kultúry,
ktorý potvrdil jej datovanie do mladšej fázy (Točík 1961, 25-30; obr. 3). S mladším obdobím hatvanskej
kultúry sa spája aj vznik centrálneho opevneného sídliska vo Vrábľoch-Fidvári, ktoré bolo už v tomto
počiatočnom období obohnané dvomi kruhovými priekopami a valmi (Točík 1986, obr. 3). Krátko

Obr. 181. Ivanovce, „Skala“. Opevnené sídlisko únětickej a maďarovskej kultúry –pohľad z juhu. - Fig. 181. Ivanovce, „Skala“. Fortified
settlement of the Únětice and Maďarovce culture – view from south (foto/photo by J. Malec).
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po jeho vzniku evidujeme v areáli sídliska prítomnosť nositeľov únětickej kultúry. Tí nielen rozšírili
opevnený priestor o čom svedčí vybudovanie tretej (vonkajšej) priekopy, ale dali sídlisku aj novú urbanistickú koncepciu zástavby, pozostávajúcu z radiálne usporiadaných domov vo viacerých radoch
tak, že kopírovali priebeh opevnenia (Bátora et al. 2012, obr. 4, 5, 7, 8). Veľká časť domov, rozmiestnená v nie celkom pravidelných radoch, sa nachádzala aj mimo opevneného areálu, kde časť z nich
lemovala vstup do sídliska z východnej strany. Celkový počet zistených pôdorysov domov sa pohybuje okolo 180. Takáto urbanistická zástavba svojím rozsahom a koncepciou nemá doteraz v strednej
Európe obdobu. S podobne usporiadanou architektúrou a štruktúrou osídlenia sa stretávame iba vo
východostredomorskej (Mykény, Trója) a v eurázijskej oblasti, t. j. za južným Uralom, v dnešnom
Rusku a v severozápadnom Kazachstane, napríklad Sintašta, Arkaim atď. (Gening/Ždanovič/Gening
1992, obr. 7). To naznačuje, že vtedajšie obyvateľstvo karpatskej oblasti mohlo byť v prvej tretine 2. tisícročia pred n. l. v kontakte s východnou Európou a oblasťou Eurázie. Z ďalších opevnených sídlisk,
ktoré vznikli v období klasickej fázy únětickej kultúry, možno spomenúť Ivanovce-Skalu (obr. 181)
a Trenčín-Hradnú skalu. Obe ležali na výrazných exponovaných polohách (Veliačik/Němejcová-Pavúková 1987, 47; Nešporová 1983, 80).
Maximálny výskyt opevnených sídlisk registrujeme na území Slovenska až v nasledujúcom
období, v závere staršej a na počiatku strednej doby bronzovej, t. j. vo věteřovskej, maďarovskej
a severopanónskej kultúre na juhozápadnom Slovensku, v OFKK na východnom Slovensku a na
juhu stredného Slovenska. Z vyše 60 známych opevnených sídlisk uvedených kultúr na skúmanom
území bola iba malá časť prebádaná, a tak doterajšie poznatky a pozorovania umožňujú iba ich
predbežnú charakteristiku.
Vzhľadom na členitosť územia Slovenska, mimoriadne významnú úlohu pri výbere miesta na vybudovanie opevneného sídliska zohrávala konfigurácia terénu a nadmorská výška. Priemerná nadmorská výška všetkých opevnených sídlisk na Slovensku sa pohybuje okolo 200 m n. m. Sídliská OFKK
boli celkovo vyššie položené, pretože ich priemerná výška dosahovala 280 m n. m. Zo sídlisk maďarovskej kultúry sa najvyššie
nachádzali opevnené sídliská
v jej západnej, považskej skupine, kde bola ich priemerná
výška 244 m n. m. Za ňou nasledujú opevnené sídliská v jej
východnej, pohronsko-ipeľskej skupine, s priemernou
výškou 169 m n. m. Najnižšie
boli položené opevnené sídliská v centrálnej časti osídlenia
maďarovskej kultúry, t. j. na
Ponitrí, kde mali priemernú
výšku iba 144 m n. m. Ďalším
dôležitým, už spomenutým,
Obr. 182. Rybník, „Nad Hronom“. Opevnené sídlisko maďarovskej a severopanónskej kul- faktorom pri výbere miesta
túry – pohľad z východu. - Fig. 182. Rybník, „Nad Hronom“. Fortified settlement of the
Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery culture – view from east (Archív AÚ pre opevnené sídlisko bola
konfigurácia terénu. V tejSAV Nitra/AI SAS Nitra archive – foto/photo by J. Bátora).
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to súvislosti možno identifikovať minimálne päť základných typov. Prvý typ predstavujú sídliská
umiestnené na terasách riek, resp. brehoch v bezprostrednej blízkosti vodných tokov (Budmerice/
Jablonec, Jelšovce, Malé Kosihy, Šurany-Nitriansky Hrádok, Včelince, Vráble), ale i na vyvýšených
plošinách – plató (napr. Nižná Myšľa, Vyškovce nad Ipľom - Mahér). Druhým typom sú sídliská na
jazykovitých výbežkoch (napr. Boleráz, Dvorníky-Posádka, Leľa, Chľaba, Veselé, Kamenica nad Hronom – Cintorín, Rybník, obr. 182) a na ostrohoch so skalnatým podložím (napr. Ivanovce, Trenčín,
Nitra, Prašník, Starý Tekov). K tretiemu typu patria sídliská na vyvýšeninách (Spišský Štvrtok, Unín,
Veľké Zálužie, Ipeľský Sokolec, Kamenica nad Hronom – Uhlisko, Štúrovo – Isten hegy, obr. 183),
štvrtým typom sú sídliská na dunách (Čachtice, Hoste, Križovany nad Dudváhom) a piaty typ tvoria
sídliská na travertínových kopách (Gánovce, Santovka-Maďarovce). Najčastejšie boli osídlené polohy
na ostrohoch, kde sa nachádza takmer polovica opevnených sídlisk – 43 % (Bátora 2009b, 219).

Obr. 183. Štúrovo, „Boží vrch“ („Istenhegy“). Opevnené sídlisko hatvanskej kultúry (profil priekopy je vyznačený červenou trhanou
čiarou) – pohľad zo západu. - Fig. 183. Štúrovo. „Boží vrch“ („Istenhegy“). Fortified settlement of the Hatvan culture (ditch profile is
marked with red dashed line) – view from west (Archív AÚ SAV Nitra/AI SAS Nitra archive – foto/photo by J. Bátora).

Konfigurácia terénu ovplyvňovala aj samotnú veľkosť opevnených sídlisk. Z ich celkového počtu sa
nám podarilo zistiť veľkosť iba u 11 sídlisk maďarovskej a 5 osád OFKK. Ich veľkosť sa pohybovala od 0,2
ha do takmer 7 ha, pričom najmenšiu rozlohu mali sídliská v inundácii a najväčšiu na terase. Najčastejšie
mali opevnené sídliská rozlohu okolo 0,5 ha. Významným fenoménom týkajúcim sa sídliskovej štruktúry bola vzájomná vzdialenosť opevnených sídlisk. Pohybovala sa v rozmedzí od 4 do 40 km, pričom ich
priemerná vzdialenosť dosahovala 13 km. Každé z opevnených sídlisk malo v zázemí minimálne jedno
a viac satelitných sídlisk. Tieto sa nachádzali často v bezprostrednej blízkosti, ale vo viacerých prípadoch
sa rozprestierali i vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od opevneného sídliska.
Vychádzajúc z odlišného umiestnenia opevnených sídlisk v teréne, z ich rozlohy a zistených nálezových situácií možno oprávnene predpokladať, že ich funkcia bola rôzna. Ukazuje sa, že sídliská centrálneho charakteru, ktorých bolo pomerne málo, sa nachádzali na juhozápadnom Slovensku na nízkych
terasách v bezprostrednej blízkosti vodných tokov (Budmerice/Jablonec, Vráble, Šurany-Nitriansky
Hrádok) a na východnom Slovensku na vyvýšenom plató (Nižná Myšľa). Sídliská strážneho a kontrolného charakteru sa nachádzali na strategických miestach, na ostrohoch a jazykovitých výbežkoch (Prašník, Rybník, Ivanovce). Sídliská, ktoré boli pravdepodobne centrom kultu, sa rozprestierali na travertínových kopách (obr. 184 – Gánovce; obr. 185 – Santovka-Maďarovce - Bátora 2009b, 219).
Čo sa týka vzdialenosti od vodného toku, boli pozorované významné odlišnosti medzi opevnenými
a výšinnými sídliskami únětickej kultúry na Ponitrí a podobnými sídliskami hatvanskej kultúry na Poiplí. Kým v únětickej kultúre sa tieto sídliská nachádzali v bezprostrednej blízkosti vodného toku, v ha231.
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Obr. 184. Gánovce, „Hrádok“. Travertínová kopa (v roku 1921) - opevnené sídlisko otomansko-füzebonského kultúrneho komplexu. - Fig. 184. Gánovce, „Hrádok“. Travertine
mound (in 1921) – fortified settlement of OFCC (Archív Múzeum Spiša v Spišskej Novej
Vsi/ Spiš museum archive in Spišská Nová Ves).

Obr. 185. Santovka-Maďarovce, „Travertínový lom III“. Pohľad z juhozápadu na travertínovú kopu v čase prebiehajúceho výskumu opevneného sídliska zo staršej doby bronzovej. - Fig. 185. Santovka-Maďarovce, „Travertínový lom III“. View from southwest on
the travertine mound during the excavation of the Early Bronze Age fortified settlement
(Archív AÚ SAV Nitra/AI SAS archive – foto/photo by J. Bátora).

tvanskej kultúre vzdialenosť
od neho predstavovala okolo 5
minút chôdze (Tóth 2014, 298).
Rozdiely sa zistili aj v zakladaní opevnených sídlisk hatvanskej kultúry vzhľadom na
jednotlivé pôdne typy. Kým na
Pohroní vznikali najmä na černozemi (75 %), na Poiplí boli
vyhľadávané polohy skôr na
hnedozemi (47 %) a černozem
bola osídľovaná minimálne (10
%). V období nasledujúcej maďarovskej kultúry sa stratégia
osídlenia v tomto smere čiastočne zmenila. Na Ponitrí boli
opevnené sídliská situované
skôr na čierniciach (41 %) a černozem a fluvizem bola osídľovaná v menšej miere (po 25
%). Na Pohroní boli predmetné
sídliská zakladané výhradne na
fluvizemiach – 80 % (Tóth 2014,
302). Počas maďarovskej kultúry sme zaznamenali odlišnosti
aj medzi Podunajskom na jednej strane a povodím riek Nitra
a Hron na strane druhej. Kým
v oblasti Dunaja boli sídliská
situované iba v teplých, veľmi
suchých územiach, na Ponitrí
a Pohroní boli osídľované prevažne teplé a suché polohy – 66 %
a 75 % (Tóth 2014, tab. 1258J).

Fortifikácia
Základným znakom všetkých opevnených sídlisk bola fortifikácia, ktorá obvykle pozostávala z priekopy zahĺbenej do podložia a tesne za ňou navŕšeného valu, ktorý tvoril nadzemnú časť
opevnenia. Priekopy na sídliskách hatvanskej kultúry mali v reze prevažne tvar písmena V a boli
v spodnej časti zahrotené, alebo zaoblené. Potvrdzujú to i výsledky výskumu v Šahách, v polohe
Strážny vrch, kde bola priekopa široká 11 m a hlboká 3,4 m na dne mierne zaoblená (nepublikovaný
výskum J. Bátoru a T. Pálinkása). Výnimku z uvedeného tvorila veľká priekopa vo Včelinciach v po232.
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Obr. 186. Včelince. Plán opevneného sídliska hatvanskej kultúry. - Fig. 186. Včelince. Map of the Hatvan culture fortified
settlement (podľa/after Furmánek/Marková 1992).
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lohe Lászlófala, ktorá mala
dno rovné (Furmánek/Marková 2008, 43). Šírka troch
priekop vo Včelinciach kolísala od 3 do 12 metrov a ich
hĺbka sa pohybovala od 2,5
do 4,5 m (obr. 186). Boli to
impozantné stavby, ktoré si
vyžadovali enormné množstvo manuálnej práce. Opevňovacia vonkajšia priekopa
sídliska hatvanskej kultúry vo
Včelinciach mala obvod 250
Obr. 187. Šahy, „Strážny vrch“. Geofyzikálny plán opevneného sídliska badenskej (vnú- m. To znamená, že pri jej výtorná -užšia priekopa) a hatvanskej kultúry (vonkajšia – širšia priekopa). - Fig. 187.
Šahy, site „Strážny vrch“. Geophysics measurement map of the Baden culture (inner cir- stavbe sa muselo vyťažiť 6750
cle/ditch) and Hatvan culture (outer – wider circle/ditch) (Archív Hontianskeho múzea m3 zeminy a štrku. Vychádzaa galérie Šahy/ Hontianske museum and gallery in Šahy archive).
júc z výsledkov experimentálnej archeológie možno konštatovať, že výstavba priekopy, ak ju budovala organizovaná skupina
50 mužov, trvala 130-220 dní (Furmánek/Marková 2008, 43). V niektorých prípadoch boli steny
priekop, chránené proti erózii tak, že boli spevňované drevom alebo prúteným výpletom (Včelince – Lászlófala). Vyššie uvedené potvrdujú aj pozorovania zo Šiah, kde obvod oblúkovitej priekopy
hatvanskej kultúry dosahoval 180 m a opevnené sídlisko malo plochu vyše 4 ha (obr. 187; nepublikovaný výskum J. Bátoru a T. Pálinkása).
Nad priekopou navŕšený val na opevnených sídliskách hatvanskej kultúry býval zhotovený
z nasypanej spraše a hliny (Vráble-Fidvár), resp. z hliny zmiešanej s travertínovou drvinou a väčších i menších prevažne plochých lomových kameňov (Santovka-Maďarovce- Travertínový lom

Obr. 188. Leľa, „Várhegy“. Opevnené sídlisko hatvanskej kultúry. - Fig 188. Leľa, „Várhegy“. Fortified settlement of the Hatvan culture
(podľa/after K. Marková 2010).
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III - Bátora/Bača/Tóth 2017, 16). Iba výnimočne sa vyťažená hlina nepoužila na navŕšenie valu,
ale bola rozsypaná na vonkajšom severnom predpolí opevnenia (Včelince-Lászlófala - Furmánek/
Marková 2008, 44). V hatvanskej a únětickej kultúre bolo teleso valu proti erózii chránené z vonkajšej i z vnútornej strany kolovou palisádou (Vráble-Fidvár - Točík 1986, 468), prípadne radom
drevených brvien a “múrikom“ z lomovými kameňov (Santovka-Maďarovce – Travertínový lom
III - Bátora/Bača/Tóth 2017, 16).
V hatvanskej a únětickej kultúre bývajú sídliská opevnené nie iba jednou (obr. 188; Leľa, Šahy)
ale i dvomi (Vráble-Fidvár) až tromi priekopami (Včelince). V nasledujúcom období, keď sídlisko
vo Včelinciach-Lászófala už obývali nositelia OFKK, toto nebolo opevnené ani jednou z uvedených priekop a jeho areál sa výrazne rozšíril (Furmánek/Marková 2008, 49). Zrejme to, paradoxne
svedčí o pomerne pokojnom plynutí života tamojšej komunity aj v období kosziderského horizontu, kedy všetky opevnené sídliská OFKK na susednom východnom Slovensku ľahli popolom (obr.
200; Bátora 2013e, obr. 4).
Vo Vrábľoch, v období maďarovskej kultúry, ktorá bola súčasná s OFKK, sa stretávame s vybudovanou rozsiahlou priekopou hrotitého tvaru, ktorej šírka dosahovala cca 20-22 m a bola hlboká 6,5
až 7 m (obr. 189). Jej hĺbka presahovala úroveň inundácie o 2m, preto možno predpokladať, že bola
minimálne do tejto výšky zaplnená vodou privedenou z rieky Žitavy, resp. Kováčovského potoka,
ktorý tvorí jej ľavostranný prítok (Točík 1986, 468-473). A. Točík predpokladal, že v tomto mladšom
období bola aj v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku veľká priekopa (šírka 15 m, hĺbka 5 m) bez valu a na
ochranu sídliska stačilo, že priekopa bola naplnená vodou z Cítenky (obr. 190; Točík 1981a, 64-69).

Obr. 189. Vráble-Fidvár. Profil západnej steny sondy CH s priekopami hatvanskej a únětickej kultúry (hore vľavo) a maďarovskej
kultúry (dolu vpravo). - Fig. 189. Vráble-Fidvár. Western wall profile of the trench „CH“ with ditches of Hatvan and Únětice culture
(upper left) and Maďarovce culture (lower right) (podľa/after A. Točík 1986).
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Podobne rozsiahle opevnenie
(viaceré priekopy a valy) je doložené i v prostredí věteřovskej
kultúry v Uníne, na Záhorí (obr.
191). Výskum doteraz v teréne
výrazne viditeľného opevnenia
ukázal, že pozostávalo z hrotitej priekopy a kamenno-hlinitej
konštrukcie valu spevnenej drevenými brvnami. Na akropole
čelnú stenu valu tvorili mohutné
zvislé koly, podopierané ďalšími
šikmo do svahu zapustenými
kolmi a jeho vnútorná stena bola
zafixovaná palisádou. Nasledujúca stavebná fáza valu, datovaná
už do stredodunajskej mohylovej
kultúry, bola zreteľne oddelená
od predchádzajúcej, pričom mohutné valové opevnenie z tejto
fázy malo čelnú stenu vybudoObr. 190. Šurany-Nitriansky Hrádok, „Zámeček“. Profil mohutnej priekopy maďarovskej kultúry v sektoroch CH22-CH26. - Fig. 190. Šurany-Nitriansky Hrádok, „Zámeček“. vanú z pieskovca a zadnú stenu
Profile of massive ditch of the Maďarovce culture in sectors CH22-CH26 (Archív AÚ SAV spevnenú zvislými trámami (StuNitra/AI SAS Nitra archive).
deníková 1981, 270-271).
Výnimočnú možnosť na výskum fortifikácie poskytlo sídlisko maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku, ktoré bolo napriek dobrej prirodzenej ochrane opevnené po celom obvode valom, na
korune ktorého sa nachádzala drevená palisáda. Detaily konštrukcie valu poskytli rezy na severnej, južnej

Obr. 191. Unín „Zámčisko“. Opevnené sídlisko únětickej a věteřovskej kultúry. 1 – celkový plán sídliska z roku 1929; 2 – Fotografia
priekopy. - Fig. 191. Unín „Zámčisko“. Fortified settlement of the Únětice and Věteřov culture. 1- settlement map from 1929; 2 – Ditch
photo (1- podľa/after Š. Janšák 1929; 2 – Archív Katedry archeológie FF UK Bratislava/Archive of the Department of Archaeology
FF UK Bratislava – foto/photo by M. Bača).
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Obr. 192. Rybník. Západný profil valu opevňujúci severnú časť sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry. Jeho teleso malo
drevozemnú komorovú konštrukciu podopretú z vonkajšej strany kamenným múrom z nasucho kladených lomových kameňov. - Fig.
192. Rybník. Western profile of rampart fortifying the northern part of the Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery culture
settlement. The body of the rampart had wood and earth construction supported from the outer side with stone wall made from dry
laid quarry stones (podľa/after Schroeter 2010).

a východnej strane. Val na severnej strane pozostával z drevozemnej konštrukcie, ktorá bola z vonkajšej
strany podopretá kamenným múrom postaveným z nasucho kladených lomových kameňov (obr. 192).
Drevené trámy sa v telese valu javili v podobe zuhoľnatených pásov, vzájomne prepojených do štvorcov
(kaziet), s rozmermi cca 2x2 m. Rez valom na južnom okraji sídliska potvrdil, napriek tomu, že bol zväčšej časti z erodovaný, existenciu pravidelného na sucho kladeného kamenného múru, ktorý pozostával
z andezitových stĺpov, nalámaných na neďalekej Kusej hore, kde sa aj v súčasnosti nachádza kameňolom
(obr. 193; 266; Bátora/Rassmann 2008, obr. 4). Rez priečným valom vo východnej časti sídliska, ktorý
oddeľoval opevnený areál od
jeho hospodárskej časti, ukázal,
že jeho teleso bolo spevnené
viacerými masívnymi kolmi,
ktorých šírka sa pohybovala od
30 do 70 cm. Na východnej stene valu sa pôvodne nachádzala
čelná kamenná plenta, ktorá
deštruovala do priekopy pred
valom. Mala mierne zaoblené
dno a bola široká 8,6 m a hlboká 1,8 m (Bátora/Tóth 2017, 1).
S podobne mohutným
opevnením, ako na opevnených sídliskách maďarovskej
kultúry vo Vrábľoch – Fidvári
a věteřovskej kultúry v Uní- Obr. 193. Rybník. Kamenný podperný múr zhotovený z nasucho kladených andezitone - Zámčisku, sa stretávame vých stĺpov, v južnej časti opevnenia sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry.
- Fig. 193. Rybník. Stone supporting wall made from dry laid andesite columns, from the
aj na sídliskách OFKK na vý- southern side of the fortification of the Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery
chodnom Slovensku, napr. culture settlement (podľa/after Bátora/Tóth/Bača 2015).
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v Košiciach-Barci, Nižnej Myšli na sídlisku I a II a v Rozhanovciach. V staršej etape OFKK, ktorá
bola Košiciach-Barci, reprezentovaná vrstvou I, opevnenie pozostávalo z valu so šírkou 4 m, pred
ktorým bola vyhĺbená priekopa široká cca 20 m a hlboká 2,5 m. Na vonkajšej i vnútornej strane bolo
teleso valu spevnené drevenou konštrukciou z horizontálne uložených brvien. V mladšej etape, reprezentovanej vrstvou II, bol val so šírkou 7 m zhotovený bez drevenej konštrukcie, navŕšený na
predchádzajúci val a čiastočne zasypanú priekopu (Gancarski et al. 2002, 21-25).
V Nižnej Myšli bolo staršie sídlisko I obohnané valom so šírkou 8-10 m a priekopou širokou 21
m a hlbokou 6 m (obr. 194). Základ valu tvoril hlinený násyp spevnený kamenným múrom, ktorý bol hrubý asi 1 m. Na jeho stavbu bol využitý miestny andezit privezený z 3-5 km vzdialenosti.
V nasledujúcom období bolo v Nižnej Myšli vybudované sídlisko II, ktoré bolo 10x väčšie ako predchádzajúce - Nižná Myšľa I. Novovybudovaná mohutná fortifikácia (priekopa široká 27 m a hlboká
5 m, val široký 10 m) obopínala sídlisko až o rozlohe takmer 7 ha (obr. 195; Gancarski et al. 2002, 33).
Mohutnosťou fortifikácie sa k predchádzajúcim približovalo aj opevnené sídlisko v Rozhanovciach,
kde násyp valu mal šírku 8 m, pred ním predsunutá priekopa bola široká 15-16 m a na severnej strane
sídliska dosahovala hĺbku 4 m (Gancarski et al. 2002, obr. 5).

Obr. 194. Nižná Myšľa, sídlisko I. Plán opevneného sídliska otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 194. Nižná
Myšľa, settlement I. Plan of the fortified settlement of the OFCC (podľa/after Gancarski et al. 2002).
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Osobitné postavenie, čo sa
týka charakteru opevnenia má
sídlisko OFKK v Spišskom
Štvrtku. Jeho areál bol ohradený kamenným múrom, ktorý bol na východnej, prístupnej strane široký 7,5 m. Pred
múrom sa nachádzal ešte ďalší
predsunutý múr so šírkou 0,8
m a priestor medzi nimi bol
vyplnený štrkom a pieskom.
Pred múrom sa nachádzala
priekopa široká 6 m a hlboká
2 m. Bránu tvorili v línii fortifikácie dva kamenné bastióny (obr. 196). Ich zachytenie spolu so vstupom patrí
k vzácnym terénnym pozorovaniam, pretože vstupy do
opevnených sídlisk sú doteraz
iba zriedkavo doložené (Vladár/Oravkinová 2015, obr. 3).
Patrí k nim aj v Nižnej Myšli
vstup do staršieho sídliska I,
ktorý bol taktiež chránený
kamennou bránou, zvyšky
ktorej boli zachytené pri východnom okraji (Gancarski et
al. 2002, Foto 9).
Mimoriadne vzácny doklad vstupu do priestoru Obr. 195. Nižná Myšľa, sídlisko I a II. Plán oboch opevnených sídlisk a pohrebiska
otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 195. Nižná Myšľa, settleopevneného sídliska maďa- ment I and II. Plan of both fortified settlements and cemetery of the OFCC (podľa/
rovskej kultúry sa podari- after Olexa 2003).
lo zistiť v Hostiach. Pri reze
opevnením na severnej strane sa podarilo zdokumentovať stopy po kolovej konštrukcii premostenia vyše 10 m širokej a 5 m hlbokej priekopy, ktorá obkolesovala sídlisko zo severnej strany (obr.
197; 198; Bátora 1983b, obr. 2).
Iný charakter mal vstup do opevneného sídliska hatvanskej kultúry zistený vo Včelinciach. Na
severnej, najľahšie prístupnej strane bola vonkajšia priekopa prerušená v šírke iba niekoľkých decimetrov (obr. 199). V prerušení priekop sa zistili kolové jamy, ktoré možno považovať za stopy po
pilieroch mostnej konštrukcie, po ktorej sa vchádzalo do sídliska. V kolových jamkách sa zachovali
zuhoľnatené zvyšky dreva, ktoré dokumentujú, že na stavbu „mosta“ použili dubové drevo (Furmánek/Marková 2008, obr. F 8).
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Obr. 196. Spišský Štvrtok, „Myšia hôrka“. Plán opevneného sídliska otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 196. Spišský Štvrtok, „Myšia
hôrka“. Plan of the fortified settlement
of the OFCC (podľa/after Gancarski et
al. 2002).

Obr. 197. Hoste. Rez veľkou priekopou
maďarovskej kultúry. - Fig. 197. Hoste.
Cut of the massive ditch of the Maďarovce culture (Archív AÚ SAV Nitra/AI
SAS archive – foto/photo by J. Bátora).
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Obr. 198. Hoste. Schéma vývoja opevneného sídliska maďarovskej kultúry, vrátane premostenia. - Fig. 198. Hoste. Evolution scheme of the fortified settlement
of the Maďarovce culture including
upperbridge (podľa/after Bátora 1983b).

Obr. 199. Včelince. Zúžený vchod (medzi
dvomi priekopami) na severnej strane
sídliska hatvanskej kultúry. - Fig. 199.
Včelince. Constricted entrance (between
two ditches) on the northern side of the
Hatvan culture settlement (podľa/after
Furmánek/Veliačik/Vladár 1999).
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Zánik opevnených sídlisk
Otvorenou a doteraz nie dostatočne zodpovedanou otázkou zostáva problematika zániku opevnených sídlisk. Významnou skutočnosťou je, že v období záveru staršej doby bronzovej možno najmä
na juhozápadnom Slovensku, predovšetkým v materiáli zo sídlisk, sledovať zásah viacerých vnútrokarpatských kultúr. Z juhu sú to kultúry Vatya, Vatin, Szeremle a z východu otomanská kultúra a kultúra
Suciu de Sus (obr. 301; 304; 307). Svedčí to o nielen o kultúrnych kontaktoch v závere staršej doby
bronzovej, ale možno predpokladať v rámci zvýšenej mobility i presuny určitých skupín jednotlivých
populácií. V tomto smere je pozoruhodná prítomnosť keramiky ako aj iných artefaktov OFKK na juhozápadnom Slovensku, na sídliskách neskorej fázy maďarovskej kultúry. Otázne je či prenikanie nositeľov
OFKK smerom západným bolo prirodzeným dôsledkov kontaktu dvoch susediacich kultúr, alebo išlo
o prenikanie v dôsledku tlaku (nebezpečenstva?) kultúr z východoeurópskej oblasti. V tejto súvislosti je
významné, že všetky opevnené sídliská OFKK na východnom Slovensku zanikli náhle požiarom (obr.
200). Na druhej strane prevažná časť osád maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku bola intencionálne (?), pozvoľne opustená. Uvedené pozorovania by mohli do značnej miery vysvetľovať skutočnosť, že kým z opevnených sídlisk maďarovskej kultúry evidujeme malý počet depotov a takmer úplnú
absenciu bronzových a zlatých artefaktov, v sídliskách OFKK je známy výrazne väčší počet depotov
bronzových a zlatých predmetov, ktoré sú často umiestnené pod dlážkami obydlí (obr. 221; Vladár/
Oravkinová 2015, obr. 11-14). I táto skutočnosť oprávňuje k predpokladu, že metalurgická výroba nebola
v oblasti maďarovskej kultúry na výrazne nižšej úrovni ako v oblasti OFKK (Bátora 2013e, 380).

Obr. 200. Mapa opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej na Slovensku. a – maďarovská kultúra; b – věteřovská kultúra; c –
OFKK; d – severopanónska kultúra; e – sídliská ktoré zanikli požiarom: 1 – Skalka nad Váhom; 2 – Vráble; 3 – Rybník; 4 – Gánovce; 5 – Spišský Štvrtok; 6 – Košice-Barca; 7 – Rozhanovce; 8 – Nižná Myšľa. - Fig. 200. Map of the fortified settlements of the
Early Bronze Age in Slovakia. a – Maďarovce culture; b – Věteřov culture; c – OFCC; d – Transdanubian Encrusted Pottery culture;
d - settlements destroyed by fire: 1 -8 (podľa/after Bátora 2013e).
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4.3 Dom a zástavba
Zástavba
Vďaka viacerým systematickým výskumom opevnených sídlisk máme poznatky aj o ich vnútorných areáloch a zástavbe. Na základe nazhromaždených poznatkov môžeme v ich areáloch vyčleniť
štyri základné typy zástavby (urbanizmu). Prvým sú sídliská zo zástavbou domov usporiadaných
v pravidelných radoch v priestore celého sídliska (Košice-Barca, Santovka-Maďarovce), druhý reprezentujú sídliská s jedným, prípadne miestami dvomi radmi domov postavených v rade pozdĺž opevnenia - valu (Rybník, Spišský Štvrtok), tretím typom sú sídliská obohnané kruhovou priekopou,
s domami usporiadanými radiálne (do kruhu vo viacerých radoch) pozdĺž valu a priekopy (Vráble,
Rozhanovce) a štvrtý predstavujú sídliská s domami usporiadanými voľnejšie v niekoľkých skupinách
(Šurany-Nitriansky Hrádok).
K najstarším z uvedených typov zástavby patria domy usporiadané v pravidelných radoch
v priestore celého sídliska. Dobre to dokumentuje situácia pozorovaná na opevnenom sídlisku ha-

Obr. 201. Košice-Barca. Plán opevneného sídliska otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 201. Košice-Barca. Plan of
the fortified settlement of the OFCC (podľa/after Gancarski et al. 2002).
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tvanskej kultúry v Santovke-Maďarovciach (Bátora/BačaTóth 2017, 16). Táto tradícia zástavby založená obyvateľstvom hatvanskej kultúry tu pokračovala aj v nasledujúcej maďarovskej a severopanónskej kultúre, kedy boli domy postavené vlastne na tých istých miestach. S týmto modelom zástavby
sídliska sa v závere staršej doby bronzovej stretávame aj v Košiciach-Barci, vrstva II, kde boli domy
usporiadané až v troch rovnobežných radoch, orientované v smere Z-V a pri západnom okraji bol
jeden rad domov situovaný v smere S-J (obr. 201). Rozostupy medzi domami boli do 1 m, ulica medzi
radmi domov bola široká cca 2,5 m (Šteiner 2009, 37, 38). Zrejme podobná zástavba bola aj v Nižnej
Myšli na staršom sídlisku I, kde hlavná ulica vychádzala od vstupnej brány a pretínala osadu v smere
V - Z. Druhá ulica sa rozprestierala rovnobežne s fortifikáciou. Ulice mali šírku 2-3 m a obe boli vysypané riečnymi kameňmi.
Medzi staršie typy zástavby patrí aj radiálne usporiadanie domov. Stretávame sa s ňou vo Vrábľoch, v polohe Fidvár, kde boli obydlia rozmiestnené vo viacerých radoch pozdĺž kruhového opevnenia. Ide o typ zástavby, ktorá má veľmi blízke analógie tak vo východnom Stredomorí, ako aj
v eurázijskej oblasti (Sintašta, Arkaim - Lichardus/Vladár 1996, 39-42). Významné je, že kruhová zástavba vo Vrábľoch pochádza z obdobia klasickej fázy únětickej kultúry, ktorá chronologicky zodpovedá spomínaným kruhovým zástavbám (Fornasier 2014, obr. 15; 19; 20; 26; 31; 37). Ide
o obdobie 2000-1750 rokov pred n. l., ktoré z časového hľadiska predchádza mykénsku kultúru vo
východnom Stredomorí. Opevnené sídliská s protourbánnou zástavbou boli v severokarpatskom

Obr. 202. Rozhanovce. Plán opevneného sídliska otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 202. Rozhanovce. Plan of the
fortified settlement of the OFCC (podľa/after Gancarski et al. 2002).
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priestore doteraz spájané s kultúrami záveru staršej doby bronzovej (kultúry kultúrneho komplexu
Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen a OFKK), ktoré boli súčasné s mykénskou kultúrou (Bátora/
Tóth/Rassmann 2015, 134).
Náznak radiálne usporiadaných domov bol zistený aj v mladšom období na sídlisku OFKK v Rozhanovciach. Mladší horizont domov tu rešpektoval líniu opevnenia a výrazné uličky viedli lúčovito
do stredu sídliska (obr. 202; Gancarski et al. 2002, obr. 5).
K mladším typom zástavby patrí usporiadanie domov voľnejšie v niekoľkých skupinách. Najvýraznejšie je tento typ doložený na opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom
Hrádku, kde bol opevnený areál rozdelený vnútornou priekopou na dve základné časti, s odlišnou

Obr. 203. Šurany-Nitriansky Hrádok. Plán opevneného sídliska maďarovskej kultúry. - Fig. 203. Šurany-Nitriansky Hrádok. Plan of
the fortified settlement of the Maďarovce culture (podľa/after Točík 1981).
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funkciou. Kým južná časť bola
obytná, severná časť zrejme
slúžila na ustajnenie dobytka.
V obytnej časti sa podarilo
identifikovať pôdorysy jednoaž trojpriestorových príbytkov, ktoré boli sústredené vo
viacerých skupinách (obr. 203;
Točík 1981a, 69, 72). Domy,
ktoré boli rozmiestnené v skupinách sa vyskytli aj v staršom
horizonte zástavby na sídlisku
OFKK v Rozhanovciach, kedy
ešte nebolo opevnené valom
(Gašaj 1983, 134).
Najmladší typ zástavby reprezentuje zástavba, kde jeden
prípadne dva rady domov sú
postavené pozdĺž opevnenia –
valu. Stretávame sa s ňou tak
v prostredí neskorej fázy maďarovskej a severopanónskej
kultúry, ako aj v kultúrach
OFKK. Z prostredia maďarovskej a severopanónskej kultúry
to dobre dokumentuje sídlisko
Obr. 204. Rybník. Letecký záber na opevnené sídlisko maďarovskej a severopanónskej
kultúry so schematicky vyznačenou zástavbou vnútorného areálu. - Fig. 204. Rybník. Air v Rybníku, kde boli domy pophoto of the fortified settlement of the Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery stavené v rade pozdĺž opevneculture with inner settlement layout scheme (Archív Vojenský kartografický ústav Har- nia na severnej strane tak, že
manec/ MCI Harmanec archive).
sa opierali o vnútornú stranu
valu (obr. 204; Bátora/Rassmann 2008, 87). V prostredí OFKK sa s týmto typom zástavby stretávame
v Nižnej Myšli, na mladšom sídlisku II a v Spišskom Štvrtku. V Nižnej Myšli sa pri vale na najvyššom
mieste vyvýšeniny nachádzali pravdepodobne dva rady domov (Gancarski et al. 2002, 33). V Spišskom
Štvrtku, kde bol vnútorný priestor sídliska členený na tri základné areály - akropolu, remeselnícku
časť a kultový priestor, domy na akropole a v remeselníckej časti sídliska priliehali ku kamennej fortifikácii (Vladár/Oravkinová 2015, obr. 3).

Dom, obydlie
Z počiatočnej fázy staršej doby bronzovej na Slovensku, vzhľadom na doterajšiu absenciu sídlisk,
nepoznáme domy ani ich vnútornú zástavbu. Prvé obydlia sú známe až z obdobia hatvanskej a únětickej kultúry. Domy hatvanskej kultúry sú doložené na opevnenom sídlisku v Santovke-Maďarovciach,
kde sa ich pôdorysy podarilo zachytiť v najspodnejších vrstvách tellového sídliska (Bátora/Tóth/Bača
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Obr. 205. Jelšovce. Dom úňetickej kultúry s kolovou konštrukciou. - Fig. 205. Jelšovce. Únětice culture post construction house (Archív
AÚ SAV Nitra/AI SAS Nitra archive).

2015, 147). K najstarším domom doloženým v únětickej kultúre patrí dom z Jelšoviec, pozostávajúci
z kolovej konštrukcie, ktorá niesla sedlovú strechu (objekt 529). Bol orientovaný v smere SZ – JV
a mal asymetrický pôdorys s celkovou dĺžkou 10,6 m, šírkou v prednej časti 5,8 m a v zadnej časti 5,2
m (obr. 205). Dom bol pozoruhodný tým, že v jeho zadnej časti sa nachádzal sídliskový objekt 528
s hromadným hrobom piatich ľudských jedincov (obr. 237; Bátora 2000a, 471).
Podstatnou mierou k poznaniu domov únětickej
kultúry prispel výskum vo
Vrábľoch – Fidvári, kde ich
výskumu bola venovaná
osobitná pozornosť. Cielene bolo odkrytých niekoľko,
geofyzikálnymi meraniami
zistených pôdorysov domov
tak v centrálnej časti sídliska (akropole), ako aj v jeho
okrajovej časti. Výskum preukázal rozdiely v konštrukcii
domov v uvedených areáloch.
V centrálnej časti sa nachá- Obr. 206. Vráble. Pohľad z juhu na zhorený dom únětickej kultúry so zvyškami
drevených konštrukcií. - Fig. 206. Vráble. South view on the burned house of the Únědzali domy, ktoré mali dreve- tice culture with the remains of wooden constructions (podľa/after Bátora/Tóth/
né steny zrubovej konštrukcie Rassmann 2015).
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Obr. 207. Vráble. Detailný pohľad na zvyšky spáleného prúteného koša s obilím z obdobia
únětickej kultúry. - Fig. 207. Vráble. Detailed view on the remains of burned basket filled
with corn from the Únětice culture period (Archív AÚ SAV Nitra/AI SAS Nitra archive –
foto/photo by Sbrzesny).

Obr. 208. Vráble. Pôdorys domu únětickej kultúry v južnom segmente opevneného sídliska. - Fig. 208. Vráble. Únětice culture layout in the southern segment of the fortified
settlement (Archív AÚ SAV Nitra a RGK DAI Frankfurt am Main/AI SAS Nitra archive
and RGK DAI Frankfurt am Main archive).

248.

a taktiež z prúteného výpletu,
ktorý bol omazaný hlinou
(obr. 288). Popri dreve a hline je tam doložený aj lomový
kameň, ktorý tvoril významný stavebný materiál. Petrografická analýza Ľ. Illášovej
potvrdila, že kameň – andezit
bol do areálu opevneného
sídliska transportovaný zo
Štiavnického pohoria. Množstvo a veľkosť lomových kameňov poukazuje na to, že pri
ich transporte využívali vozy
ťahané zvieracím záprahom.
V areáli akropoly sa podarilo detailne zdokumentovať
jeden zo zhorených domov,
ktorý mal šírku 6 m a dĺžku 12 m (obr. 206). Postupná preparácia deštrukčných
vrstiev zhoreniska ukázala, že
pri požiari deštruovala väčšina obvodových stien (vrátane
strechy a povaly) do vnútra
obydlia. V interiéri sa zistili
stopy po zrútených regáloch,
ktoré sa nachádzali pri stenách domu. Výnimočne sa
zachovali zvyšky zuhoľnatených prútených košov, ktoré
boli zrejme pôvodne uložené na povale domu naplnené
obilím (obr. 207; Bátora 2013a,
214; Bátora/Tóth/Rassmann
2015, 129; obr. 3-7).
V okrajovej časti opevneného sídliska vo Vrábľoch –
Fidvári mali domy udupanú
prepálenú dlážku a steny kolovej konštrukcie boli zhotovené z prútia omazaného
hlinou. Ich dĺžka dosahovala
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10-15 m a šírka 6 až 8 m (obr. 208; Bátora/Tóth/Rassmann 2015, 126). V strede obydlí sa nachádzalo ohnisko (alebo pec), s dokladmi jeho viacnásobného obnovovania. Medzi domami sa
nachádzala medzera široká 1 m, ktorá bola vyplnená prevažne kuchynským odpadom (rozbitými nádobami, zvieracími kosťami), nefunkčnými pracovnými nástrojmi a drobným lomovým kameňom. Zdá sa teda, že domáci odpad nebol sústredený na nejakom centrálnom mieste
(smetisku), ale bol jednoducho vyhodený a zhromaždený v priestore medzi domami (Bátora/
Tóth/Rassmann 2015, obr. 3).
V nasledujúcom období maďarovskej a severopanónskej kultúry sa domy podarilo preskúmať na
opevnených sídliskách v Rybníku a v Santovke-Maďarovciach. Rozmery domov boli iba o niečo menšie ako v období klasickej fázy únětickej kultúry, mali dĺžku 8-12 m a šírku 4-5 m (Bátora/Tóth/Bača
2015, 148). V Rybníku boli domy čiastočne zahĺbené do ílovo-sprašového podložia - jednou stranou
viac a druhou menej, pretože sa nachádzali na svahu. Na sídlisku v Rybníku sa vďaka minucióznej dokumentácii jednotlivých artefaktov a ekofaktov, ako aj vďaka uplatneniu fosfátových analýz podarilo
exaktne identifikovať jednotlivé areály interiéru domu, t. j. areál pracovný, areál spojený s prípravou
stravy a oddychový areál. Prvé dva areály sa nachádzali v prednej časti domu a tretí v jeho zadnej časti
(Bátora/Tóth/Bača 2015, 141).
Celkovo je o niečo lepšia situácia v poznaní domov na východnom Slovensku v OFKK. Na opevnenom sídlisku v Košiciach-Barci boli preskúmané viaceré jedno-, dvoj- a trojpriestorové domy zrubovej konštrukcie. Menšie mali rozmery 6 x 4,8 m a trojpriestorové dosahovali dĺžku 12,5 m a šírku
4,5 m (obr. 209; Hájek 1961, obr. 2, 3). Na základe stôp po dvoch ohniskách v interiéri možno usudzovať, že mali dve obytné časti a jednu strednú, ktorá bola na podlahe izolovaná vrstvami štrku a zrejme
slúžila na uskladňovania zásob obilia. V niektorých domoch sa zistili stopy po jednoduchom zariadení
z dreva ako napr. lavice, poličky a podobne.

Obr. 209. Košice-Barca. Plán s pôdorysmi radov domov v južnej časti opevneného sídliska otomansko-füzesabonského kultúrneho
komplexu (vrstva II/1b). - Fig. 209. Košice-Barca. Plan with visible rows of house layouts in the southern part of the fortified settlement of the OFCC (layer II/1b) (Archív AÚ SAV Nitra/AI SAS Nitra archive).
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Na sídlisku v Rozhanovciach sa nachádzali v oboch
sídliskových
horizontoch
iba menšie jednopriestorové
domy, pravdepodobne kolovej
konštrukcie s prútenými stenami omazanými hlinou (mali
rozmery 4 x 4,5 m) (obr. 210;
Gašaj 1983, obr. 1). Podlahy mali
z ubitej vrstvy hliny a v niektorých prípadoch to bola
sekundárne vypálená spraš.
V každom dome sa nachádzalo
ohnisko. V blízkosti ohnísk sa
často zoskupovali nálezy závaží
(Gancarski et al. 2002, 35).
Výrazne sa od spomínaObr. 210. Rozhanovce. Pôdorys domu otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - ných domov odlišovali domy
v Spišskom Štvrtku. Na akroFig. 210. Rozhanovce. Layout of the OFCC house (podľa/after Gašaj 1983).
pole, ktorá bola najviac chránená, mali domy kamenné podmurovky, niektoré boli zahĺbené do podložia. V ich deštrukciách
sa v špeciálnych kamenných skrinkách našli ozdoby z bronzu a zlata (obr. 221; Vladár/Oravkinová
2015, obr. 3-16). V jednom z domov sa dokonca našli až tri depoty. V remeselníckej časti sídliska boli
domy jednopriestorové a výnimočne i dvojpriestorové. V tejto časti sídliska sa doložili všetky tam
fungujúce remeslá - produkcia keramiky, výroba predmetov z kameňa, kostí a parohov, tkáčstvo,
výroba predmetov z bronzu a zlata. Významné bolo odkrytie viacerých kadlubov na odlievanie dýk,
hromadných nálezov kovových ozdôb, ako aj deponovanej suroviny - malachit a tiež požiarom spáleného obilia (Gancarski et al. 2002, 37-39).
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KAPITOLA 5.

Spoločnosť

Skupina odkrytých hrobov mužov, žien a detí nitrianskej kultúry na pohrebisku v Jelšovciach.
The group of uncovered graves of males, females and children of the Nitra culture on the Jelšovce cemetery
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of the AI SAS in Nitra, foto/photo by J. Bátora).

Slovensko v staršej dobe bronzovej

5 Spoločnosť
Vďaka rozsiahlym systematickým a záchranným výskumom sídlisk a pohrebísk, ktoré sa na území
Slovenska realizovali v posledných sedemdesiatich rokoch, disponuje slovenská archeológia dostatočným množstvom relevantného materiálu, ktorý umožňuje komplexnejšiu charakteristiku spoločnosti staršej doby bronzovej.

5.1 Organizácia a štruktúra spoločnosti

J

edna z kľúčových otázok, ktorou sa špecialisti skúmajúci staršiu dobu bronzovú zaoberajú, znie, ako bola organizovaná a štruktúrovaná vtedajšia spoločnosť. Základné pramene
pre hľadanie odpovede na predmetnú otázku predstavujú najmä dva hlavné komponenty
ľudských aktivít – sídliská a pohrebiská (pozri subkapitolu 5.2 Pohrebiská a pohrebný rítus).
Vzhľadom na takmer úplnú absenciu sídlisk v počiatočnej etape doby bronzovej sme pri skúmaní organizácie a štruktúry vtedajšej spoločnosti odkázaní v prevažnej miere
na pohrebiská kultúry Chłopice-Veselé, nitrianskej a koštianskej kultúry. Na preskúmaných
pohrebiskách sa od začiatku doby
bronzovej ukázali rozdiely v hrobovom inventári, ktorý je popri
možných odlišných rituálnych
zvyklostiach nepochybne výsledkom sociálnych rozdielov medzi
pochovanými.
Kvantitatívna
a kvalitatívna stránka hrobovej
výbavy bola aj v tomto období
základným prejavom majetkovej
a sociálnej diferenciácie spoločnosti. Ako ukázali analýzy inventáru hrobov na rozsiahlych
pohrebiskách nitrianskej a koštianskej kultúry, môžeme v nich Obr. 211. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Plán pohrebiska zo staršej doby bronzovej s vyznarozlíšiť štyri kategórie hrobov čenými hrobmi nitrianskej kultúry s „domami mŕtvych“ (hroby 206, 262, 305, 509 a 513).
- Fig. 211. Ludanice-Mýtna Nová Ves. The plan of the Early Bronze Age cemetery with
mužov a tri kategórie hrobov marked graves of the Nitra culture with so called „mortuary houses“(graves 206, 262, 305,
žien a detí (Bátora 1991, 136).
509 and 513) (podľa/after Bátora 1999a).
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Obr. 212. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Fotografia a pôdorys hrobu muža nitrianskej kultúry č. 262 s kolovými jamami pri okraji
hrobovej jamy, ktoré dokladajú existenciu drevenej stavby nad hrobom - „dom mŕtveho“. - Fig. 212. Ludanice-Mýtna Nová Ves. The
photograph and layout of the Nitra culture grave nr. 262 with post holes near the edge of grave pit, which are the evidence of wooden
structure, which was built over the grave – the „mortuary house“ (podľa/after Bátora 1999a).

Už na počiatku nitrianskej kultúry možno na niektorých pohrebiskách pozorovať ojedinelé hroby,
resp. malé skupiny hrobov, ktoré sa od ostatných hrobov výrazne odlišovali nie iba svojím osobitým
inventárom, ale i špeciálnymi úpravami hrobových jám a umiestnením v areáli pohrebiska (napr.
Branč, Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Nitra-Partizánska ulica). Najvýraznejšie boli doložené na
pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, kde sa ich odkrylo päť a boli umiestnené tak, že vytvárali nepravidelnú líniu v smere S – J v strede najstaršej skupiny hrobov nitrianskej kultúry (obr. 211).
Hoci tieto hroby tvorili súčasť jednotlivých radov hrobov v rámci pohrebiska, ich odstup od ostatných hrobov je evidentný. Ich špeciálna úprava pozostávala z obloženia stien hrobovej jamy drevom
a z kolovej konštrukcie, ktorá zjavne niesla ľahšiu zastrešenú stavbu, čo prekrývala hrobovú jamu.
Išlo zrejme o stavbu imitujúcu vtedajšie obydlia – tzv. dom mŕtveho. Koly, ako o tom svedčia kolové
jamy, sa nachádzali obvykle mimo hrobovej jamy v tesnej blízkosti jej rohov, takže netvorili súčasť
vydrevenia hrobovej jamy (obr. 212; Bátora 1999a, obr. 4; 6; 8; 10; 12). Antropologická analýza ukázala, že vo všetkých piatich hroboch boli pochovaní muži v rovnakej vekovej kategórii – adultus I (20 –
30 rokov), ktorých telesná výška sa pohybovala od 167 do 174 cm (Jakab 1999, 58). Pozoruhodné je, že
na väčšine kostier sa zistili stopy po zraneniach lokalizovaných najmä na lebkách. Najvýraznejšia bola
impresívna zlomenina oválneho tvaru na ľavej čelovej kosti, ktorú spôsobil z prednej strany vedený
úder tupým, zaobleným predmetom, najskôr tylovou časťou kamenného sekeromlatu. Okrem zbraní
(sekeromlat, silicitové strelky) viaceré artefakty uložené v týchto hroboch poukazujú na to, že išlo
o jedincov, ktorí vykonávali určité rituálne obrady. Išlo evidentne o magické predmety, ktoré prinášali majiteľom zvláštne schopnosti. Boli to najmä pazúry medveďa (obr. 213: 17-21) a kostené trubice
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Obr. 213. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Inventár hrobu nitrianskej kultúry č. 262, v ktorom bol pochovaný muž náčelník-šaman. - Fig.
213. Ludanice-Mýtna Nová Vec. Assemblage of the Nitra culture grave nr. 262, into which chieftain priest (shaman) was buried (podľa/after Bátora 1999a).
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zhotovené z dutých kostí dolných končatín oviec alebo kôz, ktoré mohli slúžiť ako hudobné nástroje – píšťalky alebo flauty, často spojené s čarovaním úspešnosti lovu, úrodnosti a znovuzrodenia (obr.
161; Häusler 1960, 32; Vitebsky 1996, 83-84). V hroboch boli zrejme pochovaní vodcovia – náčelníci,
ktorí evidentne plnili aj funkciu šamanov. V tamojšom spoločenstve išlo pravdepodobne o príslušníkov najvyššej elity. Zrejme s touto najvyššou spoločenskou vrstvou možno v prostredí príbuznej
koštianskej kultúry na východnom Slovensku spájať hroby s bohatou hrobovou výbavou, obkolesené
priekopou a stopami po konštrukcii „domov mŕtvych“, ktoré sa odkryli na pohrebisku v Spišskom
Podhradí (Soják 2011, 14; Novotná/Soják 2017, obr. 6).
Ďalšiu širšiu spoločenskú vrstvu, ktorá bola zrejme
podriadená spomenutej elite
a mala pevné miesto vo vtedajšej spoločenskej štruktúre, tvorili muži lovci/bojovníci (ich
inventár pozostával z triangulárnych dýk, silicitových hrotov
do šípov, nátepných doštičiek),
s ktorých hrobmi sa stretávame na všetkých pohrebiskách
tak v nitrianskej, ako aj v koštianskej kultúre, kde spravidla
neboli sústredení iba v určitej
časti nekropol (Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Košice,
Valaliky-Všechsvätých). Výnimkou je pohrebisko nitrianskej kultúry v Branči, ktoré v západnej časti pozostávalo z troch
skupín hrobov obsahujúcich
6 – 22 jedincov, pričom v každej
z nich sa nachádzal minimálne
jeden lovec/bojovník (Bátora
1991, 137). Podobne výnimočne
sa v západnej časti pohrebiska
koštianskej kultúry v Spišskom
Podhradí koncentrovali hroby
bojovníkov (Soják 2009, 15).
Tretiu početnejšiu skupinu
mužských hrobov predstavujú
hroby, ktoré majú minimálnu
Obr. 214. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hrob ženy nitrianskej kultúry č. 7 s náhrdelníkom, hrobovú výbavu, ako napr.
ktorý pozostával z vyše 600 korálikov z parohoviny. - Fig. 214. Ludanice-Mýtna Nová
Ves. Nitra culture female grave nr. 7 with necklace which consisted of 600 antler beads medený prsteň, náušnicu, náramok, medené alebo kostené
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of the AI SAS in Nitra, foto/photo by J. Bátora).
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šidlo. Štvrtou početnou skupinou sú hroby mužov, ktoré neobsahovali žiadnu hrobovú výbavu. Hroby tretej a štvrtej skupiny boli rozmiestnené takmer vo všetkých častiach pohrebísk.
Hroby žien v staršom období nitrianskej a koštianskej kultúry boli vo všeobecnosti vybavené chudobnejšie než hroby mužov. Z tohto obdobia nepoznáme ani jeden hrob ženy, ktorý by sa dal zaradiť
do kategórie spoločenskej elity. Popri korálikoch z parohoviny (obr. 214), resp. perlete v nich dominovali najmä náušnice, záušnice a prstene tvaru vŕbového listu, ako aj ozdoby zhotovené z jednoduchého a dvojitého drôtu. To v spoločnosti na počiatku doby bronzovej jednoznačne potvrdzuje
dominantné postavenie mužov. V priebehu klasických a záverečných fáz (nitriansko-únětickej a koštiansko-otomanskej) oboch kultúr sa obraz postavenia žien v spoločnosti výrazne mení. Vo výbave
ich hrobov nenarastá iba kvantita, ale i kvalita, a to najmä v prípade ozdôb hlavy a tela. V nitrianskej
kultúre sa – zjavne pod vplyvom únětickej kultúry – objavujú nové typy ozdôb, napr. plechové čelenky, drôtené nákrčníky a bronzové ihlice. Popri korálikoch z kosti, parohoviny a perlete sa vo väčšom
počte stávajú súčasťou náhrdelníkov fajansové koráliky.
Hroby detí v staršom úseku staršej doby bronzovej boli pomerne chudobné. Okrem prsteňov, náušníc a náramkov sa v nich objavuje malé množstvo korálikov z kosti, parohoviny a perlete. Podobne
ako v prípade hrobov žien sa s ich bohatším vybavením stretávame až v záverečných fázach oboch
kultúr. V nitrianskej kultúre, konkrétne v jej nitriansko-únětickej fáze, to dokumentujú hroby s náramkami a nákrčníkmi z hrubšej tyčinky (Jelšovce, hrob 459 – Bátora 2000a, tab. 40: 23, 24).
Výrazné doklady majetkovej a sociálnej diferenciácie, ktoré sme pozorovali na pohrebiskách nitrianskej
a koštianskej kultúry, potvrdili dominantné postavenie mužov vo vtedajšej spoločnosti. Pohrebiská v nasledujúcich obdobiach – v únětickej, maďarovskej kultúre a OFKK – priniesli početné doklady, ktoré poukazujú na to, že popri bohatých hroboch mužov sa objavujú aj bohaté hroby žien a detí. Dokumentuje to
napríklad hrob ženy únětickej kultúry (hrob 4) na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (obr. 215).

Obr. 215. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hrob ženy únětickej kultúry č. 4 s vlasovými kruhmi na lebke a s kolovými jamami v rohoch
hrobovej jamy, ktoré tvorili súčasť jej dreveného obloženia. - Fig. 215. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Únětice culture female grave nr. 4,
with hair rings on the skull; the posts in corners were a part of wooden linings of the grave pit (podľa/after Bátora 1991).
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Z nich viaceré prekvapujúco obsahovali aj bojovnícky inventár
reprezentovaný dýkami (Bátora
2000a, 70, tab. 10: 24). Ako ukázali pozorovania na pohrebisku
OFKK v Nižnej Myšli, hroby
tejto kategórie mali obvykle
vyčlenený väčší priestor okolo
vlastnej hrobovej jamy, ktorá
bývala rozmernejšia a hlbšia ako
ostatné. Takmer všetci členovia
tamojšej nobility boli pochovaní
v drevených sarkofágoch, ktoré boli zhotovené z mohutných
rozpoltených a vydlabaných
kmeňov stromov, a v doštených
truhlách (obr. 216; Olexa/Nováček 2013, 14). To, že sa popri hroboch mužov objavujú aj bohato
vybavené hroby žien a detí, však
neznamená, že spoločnosť sa vo
vrcholnom a záverečnom období staršej doby bronzovej stáva
egalitárnejšia. Práve naopak,
poukazuje to skôr na to, že sa tu
vytvára nová spoločenská vrstva bohatej nobility založená na
pevnejších rodinných väzbách
a spoločnosť sa výraznejšie majetkovo a sociálne diferencuje.
Možno oprávnene predpokladať, že dynamizujúcim prvkom
takéhoto vývoja bola metalurgia,
ktorá nadobúda novú dimenziu
vďaka nástupu nového a kvalitnejšieho kovu – bronzu.
K poznaniu vnútornej
Obr. 216. Nižná Myšľa. Pôdorysy hrobov otomansko-füzesabonského kultúrneho kom- štruktúry spoločnosti staršej
plexu so stopami po drevených rakvách. - Fig. 216. Nižná Myšľa. Grave layouts of OFCC doby bronzovej významne
with remains of wooden coffins (podľa/after Olexa 2003).
prispievajú aj hroby s inventárom, ktorý indikuje „zamestnanie“ a zároveň i sociálne postavenie pochovaných. Boli to hroby metalurgov, kovolejárov, kováčov, výrobcov silicitovej industrie, garbiarov, hroby producentov korálikov
z kosti, parohoviny a perlete (pozri subkapitolu 6.8 Výroba predmetov a ozdôb z kosti a parohoviny).
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Najvýraznejšiu skupinu medzi nimi predstavujú hroby jedincov, ktorí sa zaoberali výrobou kovových artefaktov. Keďže táto činnosť pozostávala z viacerých pracovných postupov (ťažby suroviny, jej tavenia, odlievania a kovania), označujeme ju strešným názvom metalurgia, pričom hroby
ľudí, ktorí vykonávali túto prácu, nazývame hrobmi metalurgov (baníkov, kovolejárov a kováčov).
V rámci tejto kategórie hrobov možno spomenúť hrob „baníka“ z Čachtíc na strednom Považí,
ktorý mal pri pravom boku uložený zlomok mlatu so žľabom. Hrob sa nachádzal v skupine hrobov,
ktorú možno datovať do záveru nitrianskej a počiatku únětickej kultúry (obr. 272; Bátora 1976, 22).
Hroby s mlatmi so žľabom sú veľmi zriedkavé a v oblasti strednej Európy, okrem hrobu z Čachtíc,
absentujú. Známe sú však napr. vo východnej Európe z obdobia eneolitu vo chvalinskej kultúre v Rusku v oblasti strednej Volgy (Chvalinsk, hrob 21 – Agapov 2010, obr. 12) a zo staršej doby
bronzovej vo východnom Kazachstane v kultúre Andronovo-Fedorovka (Černogorka/Askaraly II,
hrob 2 – Stöllner et al. 2010, obr. 6 – 8).
Početné nálezové súbory v hroboch poukazujú na to, že uvedené bezprostredne na seba nadväzujúce činnosti boli vzájomne úzko späté, o čom svedčí i častý spoločný výskyt kovolejárskeho
(odlievacie formy, hlinené dýzy, tégliky) a kováčskeho (kamenné kladivá, nákovy, brúsky) inventáru v hroboch (Bátora 2013d, 25). Toho dobrým príkladom je hrob 280 na pohrebisku OFKK
v Nižnej Myšli (obr. 217).
Pochovaný kovolejár mal
v hrobe okrem kovolejárskej výbavy aj sadu platničiek
zhotovených z kančích klov
s otvormi na okrajoch, ktoré
slúžili na upevnenie na odev.
Nie je vylúčené, že platničky
boli súčasťou ochrany tela
kovolejára, plniac funkciu
panciera (obr. 156; Olexa
1987, obr. 4 – 5).
Ďalšiu skupinu predstavujú hroby výrobcov štiepanej
industrie, streliek a ratíšť šípov. K ich charakteristickej
výbave patrili retušéry zhotovené z parohoviny, kamenné brúsky so žľabom, hotové
silicitové artefakty a surovina.
Vyskytli sa na pohrebisku koštianskej kultúry vo Všechsvätých-Košťanoch (Bátora 1991,
obr. 9) a v nitrianskej kultúre na pohrebiskách v LuObr. 217. Nižná Myšľa. Hrob otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu č. 280,
daniciach-Mýtnej Novej Vsi v ktorom bol pochovaný muž-kovolejár. - Fig. 217. Nižná Myšľa. Grave nr. 280 of OFCC,
(Bátora 1991, obr. 32) a vo where man – metallurgist was buried (podľa/after Olexa 2003).
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Obr. 218. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hrob nitrianskej kultúry č. 506, v ktorom bol pochovaný muž-garbiar. - Fig. 218. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Grave of the Nitra culture nr. 506, where man – tanner was buried (podľa/after Bátora 2002).
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Výčapoch-Opatovciach (Točík 1979, 96; tab. 41: 15 – 17).Na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej
Vsi sa vyskytol hrob garbiara, v ktorom sa našla skupina kostených predmetov pozostávajúca z troch
škrabadiel nožovitého tvaru, ktoré boli zhotovené z plochých zvieracích kostí a kosteného šidla (obr.
218; Bátora 2002, obr. 31).
V niekoľkých hroboch nitrianskej kultúry sa podarilo doložiť výrobu korálikov z kosti a parohoviny v podobe suroviny, polotovarov i hotových výrobkov (obr. 219; Branč, Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Nitra-Čermáň, Výčapy-Opatovce). Pozoruhodné je, že vo všetkých prípadoch
ide o hroby žien vo veku adultus/maturus. V koštianskej kultúre na východnom Slovensku je vý-

Obr. 219. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hrob nitrianskej kultúry č. 78, v ktorom bola pochovaná žena - producentka korálikov z kosti
a parohoviny. - Fig. 219. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Grave of the Nitra culture nr. 78, where woman – bone and antler beads maker
was buried (podľa/after Bátora 2014).
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roba korálikov z perlete doložená taktiež iba v hroboch žien (obr. 220; Košice, Valaliky-Všechsvätých – Bátora 2002, obr. 27 a 28). Oprávnene sa možno domnievať, že koráliky z kosti a parohoviny,
ako aj z perlete vyrábali ženy.
V rámci vtedajšej spoločenskej stratifikácie nepatrili uvedení predstavitelia rôznych „profesií“
v jednotlivých kultúrach skúmaného obdobia iba do jednej spoločenskej vrstvy. Časť z nich – najmä metalurgovia (kovolejári a kováči) a výrobcovia streliek a ratíšť do šípov – patrila k vtedajšej
najvyššej spoločenskej vrstve. Ďalšia, prevažná časť – ako garbiari a výrobcovia kostených predmetov a korálikov – patrila skôr do skupiny zámožnejšieho radového obyvateľstva (Bátora 2002, 221).
Spoločenská diferenciácia sa okrem pohrebísk odrazila aj na sídliskách a v sídliskovej štruktúre,
kde sa popri otvorených sídliskách stretávame s opevnenými sídliskami, ktoré neboli len centrami
produkcie, distribúcie, výmeny a kultu, ale aj sídlom spoločenskej elity. Najvýraznejšie to dokladajú
pre vrcholné obdobie staršej doby bronzovej pozorovania zo sídliska únětickej kultúry vo Vrábľoch
a pre jej záver poznatky z OFKK v Spišskom Štvrtku. Výsledky výskumu na oboch sídliskách potvrdili diferenciáciu vtedajšej spoločnosti, ktorá sa odrazila tak v ich urbanistike, ako aj v celkovom
štruktúrovaní vnútorného areálu opevnených sídlisk. Vo Vrábľoch sa podarilo identifikovať centrálnu, vyvýšenú časť sídliska – akropolu, ktorá bola oddelená mohutnou priekopou od k nej priliehajúceho „podhradia“, ktoré bolo ohradené menšou priekopou s plochým dnom. V neopevnenom

Obr. 220. Valaliky-Všechsvätých. Inventár hrobu ženy koštianskej kultúry č. 54, ktorá vyrábala koráliky z perlete. - Fig. 220. Valaliky-Všechsvätých. Grave assemblage of the Koštany culture woman nr. 54, who made the nacre beads (podľa/after Bátora 2014)
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hospodárskom zázemí sídliska sa nachádzali dve výrazné
skupiny – batérie – zásobných jám (obr. 180). Na akropole zrejme sídlila tamojšia
spoločenská elita. Poukazujú
na to domy s podmurovkou
z lomových kameňov a ulice
medzi nimi vydlaždené drevenými doskami a hranolmi.
V „podhradí“ boli domy vybudované jednoduchšie. Ich
konštrukcia pozostávala iba
z dreva, prútia, hliny a slamy.
Pri ich stavbe absentuje použitie kameňa. Tu zrejme žila
bežná časť tamojšieho obyvateľstva (obr. 208; Bátora 2013a,
213 – 214).
V Spišskom Štvrtku vnútorný areál opevneného sídliska pozostával z akropoly,
remeselníckej časti a kultového okrsku. O tom, že na akropole sídlila miestna rodová
aristokracia, svedčia viaceré
depoty bronzových a zlatých
šperkov, ktoré boli uložené
v kamenných skrinkách, nachádzajúcich sa v interiéri domov pod úrovňou ich podlahy (obr. 221; Vladár 2012, 383;
Vladár/Oravkinová 2015, obr.
11 – 13).
Rozsiahle zemné práce ná- Obr. 221. Spišský Štvrtok. Kamenná skrinka pod podlahou domu 24/71, v ktorej bol uloročné na kubatúru, ktoré sú- žený depot ozdôb z bronzu a zo zlata. - Fig. 221. Spišský Štvrtok. Stone coffer found under
viseli s budovaním fortifiká- the floor of house 24/71 where the bronze and golden hoard was buried (podľa/after
Vladár/ Oravkinová 2015).
cií, ako aj pevný urbanistický
plán opevnených sídlisk svedčia o premyslenom a centralizovanom riadení ich výstavby. To mohla
v daných komunitách vykonávať úzka elita (rodová aristokracia), ktorá vďaka svojej moci pravdepodobne disponovala dostatočným počtom pracovných síl, ako aj represívnych zložiek. Rozsah
a náročnosť zemných prác pri budovaní opevnení jednotlivých sídlisk umožňuje uvažovať o účasti
väčšieho počtu ľudí.
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5.2 Pohrebiská a pohrebný rítus

P

ohrebiská predstavujú významný prameň nielen pre poznanie posmrtných predstáv a zaobchádzania s mŕtvymi, ale – trochu paradoxne – i pre poznanie života ľudí doby bronzovej.
Práve v staršej dobe bronzovej sa na území Slovenska vôbec po prvýkrát v pravekých dejinách objavujú rozsiahle pohrebiská, z ktorých niektoré obsahovali pôvodne až 1000 hrobov (Jelšovce – Bátora 2000a; Nižná Myšľa – Olexa/Nováček 2013; 2015; 2017).
Existencia pohrebísk je doložená od počiatku doby bronzovej v kultúre Chłopice-Veselé. Práve
eponymná lokalita Veselé reprezentuje doteraz najväčšie pohrebisko tejto kultúry. Obsahovalo 38
kostrových hrobov umiestnených pomerne husto vedľa seba v nepravidelných radoch (Budinský-Krička 1965, obr. 4). Rozdielne bolo uloženie a orientácia pochovaných podľa pohlavia. Kým muži boli

Obr. 222. Jelšovce. Celkový plán pohrebiska s vyznačením areálov pochovávania nitrianskej (zelená farba), únětickej (červená farba)
a maďarovskej kultúry (modrá farba). - Fig. 222. Jelšovce. Cemetery plan with encircled funerary areas of Nitra (green colour), Únětice (red colour), and Maďarovce (blue colour) culture (podľa/after Bátora 2000a).
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spravidla uložení na pravom boku, hlavou orientovaní na západ, nohami na východ, ženy ležali opačne – na ľavom boku, hlavou orientované na východ a nohami na západ. Tvárová časť lebky smerovala
u oboch pohlaví prevažne na juh. Uvedenú polohu a orientáciu pochovaných v hroboch možno považovať za tradíciu, ktorá mala svoje korene v neskoroeneolitickej kultúre so šnúrovou keramikou. Je
pozoruhodné, že táto základná orientácia v smere Z – V, V – Z, ako aj odlišná poloha pochovaných
podľa pohlavia na juhozápadnom Slovensku pretrvala nielen v nitrianskej kultúre, nasledujúcej bezprostredne po kultúre Chłopice-Veselé, ale aj v ďalších kultúrach – únětickej a maďarovskej. Popri
základnej orientácii a uložení pochovaných evidujeme vo všetkých spomenutých kultúrach aj početné
odchýlky od tohto kánonu. Mimoriadne pestrá bola orientácia tiel pochovaných vzhľadom na svetové
strany najmä v únětickej kultúre, kde sa vyskytlo až 16 variácií (Bátora 2000a, obr. 669). Medzi nimi aj
orientácia v smere S – J a J – S, ktorá patrila k základnej orientácii pochovaných v centrálnej oblasti
rozšírenia únětickej kultúry (Čechy, Morava).
Kým sa na juhozápadnom Slovensku v nitrianskej kultúre v orientácii pochovaných uplatnil najmä tzv. „šnúrový model“ (Z – V, V – Z), v príbuznej epišnúrovej koštianskej kultúre na východnom
Slovensku sa v jej staršej etape stretávame popri orientácii Z – V, V – Z (Spišské Podhradie – Soják
2011, 12) aj s orientáciou S – J a J – S, ktorá na pohrebisku v Košiciach výrazne prevládala (Pástor 1969,
81) a reprezentuje tzv. „model orientácie hrobov kultúry zvoncovitých pohárov“. Podobne orientácia
hrobov v smere S – J a J – S (s odchýlkami na JZ – SV a SZ – JV) dominovala aj na pohrebisku OFKK
v Nižnej Myšli (Gancarski et al. 2002, obr. 7). V záverečnej etape OFKK bola opätovne výrazne zastúpená orientácia pochovaných v smere Z – V a V – Z, čo najlepšie dokumentuje pohrebisko v Strede
nad Bodrogom (Polla 1960, 346).
Pohrebiská, ktoré sa nachádzali prevažne na terasách riek a potokov, boli na rozdiel od predchádzajúceho obdobia vždy umiestnené mimo sídlisk. V staršom úseku staršej doby bronzovej sa kostrové
pohrebiská epišnúrovej nitrianskej a koštianskej kultúry neodlišovali od pohrebísk predchádzajúcej
kultúry Chłopice-Veselé iba množstvom hrobov, ale aj svojím usporiadaním do takmer pravidelných
radov a uložením husto vedľa seba. V závere nitrianskej kultúry, zrejme pod vplyvom prenikajúcej
únětickej kultúry zo západu, možno už popri hroboch usporiadaných v radoch pozorovať i pochovávanie do väčších skupín (Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Výčapy-Opatovce – Bátora 2000a, obr.
668). Obdobné usporiadanie hrobov možno konštatovať i na pohrebiskách klasickej fázy únětickej
kultúry (Veľký Grob – Chropovský 1960, 40). Na pohrebiskách hurbanovského typu únětickej kultúry
sa stretávame s čiastočným uložením hrobov do nepravidelných radov, resp. usporiadaním do veľkých skupín (Nesvady) i roztrúsením v menších skupinách (Bajč, Hurbanovo – Točík 1979, obr. 150;
167). V maďarovskej kultúre sa pohrebiská rozprestierajú na veľkej ploche, pretože hroby boli usporiadané prevažne v skupinách, ktoré boli od seba vzdialené 5 – 20 m. Dobre to dokumentuje situácia
pozorovaná na pohrebisku v Jelšovciach, kde sa hroby nitrianskej a únětickej kultúry rozprestierali
približne na ploche 12 000 m2 a hroby maďarovskej kultúry na ploche 25 000 m2, pričom bol počet
hrobov takmer rovnaký (obr. 222; Bátora 2000a, obr. 673). Na pohrebiskách OFKK na východnom
Slovensku boli hroby usporiadané v pravidelných radoch. Potvrdzuje to výskum rozsiahleho pohrebiska v Nižnej Myšli, kde boli zosnulí pochovávaní jeden vedľa druhého do radov a iba výnimočne
bol tento úzus porušený v podobe samostatnej skupiny hrobov (obr. 223; Gancarski et al. 2002, obr.
7; Olexa/Nováček 2013, 13). Hroby sa na tých pohrebiskách, kde bola nepretržitá kontinuita pochovávania, obvykle rešpektovali a k ich vzájomným superpozíciám dochádzalo iba v malej miere (Branč,
Jelšovce, Výčapy-Opatovce, Nižná Myšľa). Naopak, na pohrebiskách, kde bola diskontinuita v pocho267.
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Obr. 223. Nižná Myšľa. Celkový plán pohrebiska otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 223. Nižná Myšľa. Plan of
the OFCC cemetery (podľa/after Olexa 2003).

vávaní, sa hroby v určitých častiach pohrebísk navzájom prekrývali (Čachtice, Ludanice-Mýtna Nová
Ves). Okrem hrobov so špeciálnymi konštrukciami a hrobov pod mohylou nedisponujeme dostatočnými dokladmi povrchového označenia bežných hrobov. Za výnimku možno považovať snáď iba
plochú pieskovcovú dosku, ktorá bola postavená na výšku, pravdepodobne vo funkcii stély, v jednom
z hrobov na pohrebisku OFKK vo Švábovciach na Spiši (Točík/Vlček 1991, 57).
S problematikou označovania hrobov úzko súvisí i otázka ich sekundárneho otvárania. Keď sa pozrieme na percentuálne zastúpenie tohto fenoménu v jednotlivých kultúrach na juhozápadnom Slovensku, zistíme, že najnižší počet sekundárne otvorených hrobov bol v nitrianskej kultúre (25,93 %),
takmer raz taký bol v únětickej kultúre (49,04 %) a v maďarovskej kultúre (50,57 %). Najvyšší počet
sekundárne otvorených hrobov bol v hurbanovskej skupine únětickej kultúry (77,68 %) (Bátora 2000b,
4 – 7). Z prvých 310 publikovaných hrobov na pohrebisku v Nižnej Myšli bolo 50 sekundárne otvorených (Olexa/Nováček 2013, 14). Analýza ukázala, že príčinou sekundárneho otvárania hrobov boli
v podstate dva základné dôvody: ekonomicko-materiálne a magicko-rituálne dôvody (Bátora 2000b,
1 – 24). V prípade ekonomicko-materiálnych dôvodov, ktoré boli zrejme častejšie, išlo o vykrádanie,
ktorého cieľom bolo získať hodnotnú časť hrobovej výbavy pochovaných. Boli to najmä zbrane a nástroje zhotovené z farebných kovov a ozdoby zo vzácnych materiálov. Popri medených a bronzových
predmetoch to boli najmä výrobky zo zlata. Dobre to dokumentuje napr. pozorovanie v maďarovskej
časti pohrebiska v Jelšovciach, kde najväčší počet sekundárne otvorených hrobov evidujeme v tej časti, kde sa nachádzal i najväčší počet hrobov so zlatými ozdobami (Bátora 2000a, 493 – 495). K sekundárnemu otváraniu hrobov z magicko-rituálnych dôvodov dochádzalo napr. v prípade hrobov mŕtvych, ktorí boli z istých príčin pre danú komunitu nebezpeční a jej členovia mali obavy z ich návratu
a škodlivého pôsobenia. V takýchto prípadoch bolo telo pochovaného intencionálne čiastočne, resp.
úplne porušené, aby sa tak narušila jeho integrita a schopnosť ďalšieho pohybu. S dokladmi takýchto
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tzv. protivampirických opatrení možno spájať i prekrytia celej hrobovej jamy veľkými blokmi lomových kameňov (Jelšovce – Bátora 2000a, 546) alebo zahádzanie pochovaného masívnymi travertínovými blokmi (Spišské Podhradie – Soják 2009, 16; Novotná/Soják 2017, 299). V niektorých prípadoch
možno predpokladať i rituálnu exhumáciu a manipuláciu s telesnými pozostatkami mŕtvych. Svedčí
o tom napr. odobratie určitých častí kostry (najčastejšie lebiek) na pohrebiskách únětickej a maďarovskej kultúry, ktoré mohli slúžiť pri šamanistických obradoch a aktívnej mágii. Potvrdzuje to i amulet
zhotovený z ľudskej lebky, ktorý sa našiel v jednom z hrobov nitrianskej kultúry v Branči (Vladár
1973b, tab. 10: 15). V tejto súvislosti možno spomenúť i stopy mutilácie, t. j. umelého zväčšenia veľkého záhlavného otvoru v spodnej časti lebiek dvoch jedincov v dvojhrobe únětickej kultúry v Jelšovciach (Bátora/Jakab 1997, 1).
Pri niektorých hroboch možno predpokladať i rituálne odoberanie predmetov z hrobu po určitom
čase. Hroby boli sekundárne otvárané buď prostredníctvom šácht vedených obvykle na hornú časť tela
pochovaných, alebo tak, že sa vybrala celá výplň hrobovej jamy. S týmto druhým spôsobom sa stretávame najmä v období únětickej a maďarovskej kultúry. Výnimočne boli šachty vedené na dolnú časť tela
pochovaných alebo boli vyhĺbené v strednej časti hrobovej jamy. V takomto prípade „vykrádači“ zrejme
jednoznačne nevedeli, či je v hrobe pochovaný jedinec mužského alebo ženského pohlavia. Šachty, ktoré
sa od homogénnej výplne hrobových jám obvykle odlišovali tmavou výplňou, mali prevažne tvar pravidelného alebo nepravidelného oválu, resp. tvar obdĺžnika a vo väčšine prípadov sa pozvoľne ku dnu
lievikovite zužovali. Rozmery šácht boli rozdielne (priemer od 70 do 135 cm). Vo viacerých prípadoch
boli výkopom šachty porušené steny a dno hrobovej jamy (Bátora 2000b, 18).
V súvislosti so sekundárnym otváraním hrobov vystupuje do popredia otázka, kedy a kým bola táto
činnosť uskutočňovaná. Ukazuje sa, že vo všetkých kultúrach staršej doby bronzovej na Slovensku
k tomu dochádzalo prevažne v čase, keď mäkké časti tiel pochovaných boli už zotleté, t. j. asi po 7 – 10
rokoch (Berg/Rolle/Seemann 1981, 108). Z pozorovaní na pohrebiskách únětickej, maďarovskej kultúry
a OFKK je zrejmé, že k sekundárnemu otváraniu istej skupiny hrobov dochádzalo už aj skôr, v čase,
keď telá pochovaných boli zotleté iba čiastočne. Vo viacerých prípadoch na to poukazujú časti trupu
a končatín zachované v anatomickej polohe napriek tomu, že boli premiestnené v rámci hrobovej jamy
(Bernolákovo – Bartík 1990, 11; Jelšovce – Bátora 2000a, 494; Nižná Myšľa – Olexa/Nováček 2013, 14).
Hroby s úplne rozhádzanou kostrou poukazujú na väčší časový odstup medzi pochovaním a sekundárnym otvorením hrobu. S najväčšou pravdepodobnosťou indikujú skutočnosť, že v čase otvárania hrobov nebolo už viditeľné ich povrchové označenie, ktoré umožňovalo identifikovať pohlavie pochovaných.
Zrejme z toho dôvodu „vykrádači“ otvárali celú hrobovú jamu, pričom nepietne zaobchádzali s nájdenými
kostrovými pozostatkami, čo môže naznačovať, že tieto hroby otvárali skupiny cudzích ľudí, ktorí nemali
k pochovaným žiaden rodový či príbuzenský vzťah (Bátora 2000b, 18, 19). Mohlo ísť už o obyvateľstvo z počiatku strednej doby bronzovej, ako sa to v súvislosti so sekundárnym otváraním hrobov únětickej kultúry
predpokladá na území Moravy (Lorencová/Beneš/Podborský 1987, 142; Stuchlík 1987, 44).
Fenomén sekundárneho otvárania hrobov sa udržal až do záveru staršej doby bronzovej, ako
o tom svedčia žiarové hroby severopanónskej kultúry na južnom Slovensku. Počet sekundárne otvorených hrobov v žiarových hroboch však už nebol taký vysoký ako v hroboch kostrových. Napríklad
na pohrebisku v Patinciach boli z 34 hrobov nanovo otvorené iba tri hroby (Dušek 1960, 146).
Popri jednoduchých hroboch sa na pohrebiskách staršej doby bronzovej stretávame i s hrobmi,
ktoré nesú stopy špeciálnych úprav a konštrukcií. Ide o konštrukcie a úpravy, ktoré sa týkajú samotnej hrobovej jamy alebo i jej bezprostredného okolia. V tejto súvislosti možno spomenúť najmä hroby
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Obr. 224. Jelšovce. Hrob 444 so zrubovou konštrukciou, v ktorom bol pochovaný muž nitrianskej kultúry v tzv. „žabej polohe“. - Fig.
224. Jelšovce. Grave 444 with timber construction, where man of the Nitra culture was buried in the so-called „frog position“ (podľa/
after Bátora 1991).

nitrianskej kultúry so stopami kolovej konštrukcie pri vonkajšej strane rohov hrobovej jamy, ako
i stopy vydrevenia dna a bočných stien (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Branč, Nitra). V prípade kolových jám možno predpokladať, že boli nosnou konštrukciou ľahkého prístreška, ktorým bol hrob
prekrytý. Ide zrejme o tzv. domy mŕtvych (Totenhäuser), s ktorými sa stretávame už v neolite v kultúre s lineárnou keramikou v strednom Nemecku a vo východnom Francúzsku (Bátora 1999a, 47).
V rámci nitrianskej kultúry sa výnimočne stretávame i s hrobmi so zrubovou konštrukciou vytvárajúcou hrobovú komoru, ktorá bola v hornej časti prekrytá brvnami, resp. doskami (Branč,
hrob 31; Jelšovce, hrob 444 a 526). Na strope drevenej komory bola obvykle uložená jedna veľká
amforovitá nádoba. Hroby so zrubovou konštrukciou možno považovať za výsledok vplyvu z oblasti východnej Európy. Poukazuje na to v Jelšovciach v hrobe 444 pochovaný muž, ktorý mal dolné končatiny uložené v tzv. žabej polohe (obr. 224). Takéto uloženie zomrelých je charakteristické
predovšetkým pre jamovú kultúru v stepnej oblasti severného Pričiernomoria (Bátora 2000a, 546).
Ďalšou úpravou hrobov, s ktorou sa stretávame na pohrebiskách zo staršej doby bronzovej, sú
kamenné konštrukcie. V nitrianskej kultúre na Slovensku je takáto konštrukcia doložená na dvoch
lokalitách: Brezová pod Bradlom a Jelšovce. Konštrukcia pozostávala z kolmo do zeme osadeného
plochého kamenného kvádra na jednej strane a z nasucho kladeného,múrika“ z lomových kameňov
na druhej strane hrobovej jamy. Kamenné konštrukcie, ktoré pozostávali z obloženia hrobovej jamy
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kameňmi, bývajú časté najmä
v hroboch únětickej kultúry
v centrálnej časti jej rozšírenia. Pozoruhodné je, že v klasickej fáze slovenskej vetvy
únětickej kultúry sa s použitím kameňov pri obložení
hrobov vôbec nestretávame.
Objavujú sa – a aj to pomerne zriedkavo – až v jej závere
v úněticko-maďarovskej fáze
(Jelšovce). S kamenným obložením sa stretávame aj pri
skupine hrobov na pohrebisku
koštianskej kultúry a OFKK
v Spišskom Podhradí (Soják
2009, 16) a vo Švábovciach Obr. 225. Pata. Pôdorysy hrobov únětickej kultúry s rysujúcimi sa zvyškami drevenej
rakvy. 1 – hrob 79; 2 – hrob 55. - Fig. 225. Pata. Layout of the graves of the Únětice
(Točík/Vlček 1991, 57; obr. 5).
culture with visible remains of wooden coffins. 1 – grave 79; 2 – grave 55 (podľa/after
Ojedinele sa väčšie lomo- Cheben 2012).
vé kamene objavujú i na žiarových pohrebiskách hatvanskej kultúry na južnom Slovensku (Salka). O niečo častejšie sa s nimi
stretávame v závere staršej doby bronzovej na pohrebiskách severopanónskej kultúry, kde netvorili
obklad hrobov, ale mali skôr funkciu vnútorného ohraničenia hrobovej jamy (Chľaba – Veliačik 1971,
189 – 217; Patince – Dušek 1960, 221).
Výnimočne sa na pohrebiskách nitrianskej kultúry stretávame v hroboch so stopami drevených
rakiev, ktoré boli zhotovené z dosiek (Branč, Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves). O niečo častejšie sa rakvy objavujú v nasledujúcej únětickej kultúre, kde dominujú tzv. stromové rakvy vydlabané z kmeňov stromov. Najpočetnejšie sú na juhozápadnom Slovensku doložené na pohrebiskách
v Pate (Cheben 2012, obr. 3) a vo Vrábľoch, ktoré patria do obdobia klasickej fázy únětickej kultúry
(obr. 225). V neskoroúnětickom období sa pochovávanie do rakiev vytráca a v maďarovskej kultúre ho už priamo doložené nemáme. Nepriamo na existenciu rakiev v maďarovskej časti pohrebiska
v Jelšovciach však poukazujú hroby, v ktorých sú až prekvapujúco úplne zotleté aj niektoré pevné
časti kostier (napr. dolné čeľuste, ramenné kosti a pod.). Evidentne to bolo spôsobené drevokaznou
hubou Serpula lacrymans, ktorá pri dekompozičnom procese okrem rakiev rozložila aj kosti z tiel
pochovaných. Experiment v teréne potvrdil túto rozkladnú schopnosť uvedenej huby i v prírodných podmienkach (Staššíková-Štukovská et al. 1994, 204 – 205). Pozoruhodné je, že v Nižnej Myšli
sú na pohrebisku OFKK, paralelnom s maďarovskou kultúrou, početné doklady (v 33 hroboch)
pochovania do stromových a doštených rakiev (Olexa/Nováček 2013, 14).
Popri prevažne plochých hroboch sa výnimočne objavujú na pohrebiskách skúmaného obdobia i hroby pod mohylami. V rámci nitrianskej kultúry k nateraz ojedinelým patrí hrob 62 na pohrebisku v Branči, ktorý bol obohnaný kruhovým žľabom s priemerom 570 cm, do ktorého boli pravdepodobne zahĺbené koly umiestnené husto vedľa seba, ktoré zabraňovali erózii mohylového násypu (obr. 226; Vladár
1973b, obr. 12; 13). V prostredí súvekej koštianskej kultúry pochovávanie pod mohylami dokladajú stopy
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úplných, resp. čiastočných žľabov okolo hrobov v Spišskom
Podhradí (Soják 2009, 15; Novotná/Soják 2017, 301).
Z obdobia nasledujúcej
únětickej kultúry nie sú z územia Slovenska dosiaľ známe
hroby pod mohylou. Pochovávanie pod mohylami sa
opätovne objavuje až v maďarovskej kultúre na pohrebisku
v Jelšovciach, kde boli v maďarovskej časti pohrebiska
preskúmané štyri hroby pod
mohylou. Vo všetkých prípaObr. 226. Branč. Pôdorys hrobu nitrianskej kultúry č. 62 obkolesený kruhovým žľabom, kto- doch boli hroby ohraničené
rý vymedzoval priestor mohylového násypu. - Fig. 226. Branč. Layout of the Nitra culture
kruhovým žľabom, ktorého
grave nr. 62, with ring ditch, bordering the mound of earth (podľa/after Vladár 1973b).
vonkajší priemer sa pohyboval od 660 do 850 cm (obr. 227). Počet hrobov prekrytých mohylovým násypom bol na pohrebisku
v Jelšovciach pôvodne väčší. Poukazuje na to voľný priestor nachádzajúci sa okolo viacerých hrobov,
resp. ich odstup od ostatných hrobov. Podobne ako v Jelšovciach bol voľný priestor okolo niektorých
hrobov pozorovaný i na pohrebisku v Matúškove. S podobným dokladom pochovávania pod mohylami ako v Jelšovciach sa stretávame aj vo Svätom Petri (predtým Dolný Peter), kde sa zistilo šesť
hrobov obohnaných priekopami (Dušek 1969, plán 4).
Uvedené prvé doklady pochovávania pod mohylami v rámci maďarovskej kultúry prinášajú nové
svetlo do problematiky pôvodu pochovávania pod mohylami v strednej dobe bronzovej v karpatskej

Obr. 227. Jelšovce. Kruhový žľab, ktorý obkolesoval hrob pod mohylou maďarovskej kultúry č. 256. - Fig. 227. Jelšovce. Ring ditch,
encircling the grave nr. 256 under the Maďarovce culture barrow (podľa/after Bátora 2000a).
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Obr. 228. Branč. Viachroby z pohrebiska nitrianskej kultúry. A – hrob 11 so 5 jedincami; B – hrob 225 s 7 jedincami. - Fig. 228. Branč.
Multiple graves from the Nitra culture cemetery. A – grave 11 with 5 persons; B – grave 225 with 7 persons (podľa/after Vladár 1973b).

a stredodunajskej mohylovej kultúre, ako i v lužickej kultúre. Poukazujú na to, že tento spôsob pochovávania prešiel z obdobia staršej doby bronzovej do obdobia strednej doby bronzovej kontinuálne – ako prirodzená súčasť genetického vývoja mohylových kultúr (Bátora 2004, 253).
Kostrové hroby vo všetkých kultúrach staršej doby bronzovej na Slovensku mali tvar pozdĺžneho
oválu alebo tvar obdĺžnika so zaoblenými rohmi. Ich veľkosť značne kolísala – niektoré z nich mali
malú a iné veľkú kubatúru. Na pohrebiskách nitrianskej kultúry, ale aj OFKK (Nižná Myšľa) sa potvrdilo, že väčšiu kubatúru mali hroby, ktoré sa od ostatných odlišovali milodarmi a osobitnou úpravou
hrobovej jamy. Pozorovania na pohrebiskách únětickej a maďarovskej kultúry neumožňujú takéto
všeobecné konštatovanie, pretože viaceré mimoriadne bohaté hroby boli pomerne plytko zahĺbené
(Jelšovce – Bátora 2000a, 462, 474).
Popri hroboch obsahujúcich pochovanie jedného indivídua sa na pohrebiskách staršej doby bronzovej stretávame i s hrobmi, v ktorých bolo súčasne pochovaných viac jedincov (ich počet sa pohybuje od dvoch do siedmich). Dokumentujú to napr. viachroby nitrianskej kultúry (hroby11 a 225)
v Branči (obr. 228; Vladár 1973b, obr. 7; 59). Najčastejšie sa vyskytujú dvojhroby, v ktorých najpočetnejšou kombináciou bolo v nitrianskej kultúre pochovanie muža a ženy. V období unětickej a maďarovskej kultúry na juhozápadnom a v kultúrach OFKK na východnom Slovensku to bolo pochovanie
ženy s dieťaťom. Viaceré z dvojhrobov naaranžovaným uložením dokumentujú i po smrti silné citové
putá a rodinné väzby (napr. Ludanice-Mýtna Nová Ves, hrob 235; obr. 229). Vo viacerých prípadoch
vystupuje do popredia i otázka, či pochovaní zomreli naraz prirodzenou smrťou alebo išlo u jedného
z nich o násilnú smrť.
Popri viachroboch sa stretávame na pohrebiskách i s tzv. následnými pohrebmi, keď bol do tej istej
hrobovej jamy pochovaný – s určitým časovým odstupom – ďalší jedinec. Pri tejto kategórii hrobov
možno podobne ako pri viachroboch predpokladať, že medzi pochovanými existoval blízky príbuzenský vzťah. Podobný predpoklad možno vysloviť i pri hromadných hroboch v sídliskových objektoch, i keď v nich bola časť jedincov pochovaná bez tradičných rituálnych zvyklostí. V hromadných
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hroboch, ktoré sa najčastejšie
vyskytujú v období únětickej
kultúry, bolo obvykle uložených päť až deväť jedincov
(napr. Jelšovce, obj. 184; 369;
398; 528 – Bátora 2000a, 471;
obr. 672; obr. 230). Medzi pochovanými indivíduami boli
muži, ženy i deti a viaceré indície naznačujú, že by mohlo
ísť o hroby celých rodín. Ich
uloženie obvykle na dne zásobných jám tvaru obráteného lievika, resp. hruškovitého
tvaru umožňuje predpokladať,
že by mohlo ísť o obete súvisiace so zakladaním novej úrody v jarnom období, keď boli
zásobné jamy prázdne (pozri
sukapitolu 5.4 Náboženské a kultové prejavy).
V závere staršej doby bronzovej sa na Slovensku stretávame i so zvláštnou formou
pochovávania malých detí do
väčších hrncovitých nádob
(pitosov). Vyskytol sa napr.
v troch prípadoch na opevnenom sídlisku maďarovskej
kultúry v Šuranoch-NitrianObr. 229. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Trojhrob únětickej kultúry 235, v ktorom bola poskom Hrádku, v jednom príchovaná žena (kostra B) s dieťaťom v náručí (kostra A) a pod nimi sa nachádzala kostra
C (stará žena). - Fig. 229. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Multiple (3) grave of the Únětice pade v blízkosti pohrebiska
culture nr. 235, where woman was buried (skeleton B) holding the child skeleton in her arms severopanónskej kultúry v Pa(skeleton A), under them an old woman was buried (skeleton C) (podľa/after Bátora 1991).
tinciach a v areáli opevneného
sídliska v Spišskom Štvrtku. Kým v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku a v Spišskom Štvrtku sa tieto
hroby nachádzali mimo sídliskových objektov (Točík 1978a, tab. XVII: 3, 4), v Patinciach bol uložený
v zahĺbenom obydlí (Dušek 1960, 232; obr. 12). Výskyt pochovávania do nádob možno považovať za
výsledok kultúrnych vplyvov z východného Stredomoria.
Popri hroboch s regulárne pochovanými jedincami sa na pohrebiskách staršej doby bronzovej objavujú i hroby, v ktorých chýbajú akékoľvek stopy po ľudských kostiach, ale podobne ako kostrové hroby obsahujú milodary, prípadne predmety osobnej potreby. Ide zrejme o symbolické hroby jedincov,
ktorých telo z určitých dôvodov nebolo k dispozícii na pochovanie. Na území juhozápadného Slovenska evidujeme doteraz v skúmanom období 11 symbolických hrobov z piatich lokalít. Najstaršie,
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ktoré sú doložené v nitrianskej kultúre (obr. 231; Ludanice-Mýtna Nová Ves,
Tvrdošovce), obsahovali lovecko-bojovnícky inventár,
t. j. silicitové strelky, nátepnú doštičku, medené nožíky
tvaru vŕbového listu, kančie
kly a plechové kovania pravdepodobne z opasku (Bátora
1999c, obr. 2). V neskoršom
období sa symbolické hroby
objavujú i v únětickej kultúre,
kde za osobitnú zmienku stojí symbolický hrob kovolejára
(hrob 50) z pohrebiska v Ma- Obr. 230. Jelšovce. Hromadný hrob piatich jedincov v sídliskovom objekte únětickej kultútúškove, ktorý obsahoval šty- ry č. 398. - Fig. 230. Jelšovce. Mass grave of five persons in the settlement pit of the Únětice
culture nr. 398 (podľa/after Bátora 2000a).
ri hlinené dýzy a pieskovcový
kadlub na odlievanie dýk (Bátora 2002, obr. 14). Výnimočnú kategóriu predstavujú symbolické hroby,
v ktorých sú namiesto ľudí pochované zvieratá. Okrem hrobu, ktorý obsahoval s najväčšou pravdepodobnosťou kostru teľaťa, vedľa ktorej bol uložený džbán na únětickom pohrebisku vo Veľkom Gro-

Obr. 231. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Symbolický hrob muža nitrianskej kultúry č. 116. - Fig. 231. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Symbolic male grave of the Nitra culture nr. 116 (podľa/after Bátora 1991).
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be (Chropovský 1960, 32), to bol
najmä hrob ovce/kozy na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej
Novej Vsi. Pochovaná ovca/
koza bola uložená na pravom
boku, orientovaná v smere
Z – V, vybavená medenými predmetmi uloženými vo
funkčnej polohe (šidlo, náušnica, dýka, cyperská ihlica).
Okrem toho sa vo východnej
časti hrobovej jamy nachádzala veľká amforovitá nádoba so
silicitovou strelkou vo vnútri
(obr. 232; Bátora 2005a, obr. 5).
Celkové uloženie v hrobe, ako
Obr. 232. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hrob únětickej kultúry č. 6, v ktorom bola pocho- aj hrobová výbava naznačujú,
vaná ovca, resp. koza s mužským inventárom. A – celkový pohľad na hrob; B – detailný
pohľad na hornú časť hrobu. - Fig. 232. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Únětice culture grave že ide o symbolický hrob muža
nr. 6, where sheep or goat was buried, with male artefacts assemblage. A – frontal view lovca/bojovníka. S najväčšou
on the grave; B – detailed vies on the upper part of the grave (podľa/after Bátora 2005a).
pravdepodobnosťou do tejto
kategórie symbolických hrobov možno zaradiť i hrob tura domáceho, ktorý sa odkryl v areáli pohrebiska koštianskej kultúry a kultúr OFKK v Spišskom Podhradí (Soják 2009, 15; Novotná/Soják 2017,
298). V prostredí OFKK sa symbolické hroby vo väčšom počte vyskytli na pohrebisku v Nižnej Myšli,
kde z prvých 310 preskúmaných hrobov bolo až 12 symbolických. Aj napriek tomu, že neobsahovali
kostru, vykazovali znaky pochovávania podľa pohrebných zvyklostí, a to „radový“ systém i rozmiest-

Obr. 233. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Uloženie dýk v hroboch mužov všetkých vekových kategórií. A - nitrianska kultúra; B - únětická
kultúra. - Fig. 233. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Daggers location in the male graves of all ages. A – Nitra culture B – Únětice culture
(podľa/after Bátora 2009a).
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nenie milodarov (Olexa/Nováček 2013, 15).
Z obdobia maďarovskej
kultúry registrujeme symbolický žiarový hrob 602
preskúmaný v Jelšovciach.
V strednej časti pravidelnej
obdĺžnikovej hrobovej jamy,
podobnej hrobovým jamám
kostrových hrobov, sa nachádzali rozsypané nedohorené
zvyšky zvieracích kostí a popola. V západnej časti hrobu
sa nachádzala bronzová sekera
a ihlica s guľovitou hlavicou
a vo východnej časti tri nádoby. Celkové vybavenie hrobu
bolo zhodné s inhumačným
spôsobom pochovania súdobých mužov lovcov/bojovníkov (Bátora 1999c, obr. 9).
Významnú zložku pohrebného rítu tvorí hrobová výbava pochovaných a jej uloženie
v hroboch. Hrobová výbava
bola diferencovaná podľa pohlavia i veku pochovaných
a v každej z kultúr staršej doby
bronzovej mala popri stálych
komponentoch i svoje špecifiká. K charakteristickým
artefaktom v hroboch mužov kultúry Chłopice-Veselé,
nitrianskej a koštianskej kultúry patrili silicitové strelky,
nátepné doštičky a závesky
z kančích klov. V koštianskej
a nitrianskej kultúre sa k tomu
pridávajú aj sekeromlaty z parohoviny (Košice, Ludanice-Mýtna Nová Ves). Počas
Obr. 234. Jelšovce. Bohatý hrob 329, v ktorom bola pochovaná žena únětickej kultúry.
celého skúmaného obdobia - Fig. 234. Rich grave nr. 329, where woman of the Únětice culture was buried (podľa/
patrili k výbave mužov mede- after Bátora 1991).
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Obr. 235. Jelšovce. Rituálny objekt 507 so zvyškami kostí dvoch ošípaných odkrytý v areáli pohrebiska nitrianskej kultúry. - Fig. 235.
Jelšovce. Feature nr. 507 which served for ritual purposes, contained skeleton remains of two pigs and was uncovered in the area of
Nitra culture cemetery (podľa/after Bátora 1991).

né, resp. bronzové dýky. Pri detailnom skúmaní ich uloženia v hroboch na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi sa ukázali dosť výrazné rozdiely v umiestnení dýk v hroboch mužov nitrianskej a únětickej kultúry. Ak vychádzame z predpokladu, že v hroboch boli dýky prevažne uložené tak,
ako ich nosili muži za života, možno konštatovať, že v nitrianskej kultúre prevládalo ich nosenie na
opasku pri pravom boku, v únětickej kultúre bolo zvykom nosiť ich v oblasti chrbta hrotom nahor
(obr. 233). V prípade takéhoto nosenia sa popri opasku na páse dá predpokladať aj existencia ďalšieho
opasku smerujúceho krížom cez ľavé plece. Vzhľadom na nosenie dýky s rukoväťou smerujúcou nadol
nemožno vylúčiť ani jej pevnú fixáciu, zabraňujúcu vypadnutiu zbrane z puzdra z organickej látky.
Takéto rozdielne umiestnenie dýk v oboch kultúrach môže znamenať nielen odlišnosť v kroji, ale
môže poukazovať na prípadný rozdielny spôsob v „technike“ boja zblízka (Bátora 2009a, 251).
V hroboch žien v staršom úseku staršej doby bronzovej dominovali popri prsteňoch a náušniciach tvaru vŕbového listu najmä náhrdelníky zložené z korálikov z kosti a parohoviny a výnimočne
i z fajansy. V mladšom období to boli náušnice a prstene z jednoduchého a dvojitého drôtu, ako aj
náhrdelníky zhotovené z jantárových korálikov baltského pôvodu. Najbohatšie hroby žien sa objavujú v období únětickej kultúry. Obsahujú popri bronzových náušniciach a záušniciach široké plechové
čelenky, nákrčníky z bronzovej tyčinky, ihlice s terčovitou hlavicou a špirálovite stočené náramky
(obr. 234; Bátora 2000a, tab. 31: 9 a 10). V maďarovskej kultúre a v OFKK sa objavujú i bohaté hroby
detí s nánožníkmi so špirálovite stočenými koncami (obr. 143; Jelšovce, Nižná Myšľa).
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Významnú zložku hrobovej
výbavy popri uvedených predmetoch na pohrebiskách staršej
doby bronzovej predstavuje keramika a zvieracie kosti. V prípade zvieracích kostí ide o pozostatky intencionálne vkladanej
mäsitej potravy (kozy, ovce, hovädzí dobytok) pre zomrelých,
obvykle do keramických nádob
(misy, hrnce). Popri nálezoch
zvieracích kostí priamo vo
funkcii milodarov sa v hroboch
stretávame i so zvieracími kosťami, ktoré sú zrejme dokladom
následných rituálnych obradov
po pohrebe – tryzny (?). Ide buď
o osobitne vyhĺbenú jamu do
výplne hrobovej jamy, do ktorej
boli uložené zvieracie kosti a silicitová strelka (Ludanice-Mýtna Nová Ves – nepublikovaný
výskum J. Bátoru), alebo o samostatný objekt vyhĺbený tesne
vedľa hrobovej jamy, v ktorom
sa nachádzali zvyšky kostí dvoch
ošípaných a koráliky z paroho- Obr. 236. Jelšovce. Pôdorys funerálnej stavby, ktorá bola odkrytá pri východnom okraji pohrebiska maďarovskej kultúry. - Fig. 236. Jelšovce. Layout of the funerary structure, which was uncoviny (obr. 235; Jelšovce – Bátora vered by the eastern border of the of the Maďarovce culture cemetery (podľa/after Bátora 2000a).
2000a, 458 – 459; obr. 666).
Výnimočne sa na pohrebiskách zo staršej doby bronzovej stretávame i s funerálnymi stavbami.
V rámci Slovenska bola takáto stavba odkrytá pri východnom okraji maďarovskej časti pohrebiska
v Jelšovciach. Stavba pozostávala zo skupiny 11 kolových jám, ktorých tri trojice vymedzovali obdĺžnikový pôdorys kolovej stavby, ktorá mala dĺžku 630 cm a šírku 490 – 510 cm (obr. 236). Svojou
dlhšou osou bola orientovaná v smere SV – JZ a kratšou osou (vstupnou časťou) v smere SZ – JV.
Okrem praktického využitia priestorov ako „domu smútku“, kde bolo dočasne umiestnené telo, resp.
telá zomrelých, mohol objekt slúžiť aj na kultové účely a uskutočňovanie ceremónií spojených s pohrebnými obradmi. Rozsiahly voľný priestor pred stavbou na západnej strane dáva predpoklady na
jeho využitie aj ako miesta zhromaždenia pozostalých (Bátora 2000a, obr. 681).
Výskum pohrebísk zo staršej doby bronzovej na území Slovenska ukázal, že zmeny pozorované
v kultúrnohistorickom vývoji neznamenali vždy výraznú zmenu i v oblasti pohrebného rítu. Väčšina
jeho javov a zvyklostí často pretrvávala naďalej a menila sa obvykle iba ich intenzita. Na druhej strane
sa ukázalo, že určité fenomény pohrebného rítu boli úzko špecificky viazané iba na určitú kultúru
alebo určitý chronologický úsek, vďaka čomu sú tak dobrým pomocným chronologickým kritériom.
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5.3 Vzťah sídlisk a pohrebísk

V

súvislosti s pohrebiskami do popredia vystupuje otázka vzájomného vzťahu sídlisk
a pohrebísk. Z počiatočnej etapy staršej doby bronzovej na území Slovenska nepoznáme uvedený vzťah dostatočne, pretože sídliská priliehajúce k pohrebiskám sa napriek
cieleným systematickým prieskumom nepodarilo nájsť (Bátora 1984a, 34 – 37; 1985,
42 – 45). Určitou indíciou, ako už bolo uvedené vyššie, je sídliskový objekt nitrianskej kultúry preskúmaný v Nitre v priestore dnešnej Priemyselnej ulice, ktorý bol od pohrebiska nitrianskej kultúry
v Nitre-Čermáň vzdialený asi 600 m v juhovýchodnom smere a nachádzal sa na prvej nízkej pravobrežnej terase rieky Nitra (Vladár/Bátora 2004, 253). Taktiež iba v jednom prípade je doteraz doložený vzťah sídliska a pohrebiska v súdobej koštianskej kultúre na východnom Slovensku. V Spišskom
Podhradí bolo pohrebisko od sídliska vzdialené asi 600 m (obr. 179; Novotná/Soják 2017, 298).
O niečo lepšia situácia v poznaní vzťahu sídlisk a pohrebísk vládne v období nasledujúcej únětickej kultúry. V prvom rade možno spomenúť otvorené sídliská, ktoré sa v niekoľkých prípadoch
nachádzali v bezprostrednej blízkosti pohrebísk. Dokumentujú to výsledky výskumov v Jelšovciach
a v Pate. V Jelšovciach sa najbližší sídliskový objekt únětickej kultúry nachádzal iba 20 m južne od
južného okraja súdobého pohrebiska (Bátora 2000a, 471) a v Pate bol juhozápadný okraj pohrebiska
únětickej kultúry v dotyku so severným výbežkom sídliska (Cheben 2012, 119 – 121).
O niečo väčšia vzdialenosť bola pozorovaná medzi pohrebiskom únětickej kultúry v Branči a opevneným areálom únětickej kultúry vo Veľkom Kýre. Pohrebisko sa nachádzalo na tej istej terase bližšie
k rieke Nitra a opevnený areál bol od neho vzdialený 600 m v smere západnom (Vladár 1973b, obr. 1;
Kuzma/Rajtár/Tirpák 1999, 99 – 101; Kuzma/Tirpák 2000, 122 – 123).
V prípade výšinných a opevnených sídlisk únětickej kultúry sa k nim patriace pohrebiská nachádzali vo väčšej vzdialenosti. Vo Vrábľoch to bolo 250 – 300 m južne od opevneného areálu (Bátora et
al. 2012, 111 – 129). K výšinnému sídlisku v Ivanovciach v polohe Skala sa pohrebisko únětickej kultúry nachádzalo v katastri obce Melčice-Lieskové vo vzdialenosti takmer 1000 m v severovýchodnom
smere (Felcán 2013, 40).
Model vo vzťahu sídlisk a pohrebísk pozorovaný pri opevnených sídliskách únětickej kultúry zrejme platil aj v súdobej hatvanskej kultúre. Poukazuje na to situácia pozorovaná vo Veľkých
Turovciach v časti Dolné Turovce, kde sa na svahu pod výšinným sídliskom hatvanskej kultúry
v polohe „Turovec“ nachádzalo pohrebisko patriace k sídlisku (Oždáni 2010, obr. 3). V Šahách sa
pohrebisko, ktoré prináležalo k opevnenému sídlisku hatvanskej kultúry, rozprestieralo v jeho bezprostrednej blízkosti – na svahu zvažujúcom sa k severu a k severovýchodu (za infomáciu ďakujem
M. Kvietkovi z Banskej Bystrice).
I v nasledujúcom období maďarovskej a věteřovskej kultúry sa podarilo vo viacerých prípadoch
nájsť pohrebiská k existujúcim opevneným sídliskám. Pohrebiská sa nachádzali prevažne južne (Budmerice-Jablonec), juhozápadne (Jelšovce) a juhovýchodne (Trenčín) od sídlisk. V jednom prípade
sa pohrebisko nachádzalo severovýchodne od sídliska (Ivanovce – sídlisko a Melčice – pohrebisko)
a v druhom prípade východne od sídliska (Hoste – sídlisko a Majcichov – pohrebisko). Vzdialenosť
opevnených a výšinných sídlisk od pohrebísk maďarovskej kultúry sa pohybovala od 250 (Budme280.
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rice-Jablonec, Vráble) do 1000 m (Hoste – Majcichov, Ivanovce – Melčice). Pri výbere miesta na
pochovávanie (pohrebiska) zohrávala významnú úlohu skutočnosť, aby bolo sídlisko z pohrebiska
dostatočne viditeľné a naopak.
Na východnom Slovensku sa v období OFKK v Nižnej Myšli nachádzalo pohrebisko k staršej
opevnenej osade I v najvyššej časti lokality Várhegy vo vzdialenosti cca 200 m v severnom smere
(obr. 195; Gancarski et al. 2002, 63). K pohrebisku v Strede nad Bodrogom sa nachádzalo najbližšie
vyvýšené sídlisko v polohe Kompoš vo vzdialenosti 1500 m v severnom smere, pohrebisko sa tak aj
tu nachádzalo južne od sídliska (Polla 1960, 345).

5.4 Náboženské a kultové prejavy

K

poznaniu náboženských a kultových predstáv v staršej dobe bronzovej prispeli aj výskumy, pozorovania a nálezy zo sídlisk. Najmä výskum v oblasti rozšírenia únětickej kultúry v staršom období a v OFKK, maďarovskej, severopanónskej a věteřovskej kultúre
v mladšom období priniesol odkrytie viacerých pozoruhodných kultových miest a objektov.
V období únětickej kultúry za kultové, resp. rituálne s čiastočným funerálnym významom možno považovať tzv. masové hroby v sídliskových objektoch, najčastejšie v zásobnicových – obilných – jamách. Vyskytli
sa napr. v Nitre-Krškanoch, Pate, Žlkovciach a Jelšovciach. Boli v nich pochovaní traja až deviati jedinci, obvykle muži, ženy i deti. Podľa nálezových okolností sa zdá, že môže ísť o významných jedincov usmrtených
v rámci vegetatívno-chtonického rituálu sprevádzaného ľudskými obeťami ďalších jedincov (Jelínek 2010, 99).

Obr. 237. Jelšovce. Objekt únětickej kultúry č. 528. A - pred odkrytím s vertikálne zasadeným kamenným žarnovom; B – hromadný
hrob piatich jedincov na dne objektu. - Fig. 237. Únětice culture feature nr. 528. A – before it was uncovered with verticaly placed
quern-stone; B – mass grave of five persons on the botom of the feature (podľa/after Bátora/Pokutta 2016).
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Obr. 238. Gánovce. Kultová studňa s drevenou konštrukciou otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 238. Gánovce.
Ritual well with wooden construction of the OFCC (podľa/after Hájek/Vlček 1963).
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Unikátnym príkladom takejto krvavej obete je hromadný hrob v obilnej jame, ktorá sa nachádzala v zadnej časti domu kolovej konštrukcie únětickej kultúry v Jelšovciach. Na dne jamy, tesne
pod vrstvou uhlíkov a spálenej zeminy, sa nachádzalo päť ľudských jedincov (obr. 237). V hornej
časti (v ústí) objektu sa nachádzal masívny nahrubo opracovaný kamenný žarnov, postavený kolmo hore tak, že asi polovicou vyčnieval nad úroveň horného okraja obilnej jamy. V danom kontexte očividne plnil úlohu stély.
V Nižnej Myšli na sídlisku II bol výnimočný objekt 308, ktorý mal kultový charakter. V okrúhlej
jame s hĺbkou 2,6 m boli nájdené fragmenty detskej lebky a pozostatky kostier štyroch jedincov, ktorí boli pochovaní v štyroch až piatich vrstvách nad sebou. Antropologický výskum potvrdil, že išlo
o hromadný hrob. V rámci jednorazového krvavého rituálu bolo pochovaných päť jedincov, prevažne mladších ľudí, pravdepodobne obetovaných neznámym božstvám. Niektoré obete boli pred smrťou zviazané. Detská lebka bola pravdepodobne uvarená. V jame boli nájdené i zvieracie kosti, časti
keramiky a fragmenty náradia z kameňa. Vrstva popola potvrdila, že vrcholným bodom rituálu bolo
zapálenie ohňa, v ktorom boli pravdepodobne spálené obetné dary (Gancarski et al. 2002, 33).
Z oblasti rozšírenia OFKK možno spomenúť i ďalší kultový objekt 40 s krvavými obeťami iného
charakteru. Bol preskúmaný v areáli opevnenej osady v Spišskom Štvrtku. Nachádzal sa blízko vchodu
na pravej strane oproti akropole a pozostával z hlbokej jamy, na ktorej dne bolo pochovaných deväť
rituálne usmrtených ľudí, z toho sedem detí. Obete boli pravdepodobne na začiatku budovania sídliska
vhodené do hlbokej jamy spolu so zničenými votívnymi predmetmi vrátane troch kameňov srdcovitého
tvaru zhotovených z travertínu, ktorý bol prinesený z neďalekých Gánoviec (pozri text nižšie). Viaceré
z obetí boli rozštvrtené a niektoré z nich mali odťaté ruky i nohy. Tri obete mali vyrezané otvory v tylovej časti lebky. Evidentne išlo o obetovanie ľudí božstvám spojené s rituálnym kanibalizmom (Gancarski
et al. 2002, 39 – 41). Na intenzívny kultový život obyvateľov sídliska v Spišskom Štvrtku nepoukazuje iba
objekt s ľudskými obeťami, ale aj posvätný okrsok s votívnymi darmi (bronzové výrobky – solitéry), ako
aj z územia Slovenska doteraz jediná známa monumentálna kamenná stéla. Posvätnosť miesta akcentovali hroby detí a zvierat v pochovaných v nádobách (Vladár 2012, 386 – 392).
Ďalší významný objekt, ktorý je úzko spätý s obetnými rituálmi nositeľov kultúr OFFK, predstavuje kultová studňa, ktorá bola vybudovaná v kráteri travertínovej kopy v Gánovciach. Studňa,
pôvodne s termálnym prameňom, hlboká 8 – 9 m, mala spodnú časť obloženú drevenými brvnami,
ktoré boli zhotovené zo smrekového a bukového dreva (obr. 238). V jej zásype sa dali výrazne odlíšiť dva horizonty oddelené od seba vrstvou zuhoľnateného obilia. Horná vrstva obsahovala početné zlomky keramiky, rozštiepané a čiastočne spálené ľudské a zvieracie kosti, pozostatky ovocia, zŕn
a peľu a kosti z ľudskej ruky spojené dvomi bronzovými náramkami. V dolnej vrstve sa našli nádoby
zhotovené z brezovej kôry, zlatý špirálovitý závesok, predmety z bronzu, unikátny kosák vykovaný
z metalurgického železa, ďalej fragmenty keramiky, predmety z kosti a parohoviny, kadlub na odlievanie dýk, opracované zvieracie články prstov, hlinené terčíky a z vápenca zhotovené idoly (obr.
239; Hájek/Vlček 1963, obr. 6 – 9). Objavené ľudské kosti poukazujú na rituálnu antropofágiu spojenú
s obetovaním cenných darov, akým bezpochyby bol najmä železný kosák. Studňa mala kultové poslanie širšieho významu, ktorý presahoval lokálne pomery. O jej výnimočnosti svedčí i fakt, že bola
obohnaná hlineným valom. Vzhľadom na jej charakter nie je vylúčené ani jej spojenie s kultovým
objektom v Spišskom Štvrtku.
V oblasti rozšírenia maďarovskej a severopanónskej kultúry sú doklady kultového a náboženského života dokumentované napr. v areáli opevnených sídlisk v Rybníku a v Santovke-Maďarovciach. V Ryb283.
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Obr. 239. Gánovce. Inventár nájdený vo výplni kultovej studne otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 239. Gánovce.
The inventory found in the filling of the ritual well of the OFCC (podľa/after Hájek/Vlček 1963).
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níku sa v interiéri každého z domov, ktoré sa nachádzali v rade
pozdĺž severného valového
opevnenia, spravidla našla jedna miniatúrna zvieracia plastika
zhotovená z hliny. V jednom
dome sa v lavórovitej priehlbine
oválneho tvaru okrem množstva zvieracích kostí a zlomkov
keramiky našli viaceré intencionálne rozlámané zvieracie
plastiky. Rituál spojený s ich poškodením sa uskutočnil priamo
na mieste v dome, ako o tom
svedčia v neveľkej vzdialenosti
od seba nájdené k sebe pasujúce
časti rozlomených plastík (obr.
Obr. 240. Rybník. Hlinená plastika býka (?) zložená z dvoch rozlomených častí, ktoré sa
240). Prevažujú medzi nimi nachádzali vzdialené od seba v rituálnom objekte maďarovskej a severopanónskej kultúplastiky domácich zvierat, naj- ry. - Fig. 240. Rybník. The clay bull (?) figurine broken in two parts, which were found
mä hovädzieho dobytka a oší- separated in the ritual feature of the Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery
culture (Archív AÚ SAV Nitra/Archive of the AI SAS in Nitra, foto/photo by P. Tóth).
paných. Z lovných zvierat to bol
hlavne diviak. Hlinené plastiky tým, že boli intencionálne rozlámané, resp. oblámané, plnili zástupnú funkciu a boli symbolicky obetované namiesto živých zvierat. Dôvodom obety bolo úsilie a zrejme i životná
nutnosť rozmnožiť stádo domácich zvierat (obr. 241). Zároveň sa tu však prejavil i pud sebazáchovy, ktorý
bránil siahnuť na živé zvieratá, ktoré boli cenným majetkom. V prípade plastík divo žijúcich zvierat mohlo
ísť o rituál spojený s prípravou na úspešný lov. Spolu s plastikami sa v dome našiel i zvlášť pozoruhodný
hlinený predmet tvarom pripomínajúci praslen, ktorého rytá kosoštvorcová výzdoba okolo stredového
otvoru zjavne predstavuje symbol plodnosti (nepublikovaný výskum J. Bátoru). Celková nálezová situácia
je unikátnym dokladom uskutočňovania rituálnych obradov priamo v areáli domu, ktorý zrejme patril
miestnemu šamanovi. Za takúto možnosť sa prihovára i bezprostredný doklad metalurgie v podobe trosky
a hlineného kadlubu so stopami bronzu. Ako je známe z etnologických prameňov, práve kovolejári ako
ľudia, ktorí menili hmotu, plnili často aj úlohu šamanov.
Potvrdzuje to i situácia pozorovaná pri výskume domu maďarovskej a severopanónskej kultúry v Santovke-Maďarovciach, v ktorého interiéri sa okrem kamenného kadlubu na odlievanie bronzových dýk našla hlinená nádoba s unikátnou plastickou výzdobou pod okrajom napodobňujúcou bronzové kotvovité
závesky (obr.109: 1), hlinená hrkálka v podobe vtáka (obr. 112: 3), bohato dekorovaná objímka z parohoviny (obr. 160: 2) a trubička – píšťaľka – z parohoviny na povrchu zdobená rytým tzv. „mykénskym“ špirálovitým ornamentom (obr. 162). Na základe uvedených nálezov sa možno domnievať, že obydlie patrilo
remeselníkovi – kovolejárovi, ktorý mal v tamojšej komunite aj úlohu šamana (Bátora 2013c, obr. na s. 11).
Vyššie uvedené potvrdzujú aj doklady kultovej činnosti spojenej s kovolejárstvom na sídlisku maďarovskej
kultúry v Budmericiach (Jelínek/Vavák 2014, 44 – 47). U rôznych kultúr sa vo všeobecnosti pri metalurgických prácach, najmä tavbe, dodržiavajú s cieľom zaručiť ich úspešnosť rôzne rituály súvisiace s plodnosťou,
obvykle spojené i s množstvom sexuálnych zákazov (Holý 1958, 270; Eliade 2000, 28).
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Obr. 241. Hlinené zvieracie plastiky hovädzieho dobytka? (1-3) a hlavy koňa? (4). 1-3 – Rybník (maďarovská a severopanónska kultúra);
4 - Bratislava-Devín (věteřovská kultúra). - Fig. 241. Clay animal figurines of cattle? (1-3) and horse head? (4). 1-3 – Rybník (Maďarovce
and Transdanubian Encrusted Pottery culture); 4 – Bratislava-Devín (Věteřov culture) (podľa/after Bátora/Vladár 2015; Paulík 1993).
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Pri kultovej činnosti, spojenej s deponovaním nálezov, zohrávala podstatnú úlohu práve
metalurgia (Podborský 2006, 269).
V Budmericiach sa podarilo doložiť zjavný úmysel deponovania kovolejárskeho náradia (dve
odlievacie formy, dýza, fragment
téglika, „troska“) do zásobnej
jamy. Uvedené predmety boli
uložené a zasypané spolu s početnou kolekciou keramických
nádob, s ľudskými kosťami,
s fragmentom bochníkovitého
idolu, s mlecími kameňmi a drObr. 242. Vráble. Keramický depot v zásobnej jame maďarovskej kultúry. - Fig. 242.
vidlami, s lastúrami, so spáleným Vráble. Pottery hoard in the storage pit of the Maďarovce culture (podľa/after Bátora/
obilím a s ďalšími predmetmi (Je- Tóth/Rassmann 2015).
línek 2015, 89 – 97).
Podobne boli vo Vrábľoch v areáli sídliska maďarovskej kultúry deponované dva pieskovcové kadluby v zásobnej jame spolu s celým súborom 16 nádob, ktorých časť zrejme slúžila ako picí servis (obr.
242; Bátora/Tóth/Rassmann 2015, obr. 8; 10: 1, 2). V Šuranoch-Nitrianskom Hrádku sa v sídliskovej
jame maďarovskej kultúry okrem keramických nálezov našla aj odlievacia forma, ľudská a hovädzia
lebka, ďalšie zvieracie kosti, kostené a parohové nástroje a dva bochníkovité idoly (Točík 1981a, 135).
Uvedené objekty pravdepodobne využívali po strate pôvodnej funkcie kovolejári – šamani na vykonávanie náboženských rituálov obvykle spojených so znehodnotením odlievacích foriem, prípadne
i ďalšieho kovolejárskeho náradia.
Na pestrosť náboženských a kultových obradov obyvateľov staršej doby bronzovej poukazujú i tzv.
stavebné obete, ktoré predstavujú súbory objektov živého i neživého charakteru uložené v základoch
alebo vo vlastnom telese stavby domov, valov a pod. Takéto deponovanie sa muselo uskutočniť na
začiatku alebo v priebehu budovania novej stavby s cieľom rituálnymi praktikami zaistiť priaznivú
budúcnosť a ochranu pre budúcich obyvateľov. Pojem stavebné obete nezahŕňa iba krvavé obetovanie ľudí, resp. živočíchov. V Spišskom Štvrtku v areáli opevneného sídliska OFKK základové obete
reprezentujú dva depoty bronzových predmetov uložené do kamennej fortifikácie a depoty parohových bočníc, ktoré boli uložené pod podlahou domov v remeselníckej časti sídliska (Vladár 1971, 5 –
12; Vladár 2012, 388 – 390). K obetiam súvisiacim so stavbou domov patrí i depot džbánkov, ktorý sa
našiel pod podlahou jedného z domov v Nižnej Myšli (Gancarski et al. 2002, fot. 12).
Základové obete sa vyskytli i v prostredí maďarovskej a severopanónskej kultúry. V jednom z domov v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku sa v jamke pod podlahou nachádzal depot bronzových výrobkov pozostávajúci z klobúčikovitých nášiviek na odev – tutuli, špirálok a jantárového prívesku (Marková 1999, 221, 223; obr. 4; 5). Ďalší doklad základovej obete predstavuje hrncovitá nádoba uložená
v základovom žľabe domu maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku. Rituálny kontext tohto nálezu podčiarkujú dva plastické výčnelky v tvare vtáčej hlavičky, ktoré pochádzajú z inej nádoby
a boli deponované v spomenutej hrncovitej nádobe (nepublikovaný výskum J. Bátoru a K. Rassmanna).
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Obr. 243. Gáň. Keramický depot zo zásobnej jamy odkrytý a areáli otvoreného sídliska maďarovskej kultúry. - Fig. 243. Gáň. Pottery hoard from the storage pit found in the area of the open
settlement of the Maďarovce culture (podľa/after Holmová/Takács 2015).
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S rituálnym životom v staršej dobe bronzovej úzko súvisia i hromadné nálezy keramických nádob, ktoré svojím zložením obvykle poukazujú na rituálne picie súpravy, čo môžu byť pozostatkom
po prísažných rituáloch (Palátová/Salaš 2002, 107). Pramene zo starých východostredomorských
civilizácií doby bronzovej a starovekého Grécka uvádzajú popri obetinách ukladaných do zeme
omnoho častejšie obetiny spojené s obradmi a slávnosťami, pri ktorých účastníci nielenže obetovali
jedlo a tekutiny bohom (libačné obrady), ale taktiež z nich sami jedli a pili (Bača 2010, 92). Zmyslom a cieľom týchto rituálov bolo aj upevňovať a vytvárať nové spoločenské zväzky a záväzky, ako
i rôzne formy spoločenstiev, napr. bratstvá, zväzy, družiny a pod. Na základe počtu nádob možno
uvažovať aj o počte „družiníkov“, ktorí sa rituálu zúčastnili. Ich počet sa pri väčšine depotov nádob
odhaduje na 3 – 25 (Palátová/Salaš 2002, 107).
V tejto súvislosti možno spomenúť tri hromadné nálezy keramiky zo záverečnej fázy OFKK nájdené v katastri Včeliniec. Dva z nich sa našli v polohe Lászlófala a jeden v polohe Eger feli. Prvý depot
z polohy Lászlófala obsahoval 16 nádob, ktoré sa našli v sídliskovej jame. Boli medzi nimi tak malé
džbány, ako aj rozmerné nádoby s obsahom niekoľkých litrov. Druhý depot, nájdený taktiež v sídliskovej jame, obsahoval okrem typickej keramickej súpravy na pitie i plody – žalude. Okrem toho sa
v nádobách, ako aj v celej výplni objektu nachádzali zuhoľnatené semená pestovaných a plano rastúcich rastlín, predovšetkým burín. Objekt ďalej obsahoval aj kúsky mazanice, kosti a šupiny ryby, kosti
drobných živočíchov a slimáky. Tretí depot keramiky, ktorý sa našiel v polohe Eger feli, obsahoval
keramický servis určený na ceremoniálne pitie (Marková/Furmánek 2008, 53, 54). Na podobný účel
zrejme slúžili aj džbánky v depote OFKK v Nižnej Myšli (Gašaj 1993, 82).
V prostredí maďarovskej kultúry sa keramické depoty s podobným poslaním vyskytli napr. v areáloch opevnených sídlisk v Budmericiach, v Nitre a vo Vrábľoch (Točík 1962, obr. 2 – 5; Bátora/Tóth/
Rassmann 2015, obr. 8). Ojedinele sa keramický depot našiel aj v areáli otvoreného nížinného sídliska
maďarovskej kultúry v Gáni (obr. 243; Holmová/Takács 2015, tab. 1 – 3).
Okrem bežných úžitkových nádob sa na sídliskách zo sklonku staršej doby bronzovej stretávame
i s ceremoniálnymi nádobami, pri ktorých zhotovovaní sa výrazne prejavila kreativita a zručnosť hrnčiarov. V tejto súvislosti možno spomenúť predovšetkým ceremoniálne nádoby s výlevkami – kernosy
a pseudovýlevkami – pseudokernosy. K ich najvýraznejším reprezentantom na území Slovenska patrí
exemplár z areálu opevneného sídliska v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku so štyrmi výlevkami (obr. 108;
Vladár 1983, obr. 29). Táto keramika zrejme slúžila na miešanie nápojov, ktoré sa konzumovali pri rôznych ceremóniách a vyššie spomínaných obradoch. K ceremoniálnej keramike zrejme možno zaradiť
i keramiku, na ktorej povrchu sa nachádzajú aplikované plastické zobrazenia kovových ozdôb. Dobrým
príkladom sú dve nádoby zo sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry v Santovke-Maďarovciach,
na ktorých povrchu sú plasticky zobrazené kotvovité závesky (obr. 109: 1). Ďalší typ závesku – srdcovitého tvaru – sa vyskytol na nádobe z objektu kultúry Suciu de Sus v Ižkovciach na východnom Slovensku
(obr. 109: 2; Kaminská 1997, obr. 9).Existujú určité korelácie medzi deponovaním keramických depotov
a deponovaním kovových predmetov, najmä mečov vo vodných tokoch, resp. vo vlhkom prostredí.
V oboch prípadoch mohlo ísť o podobný prísažný rituál (Palátová/Salaš 2002, 107). Z obdobia staršej
doby bronzovej na Slovensku je známe rituálne obetovanie meča typu Apa v rieke Topľa na východnom
Slovensku (Bartík/Furmánek 2004, 47). Meč mohol byť obetovaný bližšie nešpecifikovanému božstvu
alebo iným zbožšteným bytostiam, či dokonca heroizovaným predkom (Woźny 1996, 166), pričom sa
uplatňoval princíp „do ut des“, teda „dávam, aby som dostal“, čo môže zahŕňať rozličné formy obety, ako
aj rozličné podoby prosieb/žiadostí (Bell 1997, 108).
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O pestrosti náboženského života obyvateľov v závere staršej doby bronzovej svedčí aj celý rad drobných predmetov, čo zrejme slúžili na rituálne účely a obrady, ktorých účinok napokon mal význam
v každodennom praktickom živote. V tejto súvislosti možno okrem antropomorfnej a zoomorfnej
plastiky (pozri subkapitolu 5.5 Výtvarný a hudobný prejav) spomenúť hlinené hrkálky v tvare vodných
vtákov, resp. fľaškovitého tvaru, ktoré mali s najväčšou pravdepodobnosťou využitie pri magických
a šamanských rituáloch (obr. 112). Poukazuje na to aj situácia pozorovaná na sídlisku maďarovskej
kultúry v Santovke-Maďarovciach, kde hlinená hrkálka v tvare vtáka tvorila súčasť inventáru domu
šamana – kovolejára (pozri text vyššie). Ďalej možno uviesť hlinené miniatúry brúsených kamenných
nástrojov napodobňujúce najčastejšie sekeromlaty (obr. 110) a v menšej miere aj ploché sekerky. Na
území Slovenska ich výrazný počet evidujeme v období hatvanskej kultúry (Vráble, Vyškovce nad
Ipľom) a v nasledujúcom, mladšom úseku staršej doby bronzovej sa s nimi stretávame v maďarovskej
a severopanónskej kultúre (Rybník, Santovka-Maďarovce) a v OFKK (Nižná Myšľa). Spravidla sa tieto artefakty považujú za amulety – symboly mužského božstva alebo kultu (Zápotocký/Zápotocká 2008,
195). Vzácne zdokumentovaná nálezová situácia v interiéri domu maďarovskej a severopanónskej
kultúry v Rybníku potvrdila ich spojenie s kultom. V dome sa neďaleko seba nachádzal miniatúrny
hlinený sekeromlat, bochníkovitý idol, zvieracia plastika a koliesko z vozíka (nepublikovaný výskum J.
Bátoru). Všetko sú to špeciálne hlinené predmety spájané s duchovným životom v skúmanom období.
Medzi hlinenými miniatúrami má osobitné miesto miniatúra dýzy, ktorá sa našla v areáli sídliska
maďarovskej kultúry v Budmericiach. Bola objavená v sídliskovom objekte ako súčasť súboru nálezov,
ktorý je považovaný za prejav zvyšku chtonického rituálu, spojeného s metalurgiou. Objekt obsahoval
úmyselne uložené keramické nádoby, ľudské kosti, dve odlievacie formy, fragment bochníkovitého idolu, trecie kamene, vrstvu spáleného obilia a ďalšie nálezy (Vavák/Jelínek/Hlavatá/Illášová 2015, 161 – 176).
V rámci hlinených miniatúr treba spomenúť hlinené modely vozíkov, z ktorých sa prevažne na
sídliskách staršej doby bronzovej zachovali iba hlinené kolieska. K málo zachovaným celým modelom vozíkov patria dva exempláre z Nižnej Myšle, z ktorých jeden pochádza z hrobu dieťaťa. Podľa L.
Olexu vozík mohol slúžiť ako detská hračka aj ako kultový predmet (obr. 113: 1, 2; Olexa 2003, 71).

5.5 Výtvarný a hudobný prejav

N

apriek kontinuálnemu kultúrnohistorickému vývoju od sklonku eneolitu do doby bronzovej nie je doložená kontinuita vo výtvarnom a hudobnom prejave. Na počiatku doby
bronzovej sú artefakty výtvarného prejavu pomerne málo výrazné. Na relatívne malom
území tu vznikajú súčasne viaceré odlišné kultúry a kultúrne skupiny, v ktorých sa výtvarný prejav,
podobne ako v eneolitických kultúrach, dá sledovateľ najmä na keramických výrobkoch. Charakteristické bolo použitie šnúrového ornamentu v kultúre Chłopice-Veselé, v nitrianskej a koštianskej
kultúre. V hatvanskej kultúre to bolo aj tzv. „voštinovanie“. Z hatvanskej kultúry sú známe aj viaceré samostatné zvieracie plastiky, ktoré sú veľmi blízke starším plastikám neskorej fázy badenskej
kultúry. Vynikajú prevažne realistickým stvárnením, čo značí, že zobrazené zviera sa dá takmer
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s istotou už na prvý pohľad určiť aj druhovo. V tomto období sa stretávame so stvárnením najmä
domácich zvierat (napr. hovädzí dobytok, kôň, sviňa, pes); v menšej miere aj divo žijúcich (napr.
diviak, medveď). V prípade týchto plastík je však otázne, či ich možno považovať za doklad výtvarného prejavu človeka staršej doby bronzovej, pretože ich nálezový kontext poukazuje na úzku spätosť s kultom a kultovými prejavmi. Oprávnene možno predpokladať, že zrejme napĺňali súčasne obe
funkcie. Napokon, praveký človek nerozlišoval medzi sakrálnym a profánnym. V pravekých kultúrach sa sakrálne aj profánne silne preskupovalo a dá sa dokonca povedať, že posvätné bolo vlastne
všadeprítomné (Eliade 1994, 10, 81).
Výtvarný prejav, resp. estetické cítenie na začiatku doby bronzovej dokumentujú aj predmety
zhotovené opracovaním kosti a parohoviny. Svedčia o tom napr. ihlice s profilovanou hlavicou (obr.
153: 1 – 4), kostené rozdeľovače a perly tvoriace súčasti náhrdelníkov (obr. 174: 5).
Tvorivá invencia sa už v tomto období prejavila aj pri výrobe predmetov z farebných kovov, ktoré
boli prevažne odlievané v kadluboch; to však do značnej miery viedlo k schematizácii a uniformite.
V tejto súvislosti možno spomenúť najmä reprezentatívne dýky nitrianskej a únětickej kultúry, na
ktorých sa po prvýkrát výrazne uplatnila puncovaná a vybíjaná výzdoba, ktorá nepochybne plnila aj
estetickú funkciu (Vladár 1974, tab. 2: 22, 23. 33 – 37).
Novú dimenziu nadobudol výtvarný prejav až vo vrcholnom a v mladšom úseku staršej doby bronzovej, keď sa v severokarpatskej oblasti výrazne prejavujú vplyvy z eurázijskej oblasti a z oblasti východného Stredomoria. Tieto sa prejavili nielen v urbanistickej koncepcii opevnených sídlisk a v rozmachu
špecializovanej remeselníckej produkcie v únětickej a maďarovskej kultúre na juhozápadnom Slovensku, v OFKK na východnom Slovensku, ale aj v rôznych komponentoch duchovnej kultúry a s tým
úzko súvisiacom výtvarnom prejave (Vladár 1979, 69 – 74). Možno aj v dôsledku uvedených skutočností
sa mimoriadne znásobuje kreativita v spracovaní hliny. Výrazne sa to prejavilo nielen pri zhotovovaní
keramiky na každodenné použitie, kde môžeme pozorovať nielen jej neobvykle širokú škálu tvarov,
techník a výzdobných motívov, ale aj pri zhotovovaní predmetov z hliny. Sú tak ako v predchádzajúcom
období výrazom výtvarného prejavu, ale súčasne aj predmetmi kultového charakteru.
V tomto období sa popri samostatných zoomorfných plastikách objavujú aj samostatné antropomorfné plastiky. Sú reprezentované predovšetkým plochými štylizovanými soškami žien, ktoré
sú – pre určitú podobnosť s husľami – nazývané aj „husľovité idoly“. Vyskytli sa na opevnených sídliskách OFKK. Ich najväčší počet (12 exemplárov) sa zistil v areáli sídliska v Košiciach-Barci (torzá
troch sošiek sa našli v Spišskom Štvrtku, dve v Rozhanovciach a po jednom exemplári v Nižnej Myšli
a v Gánovciach). Plastiky majú prevažne vpichovanú výzdobu; nie vždy majú stvárnené prsia. Jedna
z plastík z Košíc-Barce má radmi vpichov naznačených päť šnúr náhrdelníka a dva veľké lunicové
závesky (obr. 244). Ide o závesky podobné tým, ktoré sa našli v depotoch bronzových a zlatých výrobkov v Košiciach-Barci, ale aj v Spišskom Štvrtku a i. (Vladár 2014, obr. 9; 10; 13; 14; 17).
Väčšina plastík – idolov je iba torzovite zachovaná, pretože ich pri kultových obradoch zámerne
poškodzovali. Odlamovanie rúk a hlavičiek zrejme súviselo so symbolickým „odovzdávaním“ častí obetí
božstvám. Potvrdzuje to aj zachované torzo hlavy plastiky z Prešova-Nižnej Šebastovej na východnom
Slovensku (obr. 245; za poskytnutie nálezu na publikovanie ďakujem M. Vizdalovi z Prešovskej univerzity
v Prešove), ktorá je analogicky stvárnená ako fragment plastiky z neďalekej Trzcinice v juhovýchodnom Poľsku (Gancarski et al. 2002, obr. 129). Obe evidentne pochádzajú z plastík s odlišným stvárnením hlavy a tváre, čím sa podstatne odlišujú od vyššie uvedených exemplárov. Išlo zrejme o terakoty,
ktorých spodná časť bola zvonovito rozšírená a jej vnútrajšok bol dutý. Celkové stvárnenie pokazuje
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Obr. 244. Štylizované hlinené plastiky žien nájdené v areáloch opevnených sídlisk otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. 1, 4,
5, 7 – Košice-Barca; 2 - Nižná Myšľa; 3 – Spišský Štvrtok; 6 – Rozhanovce; 8 – bronzový závesok zo Spišského Štvrtku. - Fig. 244. Clay
woman figurines found in the fortified settlements of the OFCC. 1, 4, 5, 7 – Košice-Barca; 2 - Nižná Myšľa; 3 – Spišský Štvrtok; 6 – Rozhanovce; 8 – bronze pendant from Spišský Štvrtok (podľa/after Hájek1957; Vladár 1979; Gašaj 1983; Olexa 2003; Gancarski et. Al. 2002).
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Obr. 245. Prešov-Nižná Šebastová. Torzo hlavy plastiky ženy otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig. 245. Prešov-Nižná Šebastová. Woman head torso of the figurine of the OFCC (nepublikovaný nález M. Vizdala/unpublished find of M. Vizdal).

na vplyvy a inšpirácie z oblasti dolného Dunaja (kultúra Dubovac-Źuto Brdo – Gîrla Mare – Cîrna)
a z egejsko-anatólskej oblasti. Na spojenia s touto oblasťou poukazuje aj výzdoba sústredných kružníc
a špirálovitá ornamentika na výrobkoch z kosti a parohoviny (bočnice zubadiel, falery a objímky), ktoré
pochádzajú z opevnených sídlisk maďarovskej a věteřovskej kultúry a kultúr OFKK.
Na juhozápadnom Slovensku v maďarovskej a věteřovskej kultúre nemáme doteraz doložené antropomorfné
plastiky. O to je však pozoruhodnejšie zobrazenie ľudskej
postavy na šálke maďarovskej
kultúry z pohrebiska v Sládkovičove. Tá sa nachádzala na
druhej strane šálky oproti pásikovému uchu v spodnej časti. Štíhla postava, pravdepodobne muža, bola zobrazená
jednoduchými rytými líniami.
Má akoby mierne rozkročené
nohy a pravú ruku zohnutú
v lakti s prstami na bruchu
alebo v genitálnej oblasti.
Zvyšná časť postavy sa používaním nádoby ošúchala zrejme pri jej uchopovaní pravou Obr. 246. Sládkovičovo. Šálka maďarovskej kultúry z hrobu č. 9 so zobrazenou štylizovanou ľudskou postavou (podľa Benkovsky-Pivovarová/Točík 1994). - Fig. 246. Sládkovičorukou (obr. 246; Benkovsky-Pi- vo. Jug of the Maďarovce culture from the grave nr. 9 with stylized human body figure
vovarová/Točík 1994, 24; Ben- (podľa/after Benkovsky-Pivovarová/Točík 1994).
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kovsky-Pivovarová/Chropovský 2015, tab. 70: 3). Šálka s evidentne výnimočnou úlohou, vysoká 8 cm,
zhotovená z jemnej hliny s vyhladeným povrchom, sa našla v rozrušenom hrobe 9 spolu so zvyškami
náhrdelníka, z ktorého sa zachovala jantárová perla a bronzová špirálka (Točík 1979, tab. LXXII: 1 –
4). Súčasti náhrdelníka naznačujú, že išlo zrejme o hrob ženy, ktorej šálka slúžila pravdepodobne pri
rituálnych obradoch. Poloha pravej ruky zobrazenej ľudskej postavy podľa Z. Benkovskej-Pivovarovej
a A. Točíka naznačuje, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o obrady súvisiace s kultom plodnosti
(Benkovsky-Pivovarová/Točík 1994, 24).
Uvedené zobrazenie ľudskej postavy na keramike zo záverečného obdobia staršej doby bronzovej
nie je na území juhozápadného Slovenska ojedinelé. Bolo zistené aj na fragmente misy severopanónskej kultúry, ktorá sa našla v obydlí v areáli opevneného sídliska maďarovskej a severopanónskej
kultúry v Santovke-Maďarovciach (nepublikovaný výskum J. Bátoru). V hornej časti tela zachovaného
fragmentu dvojuchej misy s lievikovitým ústím sa nachádzali v rovnakej horizontálnej línii dve štylizované ryté postavy vyplnené bielou inkrustáciou, vzdialené od seba 60 mm. Stojace postavy majú
hlavu zobrazenú v podobe pravidelného kruhu, telo tvoria dve ryté vertikálne línie a ruky, zobrazené
v podobe dvojitých rýh tak, že sú ohnuté v lakťoch a „dľaňami“ smerujú šikmo dohora, čím pripomínajú postavu tancujúceho (?) „oranta“ (obr. 247; nepublikovaný výskum J. Bátoru). Vychádzajúc zo
vzájomného rozostupu zachovaných dvoch postáv možno oprávnene predpokladať, že sa pôvodne na
hornej časti tela misy nachádzalo v rovnakej línii po jej obvode dookola až 6 postáv takýchto tancujúcich (?) „orantov“. S veľkou pravdepodobnosťou misa zo Santovky-Maďaroviec, podobne ako šálka
zo Sládkovičova, slúžila pri vykonávaní rituálnych obradov.
S výtvarným prejavom sa v tomto období stretávame aj na ďalších predmetoch z kosti a parohoviny. Dobre to dokumentujú najmä ihlice s tzv. barokovou výzdobou hlavíc, ktoré sú známe najmä
z oblasti OFKK, napr. z Košíc-Barce (obr. 153: 10, 11, 14, 15), ale ojedinele sa s nimi stretávame aj
v prostredí maďarovskej kultúry (Vráble, Santovka).

Obr. 247. Santovka-Maďarovce. Misa severopanónskej kultúry so zobrazenými postavami „tancujúcich (?) orantov“. - Fig. 247. Santovka-Maďarovce. Bowl of the Transdanubian Encrusted Pottery culture with encrusted figurines of „dancing (?) worshippers“ (nepublikovaný výskum J. Bátoru/unpublished excavation of J. Bátora).
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Výtvarný prejav na sklonku staršej a na počiatku strednej doby bronzovej má okrem cudzích civilizačných vplyvov aj svoje určité špecifiká tak v materiálnej, ako aj duchovnej kultúre. Toho dokladom je prežívanie totemistických predstáv napr. v podobe realistického stvárnenia zvieracích plastík
v maďarovskej kultúre a v OFKK (diviak zo Šurian-Nitrianskeho Hrádku, hlava vtáka zo Spišského
Štvrtka) (Vladár 1979, obr. 46).
Zoomorfné plastiky sú v týchto kultúrach – na rozdiel od predchádzajúcej hatvanskej kultúry – realistickejšie a detailnejšie vypracované (Rybník, Nižná Myšľa). Popri domácich zvieratách sú aj tu zobrazené divo žijúce zvieratá, najčastejšie diviak. Vo väčšom množstve sa plastiky vyskytli na opevnenom
sídlisku v Rybníku (Bátora 2013a, 206 – 216) a v Nižnej Myšli (Olexa 2003, tab. 22). Druhové zastúpenie
zvierat v podobe plastík v podstate zodpovedá paleozoologickým analýzam zo súdobých sídlisk.
Osobitné miesto vo výtvarnom prejave má zobrazenie troch vodných vtákov, ktoré boli vyryté
na tele nádoby z Nižnej Myšle (obr. 248; Olexa 2003, obr. 35). S vtáčím motívom sa stretávame aj
v podobe aplikovanej výzdoby, čo dokumentujú plastické výčnelky v tvare vtáčích hlavičiek, ktoré sa
pôvodne nachádzali na okraji misy (Rybník – nepublikovaný výskum J. Bátoru). Pozoruhodné je stvárnenie vodných vtákov v podobe samostatných plastík, ktoré mali duté telo naplnené guličkami a plnili funkciu hrkálok. Sú doložené na juhozápadnom Slovensku najmä v severopanónskej a maďarovskej
kultúre (obr. 112; Malá nad Hronom, Rybník, Šurany-Nitriansky Hrádok, Santovka-Maďarovce –
Bátora 2013a, 206 – 216). Ich výroba si vzhľadom na špeciálne určenie vyžadovala značnú dávku skúseností tak s vyhotovením, ako aj s následným vypaľovaním hliny.
Popri výtvarnom prejave sa v období staršej doby bronzovej na Slovensku stretávame aj s hudobným prejavom. Poukazuje naň niekoľko pozoruhodných artefaktov. Jedným z nich je predmet pozostávajúci z 10 plechových trubičiek, ktorý sa našiel v hrobe 328 nitrianskej kultúry (muž vo veku
senilis) v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nepublikovaný výskum J. Bátoru). Trubičky (dĺ. 61 – 65 mm,
priemer 5 – 6 mm) boli navzájom spojené dvomi obdĺžnikovými kovaniami (dĺ. 43 mm, š. 20 mm),

Obr. 248. Nižná Myšľa. Nádoba so zobrazením vodných vtákov. - Fig. 248. Nižná Myšľa. Vessel with the depiction of water birds
(podľa/after Olexa 2003).
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ktoré boli umiestnené po piatich kusoch nad sebou (obr. 249). Pozoruhodné je, že predmet – „hudobný nástroj“ – sa nachádzal v puzdre, ktoré bolo zhotovené z bravčovej kože (analýzu uskutočnili pracovníci Výskumného ústavu kožiarskeho v Otrokoviciach v ČR). Predmet je svojou konštrukciou blízky tzv.
Panovej píšťale (flauta, syrinx), ktorá patrí k najstarším dychovým hudobným nástrojom, známym už
v dobe kamennej. V hrobe 328 sa okrem uvedeného predmetu našla aj torzovite zachovaná kostená
trubica zdobená okružnými rytými ryhami, ktorá patrí taktiež k mimoriadne zaujímavým artefaktom
v hroboch mužov nitrianskej a koštianskej kultúry (obr. 161 – pozri subkapitolu 3. 3. 3 Súčasti konských
postrojov a ďalšie výrobky). V hroboch s kostenými trubicami sa obvykle vyskytovali aj silicitové triangulárne strelky, ktoré reprezentovali bojovnícky a lovecký inventár. Uvedená skutočnosť umožňuje
predpoklad, že slúžili ako vábničky pri love na prilákanie divej zveri. Nie je však vylúčené ani to, že
plnili funkciu hudobného nástroja – píšťaly, resp. flauty (Bátora/Stašíková-Štukovská 1993, 370 – 375).
Výnimočným nálezom, ktorý v sebe spája dva druhy umeleckého prejavu, výtvarný a hudobný,
je píšťalka odkrytá v areáli opevneného sídliska v Santovke-Maďarovciach, zhotovená z parohoviny,
ktorá bola na povrchu zdobená rytou tzv. strmou mykénskou vlnovkou (Bátora 2013c, obr. na s. 11).
Kým jej predná strana so zasunutým jazýčkom bola rovná, prstencovito zosilnená, jej zadná strana
bola ukončená ozubením v podobe pozdĺžnych trojuholníkovitých výčnelkov zdobených jemnými
ryhami, aké poznáme na bronzových tuľajkách hrotov kopijí, v depote z Borodina v severopontickej
oblasti (obr. 162; Kaiser 1997, tab. 1: 5 – 7). Rytá strmá vlnovka je stvárnením veľmi blízka vlnovke
na zlatých terčoch a gombíkoch zo šachtového hrobu IV a V v Mykénach (Schliemann 1966, 303, 304).
V prípade tejto výzdoby môže ísť v severokarpatskom prostredí pravdepodobne o výsledok vplyvu
z prostredia mykénskeho palácového umenia.
K indíciám takéhoto vplyvu patrí azda aj výskyt znakov pripomínajúcich lineárne písmo B, ktoré
sa zistilo na fragmentoch koliesok z opevneného sídliska OFKK v Košiciach-Barci (Šteiner 2009, obr.
VI: 7) a z opevneného sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry v Santovke-Maďarovciach

Obr. 249. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hudobný nástroj (?) – panova píšťala z medených trubičiek nájdená v hrobe nitrianskej kultúry
č. 328. – Fig. 249. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Musical instrument (?) – Pan flute (syrinx) made of copper tubes found in the Nitra
culture grave nr. 328 (nepublikovaný výskum J. Bátoru/unpublished excavation of J. Bátora).
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(obr. 250: 1a, 1b; nepublikovaný výskum J. Bátoru). Ide tu
pravdepodobne o napodobeniny cyperského, resp. cypersko-minojského písma, ktoré
sa vyvinulo z krétskeho lineárneho písma a ktoré sa používalo na konci 16. stor. pred
n. l. (Bartoněk/Vladár 1977,
415). V tejto súvislosti možno poukázať aj na miniatúrnu
nádobku zo Santovky-Maďaroviec, ktorá bola v spodnej
časti zdobená rytou výzdobou,
Obr. 250. Santovka-Maďarovce. Predmety maďarovskej a severopanónskej kultúry ktorá taktiež pripomína písmo
zdobené znakmi pripomínajúcimi lineárne písmo B? 1a-1b - zlomok hlineného kolies- (obr. 250: 2). Pozoruhodné je,
ka; 2- hlinená nádoba. - Fig. 250. Santovka-Maďarovce. Artefacts of the Maďarovce and
Transdanubian Encrusted Pottery culture decorated with signs resembling the Linear B že s podobnou výzdobou sa
script? 1a-1b – piece of clay wheel; 2-pottery (nepublikovaný výskum J. Bátoru/unpub- v tomto období pomerne
lished excavation of J. Bátora).
často stretávame aj vo východnej Európe na keramike zrubovej kultúry, ktorá pochádza z hrobov (Cimidanov 2004, obr. 30; 31; 55).
Hroby, v ktorých sa nachádza keramika s výzdobou pripomínajúcou písmo, sú v tejto oblasti spájané
s ľuďmi, ktorí vykonávali kultové obrady na najvyššej úrovni (Cimidanov 2004, 75 – 81).
Po zániku OFKK a maďarovskej kultúry postupne zanikajú umelecké tradície mediteránneho pôvodu. Svedčia o tom aj viaceré príklady z počiatku strednej doby bronzovej. Napr. k bronzovému závesku v depote z Včeliniec, ktorého kruhovité telo má v hornej časti dva výčnelky v podobe ohnutých
rohov, možno nájsť analógie v minojskej kultúre (Furmánek 1997, obr. 1: 2; 315 – 322). Poukazuje na
to aj unikátna epická scéna zobrazená na nádobe kultúry Suciu de Sus z Veľkých Raškoviec, ktorej
ikonografické stvárnenie pripomína pohreb Patrokla opísaný Homérom v Iliade (obr. 113: 3a, 3b;
Vladár 1979, obr. 56 – 58; 74 – 76).

5.6 Demografia a zdravotný stav jednotlivých populácií

N

a území Slovenska z obdobia staršej doby bronzovej disponujeme okrem početného archeologického materiálu aj rozsiahlym antropologickým materiálom, ktorý pochádza
z výskumu niekoľkých desiatok pohrebísk. Keďže v skúmanom období prevažoval inhumačný spôsob pochovávania, k dispozícii máme prevažne dobre zachovaný ľudský kostrový materiál,
ktorý má v sebe rozsiahly potenciál pre riešenie nielen otázok demografie, ale aj zdravotného stavu
jednotlivých populácií.
297.

5. Spoločnosť

Pre poznanie demografie staršej doby bronzovej sa ako mimoriadne dôležité ukázali výskumy rozsiahlych pohrebísk, z ktorých možno spomenúť napr. Výčapy-Opatovce (317 hrobov – Točík 1979),
Branč (308 hrobov – Vladár 1973b), Jelšovce (616 hrobov – Bátora 2000a), Ludanice-Mýtna Nová
Ves (606 hrobov – nepublikovaný výskum J. Bátoru) a Nižná Myšľa (792 hrobov – Olexa/Nováček 2013;
2015; 2017; Nováček 2017). Demografická analýza pohrebiska Výčapy-Opatovce, ktorú uskutočnil E.
Strouhal, ukázala, že z 205 pochovaných bolo 62 detí (30,24 %) do 14 rokov, 24 dospievajúcich jedincov vo veku 14 až 20 rokov (11,71 %) a 119 dospelých jedincov (58,05 %) (Strouhal 1978, 134).
Z pohrebiska v Branči, ktoré antropologicky analyzoval M. Hanulík, bolo k dispozícii 252 kostier.
Z uvedeného počtu patrilo 97 kostier mužom (38,5 %) a 54 kostier ženám (21,43 %) vo veku juvenis
až maturus/senilis a 87 z nich bolo identifikovaných ako kostry detí (34,52 %) vo veku infans I až
infans II/juvenis. V prípade 14 jedincov nebolo možné určiť bližšie pohlavie (Hanulík 1970, 78, 79,
tab. 11). V dospelej populácii v Branči bola najpočetnejšie zastúpená veková kategória adultus (25,79
%); skupiny adultus/maturus a maturus sú relatívne malo početné. Kategória senilis dokonca vôbec
nie je zastúpená. U detí bola zistená vyššia frekvencia skupiny infans I (17,46 %) než skupiny infans II
(15,87 %) (Hanulík 1970, 82).
Ako už bolo uvedené vyššie, na pohrebisku v Jelšovciach bolo spolu preskúmaných 616 hrobov
s 660 pochovanými jedincami, ktorí patrili trom chronologicky za sebou nasledujúcim kultúram:
v nitrianskej kultúre to bolo 187 hrobov (213 jedincov), v únětickej kultúre 118 hrobov (126 jedincov) a v maďarovskej kultúre 311 hrobov (321 jedincov) (Bátora 2000a, 447, 460, 473; Jakab 2007, 283).
Podľa výpočtov Š. Poláčika sa na pohrebisku v Jelšovciach pôvodne nachádzalo až okolo 1000 hrobov
(Poláčik 2000, 571 – 578), čo znamená, že takmer 400 hrobov bolo zničených stavebnými prácami
na nálezisku v predchádzajúcich rokoch, t. j. pred samotným rozsiahlym záchranným výskumom.
Samozrejme, táto skutočnosť sa významnou mierou negatívne podpísala pod presnosť a relevantnosť výpočtu demografických údajov. Napriek tomuto nedostatku sa J. Jakabovi podarilo vypočítať
priemerný vek celej populácie staršej doby bronzovej v Jelšovciach (Jakab 2007, 281). Dosahoval 31 –
32 rokov, pričom priemerný vek mužov vo všetkých troch kultúrach bol vyšší než u žien. Najväčší
vekový rozdiel (7,6 roka) bol v najmenej zachovanej skupine hrobov nitrianskej kultúry a najmenší
(1,5 roka) bol v najlepšie zachovanej skupine hrobov únětickej kultúry. Priemer „očakávaného“ veku
dožitia bol mimoriadne vysoký opätovne u mužov nitrianskej kultúry, ktorý sa pohyboval okolo 46
rokov, a žien únětickej kultúry – asi 42 rokov. Analýza ukázala pomerne nízku úmrtnosť detí do 6 rokov, ako aj nedospelých jedincov a výraznú prevahu zomrelých v kategórii maturus v skupine hrobov
nitrianskej a únětickej kultúry. V skupine hrobov maďarovskej kultúry prevažuje kategória adultus,
ale iba o 2 %. Pozoruhodné je, že v hroboch všetkých troch kultúr v kategórii dospelých prevládajú ich
vyššie vekové kategórie, a preto aj „očakávanie“ dožitia vyššieho veku nie je prekvapujúce (Jakab 2007,
obr. 2). Za predpokladu, že populácia v Jelšovciach bola stála, J. Jakab, vychádzajúc z demografického
vzorca Gy. Acsádiho a J. Nemeskériho (1970), vypočítal, že v období nitrianskej kultúry mohlo osadu
priliehajúcu k pohrebisku obývať priemerne 24 – 25 obyvateľov, v období únětickej kultúry približne
22 obyvateľov a v období trvania maďarovskej kultúry mohla pozostávať z cca 55 obyvateľov (Jakab
2007, 283). K výpočtu veľkosti populácie únětickej kultúry, ktorá obývala osadu priliehajúcu k pohrebisku v Jelšovciach, sa čiastočne približuje údaj z únětického pohrebiska v Bajči, kde sídlisko mohla
obývať 25- až 35-členná komunita (Hanáková/Stloukal/Točík 1973, 58; Furmánek 1994, 11). Na tomto
pohrebisku sa stredná dĺžka života pohybovala medzi 29 – 30 rokmi. Ženy tam umierali priemerne
o 3 až 5 rokov skôr než muži. O niečo nižšia – 25,4 roka – bola vypočítaná stredná dĺžka života na
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pohrebisku vo Výčapoch-Opatovciach (Strouhal 1978, 134 – 135), kde výrazne prevládala populácia
nitrianskej kultúry nad populáciou únětickou (Točík 1979, 65 – 66). Paleodemografická analýza pohrebiska únětickej kultúry v Rumanovej ukázala, že muži sa dožívali v priemere 35 – 40 rokov a ženy,
podobne ako na pohrebisku v Bajči, o 5 rokov menej (Veliačik/Masnicová 2004, 169).
Antropologický materiál z pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, kde bolo odkrytých spolu
606 hrobov, bol doteraz iba predbežne analyzovaný. Antropologická analýza pohlavia ukázala, že tam
bolo celkovo pochovaných 238 (39,27 %) mužov, 208 (34,3 %) žien a 151 (24,91 %) detí (nepublikovaný
výskum J. Bátoru). Zatiaľ iba základná antropologická analýza bola uskutočnená aj v prípade 792 hrobov odkrytých na pohrebisku OFKK v Nižnej Myšli. Jej výsledky ukázali, že tam bolo pochovaných
387 (49 %) žien, 355 mužov (45 %) a v 50 prípadoch bolo pohlavie neurčiteľné (6 %). Analýza veku
pochovaných priniesla nasledujúci obraz: 317 (40 %) jedincov vo veku adultus, 245 (31 %) vo veku
infans, 177 (22 %) vo veku juvenis, 7 (1 %) vo veku maturus a v 46 prrípadoch bol vek neurčiteľný
(Nováček 2017, graf 2 a 3).
Podľa antropologickej analýzy možno populáciu staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku charakterizovať ako štíhlu a stredne až nadstredne vysokú. Priemerná telesná výška, rekonštruovaná na základe biometrických dát z pohrebiska v Branči, bola u mužov 168,82 cm (nadstredne
vysoká) a u žien 158,10 cm (nadstredne vysoká) (Hanulík 1970, 335). K týmto výsledkom z Branča
sa najviac približujú výsledky z pohrebísk v Ivanke pri Dunaji (Strouhal 1967, 11 – 12) a v Abraháme
(Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 297). Naopak, najviac sa odlišujú metrické údaje z pohrebiska v Matúškove, ktoré patrí únětickej kultúre (Hanulík 1970, 335).
Napriek tomu, že doteraz nebol uskutočnený rozsiahlejší výskum, ktorý by priniesol poznatky
o zdravotnom stave všetkých populácií, ktoré žili na území Slovenska v staršej dobe bronzovej, môžeme sa nateraz pri riešení tejto otázky oprieť o výsledky antropologických a paleopatologických analýz, ku ktorým sa dospelo v rámci medzinárodnej spolupráce pri analýze kostrového materiálu z pohrebiska v Jelšovciach a čiastočne i z pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi. Uskutočnil ich M.
Schultz so svojím pracovným tímom z Medicínskeho centra Univerzity Georga Augusta v Göttingene, pričom použili najmodernejšie diagnostické metódy: makroskopiu, endoskopiu, röntgenológiu,
svetelnú mikroskopiu a rastrovaciu elektrónovú mikroskopiu. Svoju pozornosť zamerali predovšetkým na detskú populáciu, ktorá v spoločnosti reprezentuje – popri starých ľuďoch – najslabší a zároveň najzraniteľnejší článok. Druh a početnosť chorôb zistených u detí tak vlastne možno považovať
za jeden z veľmi senzibilných prvkov pri skúmaní životných podmienok pravekých spoločenstiev.
Výskum kostrového materiálu detskej populácie z nitrianskej, únětickej a maďarovskej časti pohrebiska v Jelšovciach ukázal, že trpela dvomi základnými okruhmi chorôb, ktoré boli spôsobené rozdielnymi príčinami. Na jednej strane to boli choroby súvisiace s nedostatočnou výživou a na strane
druhej infekčné a zápalové ochorenia.
Medzi ochoreniami spôsobenými nedostatkom výživy to bol najmä skorbut (chronický nedostatok
vitamínu C), ktorý bol identifikovaný v nitrianskej kultúre u 12,8 % jedincov zo 47 diagnostikovaných
detí a v únětickej kultúre u 21,4 % detí zo 41 diagnostikovaných (obr. 251). V relatívne mnohých prípadoch je v Jelšovciach skorbut doložený aj u detí v maďarovskej kultúre, kde ho možno považovať
za významný kofaktor pri zápalových ochoreniach (Weihmann 2013, 3). Naproti tomu sa chronický
nedostatok vitamínu D, ktorý bol príčinou rachitídy, prejavil v detskej populácii v Jelšovciach v oveľa
menšej miere. V nitrianskej kultúre bolo týmto ochorením postihnutých 2,1 % detí a v únětickej kultúre 7,1 % detí. Z ďalších ochorení možno spomenúť anémiu, ktorá bola diagnostikovaná u 17 % detí
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nitrianskej kultúry a u 38,7
% detí únětickej kultúry. Išlo
najmä o chronickú formu anémie, ktorá býva spôsobená
predovšetkým nedostatkom
železa v organizme.
Ak zosumarizujeme všetky
ochorenia súvisiace s nedostatkom výživy, ukazuje sa, že deti
nitrianskej kultúry trpeli podvýživou v podstatne menšej
miere než deti únětickej (SchulObr. 251. Jelšovce. Grafy zobrazujúce prítomnosť ochorenia detí na anémiu, rachitídu tz/Schmidt-Schultz/Kreutz 1998,
a skorbut v nitrianskej, únětickej a maďarovskej kultúre. - Fig. 251. Jelšovce. Graphs 77 – 86; Bátora/Schultz 2001,
describing the presence of anaemia, rachitic and scurvy among children of the Nitra,
307 – 315) a maďarovskej kulÚnětice and Maďarovce culture (podľa/after K. Koel 2012).
túry (Weihmann 2013, 2 – 3).
Výskum infekčných a zápalových ochorení detí, ktorých prejavy možno pozorovať hlavne na lebkách, potvrdil podobnú tendenciu ako v prípade chorôb spôsobených nedostatkom výživy: detská
populácia nitrianskej kultúry bola podstatne zdravšia, t. j. vykazuje menšiu chorobnosť než populácia
detí v únětickej a maďarovskej kultúre. V tejto súvislosti možno spomenúť dva hroby s detskými kostrami maďarovskej kultúry: na jednej z nich badať stopy po pokuse ošetriť lebku kauterizáciou a na
druhej sa nachádzal nádor na kosti (Weihmann 2013, 2 – 3).Meningeálne dráždenie (reakcie mozgových blán) bolo zistené u 11,6 % jedincov zo 43 diagnostikovaných detí nitrianskej kultúry a v únětickej kultúre u 20,7 % detí z 31 diagnostikovaných. Zápal stredného ucha (Otitis media) nebol zistený ani u jedného dieťaťa nitrianskej kultúry, v únětickej kultúre ním bolo postihnutých 8 % detí.
Podobne u detí nitrianskej kultúry neboli zistené stopy zápalu čeľustných dutín (Sinusitis maxillaris),
kým v únětickej kultúre týmto ochorením trpelo až 15,8 % detí. Mastoiditída (zápal stredného ucha
a dutín hlávkového výbežku) však už bola zistená aj u detí nitrianskej kultúry, kde ňou trpelo 11,6
% jedincov. V únětickej kultúre sa táto diagnóza potvrdila u 12,5 % detí. Uvedené zistenia poukazujú
na to, že životné podmienky detí v období nitrianskej kultúry možno označiť za dobré. Životné podmienky detí v nasledujúcej únětickej, ale aj maďarovskej kultúre však už boli bezpochyby zhoršené.
Diachrónny výskum detských populácií v troch za sebou nasledujúcich kultúrach staršej doby
bronzovej na pohrebisku v Jelšovciach ukázal, že deti trpeli počas celej existencie sídlisk takmer rovnakým spektrom chorôb. To svedčí o veľmi podobnom biotope, ktorý obklopoval k pohrebisku prislúchajúce sídliská. Znamená to, že pre tamojšiu populáciu boli relevantné tie isté pozitívne, resp.
negatívne aspekty. Prekvapujúci je však poznatok, že deti žijúce v Jelšovciach začali v priebehu cca
250 rokov vykazovať zvýšenú chorobnosť. Otázkou je, čo spôsobilo takéto zhoršenie ich zdravotného
stavu. Pozorované rozdiely v početnosti výskytu jednotlivých chorôb v uvedených troch kultúrach
boli s veľkou pravdepodobnosťou zapríčinené tým, že vo vhodnom prírodnom prostredí narástla
veľkosť populácie únětickej a maďarovskej kultúry, s čím úzko súvisela potreba zabezpečovať pre jej
členov väčšie množstvo potravy a zmnohonásobiť zásoby nerastných surovín. Zásah ľudí týchto kultúr do prírodného prostredia bol v dôsledku toho stále silnejší, postupne vyčerpali zdroje potravín,
zmenili vtedajší biotop a zničili si základ vlastného života (Weihmann 2013, 150 – 151). Určitú úlohu
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Obr. 252. Šurany-Nitriansky Hrádok. Stopy po rezných a sečných zásahoch na ľudských kostiach, ktoré sa našli v areáli opevneného
sídliska maďarovskej kultúry. - Fig. 252. Šurany-Nitriansky Hrádok. Cut and slash marks on the human bones, found in the area of
the Maďarovce culture fortified settlement (podľa/after J. Vladár/J. Jakab 2018). -
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mohli zohrať aj meniace sa klimatické a kultúrno-spoločenské pomery. V každom prípade je vysoká
chorobnosť detí v období únětickej a maďarovskej kultúry – vzhľadom na celkovú civilizačnú vyspelosť, bohatstvo a technologickú zdatnosť ich nositeľov – neočakávané, ba až prekvapujúce zistenie.
Porovnanie krivky úmrtnosti ukazuje, že mortalita detí v období nitrianskej kultúry bola až po
siedmy rok života nižšia než u detí únětickej kultúry. Po siedmom roku života bol však priebeh krivky
úmrtnosti u oboch kultúr takmer identický (Schultz/Schmidt-Schultz/Kreutz 1998, 77 – 86).
Hoci výsledky paleopatologických analýz dospelej populácie z pohrebísk v Jelšovciach a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi ešte nie sú finálne, z doterajších predbežných poznatkov za zmienku stojí
zistenie, že u niekoľkých jedincov nitrianskej a únětickej kultúry, mužského aj ženského pohlavia,
boli na kostrách zistené symptómy syfilisu, pohlavnej nákazlivej choroby (Koel 2012, 266 – 267). Ešte
pozoruhodnejším zistením je skutočnosť, že na niekoľkých kostrách týchto kultúr boli pozorované
príznaky lepry, tzv. malomocenstva (Koel 2012, 258 – 259). Ak sa tieto zistenia potvrdia aj molekulárnogenetickými analýzami v laboratóriu Univerzity v Kieli, v prípade Jelšoviec pôjde o najstarší
doklad ochorenia na lepru v Európe (za informáciu ďakujem A. Nebel z Institute of Clinical Molecular
Biology, Kiel University).
V súvislosti so zdravotným stavom do popredia vystupuje aj otázka stravovania v staršej dobe
bronzovej na Slovensku. Vyššie spomenuté vysoké percento anémie u detí únětickej a maďarovskej
kultúry (zvlášť vysoké v porovnaní s deťmi nitrianskej kultúry) s veľkou pravdepodobnosťou súvisí
s nedostatkom konzumácie najmä červeného mäsa a rýb, ktoré sú hlavným zdrojom železa. V tejto
súvislosti sú pozoruhodné výsledky analýzy 62 ľudských kostí, ktoré boli nájdené ako potravinový odpad, rovnako ako zvieracie kosti, v areáli opevneného sídliska maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku (Ambros 1971, 1 – 14). Makroskopická analýza ukázala, že 54 kostí z uvedeného
počtu bolo tepelne upravených; zvyšných 8 kostí takéto znaky nevykazovalo. Významným zistením
je fakt, že stopy po rezných a sečných zásahoch, ako aj stopy ohryzenia sa zistili iba na tepelne upravených kostiach (obr. 252). S veľkou pravdepodobnosťou možno v tomto prípade uvažovať o nutritívnom kanibalizme v populácii maďarovskej kultúry na opevnenom sídlisku v Šuranoch-Nitrianskom
Hrádku, ktorý bol motivovaný núdzou, t. j. nedostatkom inej potravy (Vladár/Jakab 2018, obr. 6).
Pozoruhodný výsledok v tomto smere priniesla analýza kostrového materiálu z hromadného hrobu únětickej kultúry (objekt 528), ktorý bol preskúmaný v Jelšovciach (obr. 237). Bioarcheologická
analýza kostrových pozostatkov piatich jedincov (2 muži, 2 ženy a 1 dieťa) z uvedeného objektu, ktorú
uskutočnila D. Pokutta z Univerzity v Štokholme, preukázala rozdiel v kvalite stravy u mužov a žien.
Kým dvaja muži vo veku juvenis (16 – 18 rokov) a adultus (35 – 40 rokov) mali stravu výrazne kvalitnejšiu a bohatšiu na živiny, dve ženy vo veku adultus (20 – 30 rokov) a adultus/maturus (50 rokov)
mali stravu podstatne menej kvalitnú. Zistilo sa, že kvalita stravy a výživy u oboch mužov únětickej
kultúry z Jelšoviec je podobná strave a výžive jedincov – náčelníkov, predstaviteľov elity, ktorí boli
pochovaní pod mimoriadne veľkými mohylami vo východnom Nemecku (Leubingen, Helmsdorf)
a v západnej časti Poľska (Łęki Małe, Szczepankowice). Oprávnene preto možno predpokladať, že
aj dvaja muži, pochovaní v hromadnom hrobe (objekt 528) v Jelšovciach, boli členmi tamojšej elity
únětickej kultúry (Bátora/Pokutta 2016).
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5.7 Zbrane a doklady bojových stretnutí

V

kultúrach staršieho úseku staršej doby bronzovej (kultúra Chłopice-Veselé, nitrianska,
koštianska kultúra) sa na území Slovenska popri iných javoch spoločensko-hospodárskeho života významne prejavili tradície neskoroeneolitických kultúr i vo výzbroji. Predovšetkým z kultúry so šnúrovou keramikou, v ktorej popri strelnej zbrani – luku dominovali najmä
úderové zbrane (kamenné sekeromlaty a guľovité mlaty), a kultúry zvoncovitých pohárov s rozvinutým lukostrelectvom (silicitové strelky, nátepné doštičky) a zhotovovaním kovových bodnorezných
zbraní (dýky). To, že najpoužívanejšou zbraňou, v kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu, bol
luk potvrdzujú veľké počty silicitových streliek v ich hroboch; nateraz je známych vyše 230 exemplárov. V tejto súvislosti možno spomenúť pohrebisko v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, kde sa v časti,
ktorá patrila nitrianskej kultúre, našlo vyše 130 exemplárov s, t. j. viac než polovica z ich celkového
počtu v tejto kultúre na Slovensku. V tomto smere má toto pohrebisko blízko k pohrebisku nitrianskej kultúry v Holešove na východnej Morave, kde sa našiel podobný počet streliek (Svoboda 1985, tab.
4). Vysoký počet streliek na oboch pohrebiskách spolu s ďalším pomerne vysokým počtom zbraní
(medené dýky, kamenné sekery, kamenné a kostené sekeromlaty) zrejme súvisel so skutočnosťou, že
k obom pohrebiskám prislúchajúce osady sa nachádzali na okraji sídliskovej oikumeny nitrianskej
kultúry. Možno teda oprávnene predpokladať, že ich obyvatelia boli vystavení oveľa väčšiemu nebezpečenstvu zo strany susedných kmeňov než obyvatelia sídlisk nachádzajúcich sa hlbšie vo vnútrozemí. Na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi na to poukazuje i skutočnosť, že popri veľkom
počte zbraní sa objavuje aj značný počet zranení zistených na lebkách, ako aj postkraniálnom skelete
pochovaných. Vynára sa tak otázka, kto mohol byť nepriateľom tamojších obyvateľov. Možno predpokladať, že v ich bezprostrednom severnom a severovýchodnom susedstve, t. j. v podhorských
a horských oblastiach stredného Slovenska, muselo sídliť ešte aj iné obyvateľstvo v neveľkej vzdialenosti od ložísk farebných kovov (medi, zlata), ale aj silicitovej suroviny. S najväčšou pravdepodobnosťou išlo o rezíduá nositeľov neskoroeneolitických kultúr, t. j. kultúry bošáckej a kultúry šnúrovej,
ktorí tam mohli prežívať až do počiatku doby bronzovej. Práve vzrastajúci tlak a záujem o exploatáciu
uvedených surovín, ako aj o ich následnú distribúciu mohol byť stretom záujmov a príčinou bojových
stretnutí (Bátora 1999b, 41 – 46; Harde 2005, 96 – 103).
Z oblasti rozšírenia kultúry Chłopice-Veselé, nitrianskej kultúry a koštianskej kultúry sú v niekoľkých
prípadoch doložené zranenia spôsobené zásahom pri streľbe z luku. Na eponymnej lokalite vo Veselom
sa v hrobe 12, v ktorom bola pochovaná pravdepodobne žena, našla silicitová strelka zabodnutá v chrbtovom stavci (Budinský-Krička 1965, 56). Podobne sa našla na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej
Vsi v hrobe nitrianskej kultúry č. 604 zabodnutá silicitová strelka v bedrovom stavci muža. Pozoruhodné je, že v okolí strelky sa zistili stopy hojenia, čo znamená, že dotyčný jedinec zranenie prežil. V ďalšom
hrobe muža (maturus I) nitrianskej kultúry (hrob 325) na tom istom pohrebisku sa našla silicitová strelka zabodnutá medzi stavcami na rozhraní krčnej a hrudnej chrbtice. Šíp bol, podľa umiestnenia strelky,
vystrelený zozadu a evidentne bol príčinou smrti uvedeného jedinca (obr. 253; nepublikovaný výskum
J. Bátoru). Na ďalšom pohrebisku nitrianskej kultúry v Jelšovciach sa taktiež v hrobe muža (hrob 436
- maturus I) našla silicitová strelka zapichnutá medzi rebrami v ľavej polovici hrudného koša (Bá303.
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tora 1991, obr. 25: 6). Zrejme
bola taktiež bezprostrednou
príčinou smrti. Z prostredia
koštianskej kultúry je doteraz
známy iba jediný prípad usmrtenia výstrelom z luku. Vyskytol sa na pohrebisku v Spišskom Podhradí, kde mal muž
vstrelenú masívnu silicitovú
šípku, zhotovenú z jurského
podkrakovského
pazúrika,
v záhlavnej časti lebky (Novotná/Soják 2017, 299).
Podobné zranenia sú známe i z oblasti únětickej kultúry. Z územia východných
Čiech to dokumentuje hrob
XXX na pohrebisku v Plotišti nad Labem, v ktorom bola
Obr. 253. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hrob muža nitrianskej kultúry č. 325, ktorý mal si- pochovaná dospelá žena (Rylicitovú strelku zabodnutú medzi stavcami chrbtice. Pod lebkou muža sa nachádzala zlatá
bová/Vokolek 1966, 13), a z junáušnica z dvojitého drôtu. - Fig. 253. Ludanice-Mýtna Nová Ves. The Nitra culture male
grave nr. 325, which had a stone arrowhead between his vertebras. Under the skull of this hozápadnej časti Poľska hrob
man, golden earring made of double-wire was found. (Archív AÚ SAV Nitra/Archive of ženy 15 na pohrebisku v Prthe AI SAS Nitra, foto/photo by J. Bátora).
zesławicach (Lasak 1988, 62).
Popri silicitových strelkách sú z pohrebísk v Jelšovciach a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi známe
i strelky zhotovené z kosti, resp. parohoviny (Bátora 2000a, tab. 51: 26 – 27). I keď výskyt kostených
streliek v stredoeurópskej oblasti nie je obzvlášť veľký, ich účinnosť pri zasiahnutí cieľa nebola o nič
menšia než účinnosť silicitových streliek. Dobre to dokumentuje hrob E na pohrebisku adlerberskej
skupiny v Hofheime v západnej časti Nemecka, v ktorom sa nachádzala kostra muža vo veku 40 – 50
rokov s kostenou strelkou zabodnutou medzi kosťami ľavého predlaktia (Nuber/Wahl 1980, obr. 10). Je
pozoruhodné, že sa so strelkami zhotovenými z kosti, resp. parohoviny na území Slovenska stretávame
okrem pohrebísk i na opevnených sídliskách zo staršej doby bronzovej. Kým strelky v staršom období
predstavujú jednoduché exempláre zhotovené vyhladením kosti, resp. parohoviny do hrotu a v zadnej
časti majú tuľajku na nasadenie ratišťa, strelky z mladšieho obdobia nájdené v areáloch opevnených
sídlisk únětickej (Vráble), maďarovskej a severopanónskej kultúry (Santovka-Maďarovce) sú prevažne v hornej časti opatrené spätnými krídelkami a ich tylová časť bola plná alebo plochá (obr. 152). Ich
upevnenie k ratišťu bolo technicky realizované opačne ako u predchádzajúceho typu, t. j. boli vsadené
do tuľajky, ktorá bola vyhĺbená v jeho dolnej časti. K tomuto typu streliek nachádzame početné analógie tak v kultúrach OFKK (Veliačik 1965, tab. XXVII: 10 – 14), ako aj v oblasti východnej Európy, napr.
v abaševsko-poltavkinskom kultúrnom okruhu (Vasilev/Kuznecov/Semenova 1994, obr. 56), a v eurázijskej oblasti v kultúre Sintašta (Genning/Ždanovič 1992, obr. 70: 3; 79:13; Molchanov 2013, obr. 5: 2).
Ďalšou početne zastúpenou zbraňou slúžiacou na bodanie a rezanie sú dýky zhotovené z medi,
bronzu, silicitu a výnimočne i z kosti. Prekvapujúci je pomerne veľký počet medených dýk v kultú304.

Slovensko v staršej dobe bronzovej

rach epišnúrového kultúrneho komplexu, v nitrianskej a koštianskej kultúre (vyše 50 kusov), kde sa
popri triangulárnych exemplároch objavujú i dýky tvaru vŕbového listu. Vysoký počet dýk sa vyskytuje aj v nasledujúcej únětickej kultúre (vyše 40 kusov), čo však nie je až také neočakávané, pretože
v tejto kultúre je zo susednej Moravy známych vyše 70 kusov a z Rakúska taktiež vyše 40 exemplárov.
Z nasledujúceho obdobia je z maďarovskej a věteřovskej kultúry z územia juhozápadného Slovenska
známych cca 20 kusov dýk. Podobnú situáciu pozorujeme aj na východnom Slovensku v OFKK, odkiaľ poznáme cca 25 exemplárov dýk. Zo záverečného obdobia staršej doby bronzovej je tak na Slovensku známych výrazne menej dýk než v predchádzajúcej kultúre únětickej, nitrianskej a koštianskej. Obdobnú situáciu možno pozorovať aj vo věteřovskej kultúre na Morave a v Dolnom Rakúsku.
Je otázne, nakoľko je tento nízky počet dýk ovplyvnený skutočnosťou, že vyše 50 % hrobov bolo
v mladšom úseku staršej doby bronzovej sekundárne otvorených. Mohlo na to mať vplyv objavenie
sa nových účinnejších bodnosečných zbraní, akými boli meče typu Apa, resp. bodných zbraní, akými
sú napr. bronzové kopije a oštepy?
Pozoruhodné je, že priame doklady zranenia dýkou z územia Slovenska nateraz takmer chýbajú.
Iba s veľkou pravdepodobnosťou možno za takéto považovať zranenie spôsobené čepeľou na čelovej kosti nad ľavým okom na lebke dospelého muža v hrobe 388 na pohrebisku v Jelšovciach (obr.
256; Koel 2012, 687). Zrejme dýkou boli v boji zasiahnuté prevažne mäkké časti tela, ktoré nemuseli
zanechať na kostiach viditeľné stopy po zranení. S neobvyklým dokladom použitia bodnej zbrane sa
stretávame v oblasti horného Potisia. Na pohrebisku OFKK v obci Hernádkak sa v hrobe 122 našiel
hrot oštepu zabodnutý v pravej panvovej kosti muža (Bóna 1975, tab. 155: 4).
Najvýraznejšiu skupinu zbraní predstavujú zbrane úderovo-sečné, ktorých reprezentantom sú sekery a sekeromlaty zhotovené z kovu, parohoviny, resp. kameňa. V nitrianskej a koštianskej kultúre sú
zastúpené plochými sekerami a sekeromlatmi z kameňa (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Košice) a parohoviny (Branč, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Košice). V hatvanskej kultúre sa stretávame aj s kovovými
sekerkami s jedným ostrím typu Tószeg. Na území Slovenska je ich existencia doložená iba nepriamo –
prostredníctvom zlomku odlievacej formy, ktorá sa našla v priestore opevneného sídliska hatvanskej
kultúry v Santovke-Maďarovciach (obr. 167: 10; Marková 2000, obr. 1). V únětickej kultúre, konkrétne
v jej staroúnětickej fáze, sa už objavujú prvé kovové sekery s nízkymi postrannými lištami. V priebehu
vývoja únětickej kultúry sa ich medené exempláre postupne nahrádzali bronzovými, ktoré boli ešte
účinnejšie. Na území juhozápadného Slovenska z obdobia únětickej kultúry nateraz registrujeme cca
25 exemplárov kovových sekeriek a z nasledujúcej maďarovskej kultúry cca 20 kusov. V záverečnom
období staršej doby bronzovej, v maďarovskej, věteřovskej a severopanónskej kultúre a v kultúrach
OFKK, sa popri sekerkách so stredovým schodíkom objavujú i bronzové sekeromlaty křtěnovského
typu (Hronský Beňadik, Šurany-Nitriansky Hrádok, Prašník, Košice-Barca), resp. ich deriváty (Tehla).
I keď sa v prípade týchto sekeromlatov uvažuje skôr o ich symbolickej funkcii než o funkcii skutočných
zbraní, nemožno úplne vylúčiť ani druhú spomenutú možnosť ich použitia.
Vysokú účinnosť úderovo-sečných zbraní je možné dokumentovať celým radom zranení, ktoré
sa zistili na kostrovom materiáli z pohrebísk zo staršej doby bronzovej z územia Slovenska, resp.
susedných oblastí. Úderové poranenia zistené prevažne na lebkách majú obvykle tvar oválnych až
kruhovitých impresívnych zlomenín, čo poukazuje na to, že boli spôsobené tupým predmetom, najskôr tylovou časťou (obuchom) kamenného sekeromlatu, dreveným kyjakom a pod. Z obdobia kultúry Chłopice-Veselé možno uviesť miskovitú depresiu, ktorá bola zistená na lebke dieťaťa v hrobe
19 v Ivanke pri Dunaji (Strouhal 1967, 25), z nitrianskej kultúry z pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej
305.
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Obr. 254. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Lebky dvoch mužov nitrianskej kultúry z hrobu 29 so stopami po jednom (1a, 1b) a dvoch (2a,
2b) úderových zraneniach.- Fig. 254. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Skulls of two males of the Nitra culture from the grave 29 with traces
of one (1a, 1b) and two (2a, 2b) blunt weapon wounds (podľa/after Bátora 1991).

Novej Vsi lebku muža vo veku adultus I (20- až 30-ročný) z hrobu 206, ktorý mal na ľavej čelovej
kosti oválnu impresívnu zlomeninu, a lebky dvoch mužov z hrobu 29 vo veku adultus II (kostra A)
a maturus I (kostra B) s kruhovými impresívnymi zlomeninami na ľavých parietálnych kostiach (obr.
254: A, B). Podobné zranenie bolo zistené i na lebke starého muža na pohrebisku nitrianskej kultúry
v obci Příkazy na Morave. Podľa J. Wankela (1889, 104) boli tri rany zasadené taktiež tupým vpredu
zaguľateným predmetom. Popri smrteľných úderových zraneniach na lebkách sa na pohrebiskách
nitrianskej kultúry stretávame aj s ich viacerými vyhojenými zraneniami. Dokumentuje to napr. na
pohrebisku v Branči impresia po vyhojenom zranení na lebke muža vo veku adultus/maturus v hrobe
80 a podobne aj depresia na lebke ženy vo veku juvenis/adultus v hrobe 170 (Hanulík 1970, 86 a 93).
Podobne vyhojené úderové zranenia na lebke sú doložené i na pohrebisku nitrianskej kultúry v Zohore u troch jedincov (jedno dieťa, jedna dospelá žena a jeden dospelý muž) (Šefčáková 2014, 311 –
312). Zahojené úderové zranenie na čelovej kosti lebky bolo zistené aj v hrobe muža (hrob 22) na
pohrebisku v Slatiniciach na strednej Morave (Dočkalová 2006, obr. 15).
Podobné impresívne zlomeniny vzniknuté úderom tupým zaobleným predmetom sú známe i z obdobia únětickej kultúry. Po jednom prípade ich evidujeme na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi,
kde sa v hrobe muža (hrob 132) vo veku adultus nachádzala impresívna zlomenina na pravej strane čelovej
kosti (Bátora 2005, 200), a na pohrebisku v Matúškove v hrobe dieťaťa (hrob 10) vo veku infans III na ľavom
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parietálnom hrbole lebky (Kollárová 1970, 151; Bátora 1999d, 45). Na pohrebisku v Jelšovciach sa v hrobe
ženy (hrob 266) vo veku adultus II zistilo úderové zranenie na ľavej jarmovej kosti so stopami hojenia (Koel
2012, 714). Na pohrebisku únětickej kultúry vo Vrábľoch sú až v troch prípadoch doložené úderové zranenia na lebkách. Ide o dvoch mužov vo veku adultus a jedno dieťa vo veku 7 – 11 rokov (Gresky 2017, obr.
20 a 21). Z ďalšieho pohrebiska únětickej kultúry v Bajči sú známe postraumatické deformácie na lebkách
dvoch mužov vo veku maturus (40 – 50 rokov). V hrobe 51 sa deformácia nachádzala tesne pri šípovom
šve na pravej strane temennej kosti a prechádzala cez bregmu až k čelovej kosti, v hrobe 56 sa podobná
deformácia nachádzala na čelovej kosti pravej polovice lebky (Hanáková/Stloukal/Točík 1973, 82).
Z obdobia nasledujúcej maďarovskej kultúry na pohrebisku v Jelšovciach je známych šesť prípadov
úderových zranení lebky tupým predmetom. Napríklad v hrobe 1 mal muž vo veku maturus I vyhojenú plytkú oválnu impresiu na ľavej polovici čelovej kosti, podobne vyhojenú zlomeninu na čelovej
kosti malo aj dieťa vo veku infans III (7- až 9-ročné) a v hrobe 153 mala žena vo veku maturus II plytkú
impresiu na temennej kosti vľavo. Za zmienku stojí hrob 201, v ktorom bol pochovaný muž vo veku
maturus II, na ktorého kostre sa zistili stopy po vyhojených ťažkých a rozsiahlych zlomeninách kostí
hrudníka (pravo- i ľavostranné rebrá, tŕňovité výbežky piateho až ôsmeho hrudného stavca a akromiálnej epifýzy ľavej kľúčnej kosti). Jedinec mal navyše pevne zrastené telá piateho až siedmeho hrudného
stavca a nápadne zníženú výšku tiel viacerých hrudných a dvoch posledných driekových stavcov. Z uvedených chorobných zmien na kostre tohto jedinca možno usudzovať, že pomerne dlhú časť života chodil
výrazne zhrbený a bol fyzicky menejcenný (Bátora/Illášová/Jakab 1994, 70). To bolo zrejme aj hlavnou
príčinou, prečo bol pochovaný na okraji maďarovskej časti pohrebiska (Bátora 2000a, príloha 1).
Prevažná lokalizácia uvedených zranení na ľavých stranách lebiek umožňuje predpokladať, že boli
spôsobené úderom spredu, pričom bol úder vedený evidentne pravou rukou. Ak si bližšie všimneme
vzájomnú koreláciu medzi najčastejším poranením lebky úderom a pohlavím a vekom pochovaných
v jednotlivých kultúrach staršej doby bronzovej, zistíme, že najväčší počet zranení sa nachádza na
lebkách mužov nitrianskej kultúry vo vekovej kategórii maturus. Potom nasledujú dospelé ženy a deti
vo veku infans III. V únětickej kultúre sa prekvapujúco vysoký počet úderových zranení objavuje
u detí vo vekovej kategórii infans III, čo dokonca prevyšuje i počet zranených mužov a žien vo veku
maturus. V maďarovskej kultúre sa najväčší počet spomenutých zranení objavuje na lebkách žien vo
veku maturus a potom nasleduje kategória dospelých mužov a detí.
Popri impresívnych zlomeninách sa na lebkách zistili i stopy sečných poranení, ktoré boli spôsobené najmä ostrím sekeromlatov a sekeriek. Z obdobia nitrianskej kultúry možno spomenúť vyhojenú
sečnú ranu nad oblúkom ľavej očnice muža vo veku juvenis/adultus v hrobe 55 v Branči, niekoľkonásobné sečné poranenie lebky dospelého muža z hrobu 56 taktiež v Branči (dve sečné rany na pravej
strane frontálnej kosti a tri na pravej strane parietálnej kosti – všetky zranenia sú dokonale vyhojené)
(Hanulík 1970, obr. 76; Vyhnánek/Hanulík 1971, 199), stopy sečných rán na ľavom tuber frontalis lebky
muža vo veku maturus I z hrobu 95 v Abraháme (Michnáčová 1967, 131) a sečné poranenie na tuber
parietale lebky dieťaťa vo veku infans III (7 – 9 rokov) z hrobu 39 v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi
(obr. 255; nepublikovaný výskum J. Bátoru).
Z obdobia únětickej kultúry možno uviesť hrob 397 z Jelšoviec, v ktorom sa na zadnej časti lebky
pochovaného muža vo veku maturus II nachádzal otvor šošovkovitého tvaru. Otvor, ktorý mal dĺžku
47 – 48 mm a šírku 8 mm, vznikol po záseku sekery vyštiepením kosti. Pravá strana otvoru je hladká
a ľavá nepravidelná, čo poukazuje na to, že úder sekerou smeroval zozadu miernym oblúkom a bol
vedený pravou rukou. Vzhľadom na rozmery otvoru možno oprávnene predpokladať, že bol spôsobe307.
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ný sekerkou tzv. saského typu,
charakteristickou pre staroúnětickú, resp. nitriansko-únětickú fázu, ktorej
šírka ostria sa pohybuje taktiež v rozpätí 47 – 48 mm.
Na mieste otvoru sa nezistili
stopy hojenia, z čoho jasne
vyplýva, že jedinec zranenie
neprežil. Sečné poranenie na
lebke muža v priestore pravej parietálnej kosti sa zistilo
aj v hrobe 35 na pohrebisku
Obr. 255. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Lebka dieťaťa nitrianskej kultúry z hrobu 39 so sto- únětickej kultúry v Rumanopou po sečnom zranení. - Fig. 255. Ludanice-Mýtna Nová Ves. The Nitra culture childes
skull from the grave nr. 39 with traces of slash weapon wound (podľa/after Bátora 1991). vej (Veliačik/Masnicová 2004,
171; obr. 2: 1).
Z obdobia maďarovskej kultúry sečné poranenia nateraz doložené nie sú. Podľa predbežných informácií niektoré kostry mužov z najstaršej časti pohrebiska OFKK v Nižnej Myšli na východnom
Slovensku majú stopy zranení, ktoré môžu súvisieť s bojovými stretnutiami (Nováček 2017, 22). Žiaľ,
v súčasnosti nedisponujeme informáciami, ktoré by bližšie špecifikovali uvedené zranenia.
Pomerne početné zranenia boli zistené v jednotlivých kultúrach staršej doby bronzovej na Slovensku i na postkraniálnom skelete. Najviac ich bolo zistených na kostrovom materiáli nitrianskej
a najmenej na materiáli maďarovskej kultúry. Najväčší počet zranení bol zaregistrovaný na kostrách
mužov, v menšej miere na kostrách žien a najmenej u detí. Zrejme i tento pomer odráža podiel účasti
jednotlivých členov komunity pri riešení medzikmeňových konfliktov. Najčastejším zranením boli
zlomeniny lakťových kostí horných končatín. Ako jedno z možných vysvetlení týchto zranení sa ukazuje obranný reflex voči spredu vedenému úderu (Hanulík 1970, 285). Prekvapivý je pritom pomerne
vysoký počet zlomenín horných končatín u žien. Mohlo by to poukazovať na to, že sa i tie do bojových akcií aktívne zapájali. Z ďalších zranení možno v nitrianskej kultúre spomenúť zlomeniny rebier
v hrobe 305 na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (zlomeniny štyroch rebier muža vo veku
adultus I, dve na ľavej a dve na pravej strane hrudného koša). Z obdobia únětickej kultúry evidujeme
zlomeniny kľúčnych kostí na pohrebisku v Matúškove (hrob 5) a v Trnave (hrob 1). Z pohrebiska
v Bajči sú známe kompresívne zlomeniny stavcov chrbtice. V prípade hrobu 18 (žena vo veku maturus – 50- až 60-ročná) to bola fraktúra jedného z hrudných stavcov a v prípade hrobu 41 (muž vo
veku maturus – 50- až 60-ročný) to boli zlomeniny dvoch dolných stavcov hrudníka a dvoch horných
bedrových stavcov (Hanáková/Stloukal/Točík 1973, 82). Vyhojená zlomenina siedmeho krčného stavca
sa zistila v hrobe muža (hrob 47) na pohrebisku únětickej kultúry v Rumanovej. Ide o fraktúru, ktorá
sa spravidla vyskytuje u mužov a dáva sa do súvisu s vysoko namáhanými svalovými kontrakciami
pri ťažkej fyzickej práci. Na pohrebisku v Rumanovej sa výnimočne v hrobe ženy (hrob 101) vyskytla
kompresná fraktúra piateho lumbálneho stavca spolu s rozsiahlou stopou po hernii medzistavcovej
platničky (Veliačik/Masnicová 2004, 171).
Z únětickej časti pohrebiska v Jelšovciach možno uviesť hrob 388, v ktorom bol pochovaný muž
vo veku maturus II so zle zrastenou zlomeninou tíbie (obr. 256; Bátora 2000a, tab. 82: 4). Vyhojené
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Obr. 256. Jelšovce. Hrob muža únětickej kultúry č. 388 so zle zrastenou zlomeninou ľavej tibie. - Fig. 256. Jelšovce. Grave of the Únětice
culture male nr. 388 with badly healed fracture of left tibia (podľa/after Bátora 1991).

zlomeniny rebier na pravej a ľavej strane hrudníka sú doložené z hrobu 201 (muž vo veku maturus II),
ktorý sa nachádzal v maďarovskej časti pohrebiska v Jelšovciach (Bátora 2000a, obr. 184).
V súvislosti so zraneniami je potrebné spomenúť i výskyt trepanácií lebiek, pretože nie je vylúčené, že práve potrebu takéhoto „chirurgického“ zákroku vyvolalo zranenie lebky. Z obdobia nitrianskej
kultúry možno uviesť dve úspešne vykonané a prežité trepanácie: prvou je trepanácia zistená na lebke
muža v hrobe 69 na pohrebisku Nitra-Čermáň (Vladár/Bátora 2005, obr. 4) a druhou je trepanácia na
lebke muža vo veku adultus I v hrobe 564 na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nepublikovaný výskum J. Bátoru). Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch prípadov sa na tomto pohrebisku v hrobe
342 (žena vo veku maturus I) podarilo zdokumentovať neúspešne vykonanú trepanáciu lebky (obr. 257;
nepublikovaný výskum J. Bátoru). Podobne neúspešná bola aj trepanácia lebky v hrobe muža (hrob 100)
únětickej kultúry (adultus I – 20- až 30-ročný) na pohrebisku v Abraháme. Na lebke zachovaný otvor
okrúhleho tvaru s priemerom cca 33 mm bol bez známok regenerácie (Michnáčová 1967, 131).
S veľkou pravdepodobnosťou možno za dôsledok bojových stretnutí, resp. bojových výprav, považovať výskyt symbolických hrobov na pohrebiskách zo staršej doby bronzovej (pozri vyššie subkapitolu
5.2 Pohrebiská a pohrebný rítus). S nepokojným obdobím medzikmeňových konfliktov zrejme súvisia
i niektoré hromadné hroby, v ktorých boli pochovaní muži, ženy i deti v rituálnej i nerituálnej polohe. Na juhozápadnom Slovensku sú výnimočne doložené už v nitrianskej kultúre v Nitre-Dolných
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Obr. 257. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hrob ženy nitrianskej kultúry č. 342 s výraznou stopou po neúspešnej trepanácii lebky. - Fig.
257. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Grave of the Nitra culture woman nr. 342 with noticeable trace of unsuccessful skull trepanation
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of the AI SAS in Nitra, foto/photo by J. Bátora).

Krškanoch (Březinová 2005, obr. 4: 2, 3). Podstatne častejšie sa vyskytujú v nasledujúcej únětickej kultúre. Dobre to dokumentuje situácia v Jelšovciach, kde sa vyskytli až v štyroch sídliskových objektoch
(obj. 184 – deväťhrob, obj. 369 – šesťhrob, obj. 398 – päťhrob, obj. 528 – päťhrob). Na pochovanie
5 – 9 jedincov boli vo všetkých prípadoch využité zásobné jamy lievikovitého tvaru, ktoré sa nachádzali roztrúsené v areáli pohrebiska maďarovskej kultúry. V prípade objektu 528 sa zásobná jama
s hromadným hrobom nachádzala v zadnej časti kolovej stavby – chaty únětickej kultúry (obr. 205;
nepublikovaný výskum J. Bátoru). Najnovšie sú hromadné hroby známe zo sídliska únětickej kultúry
v Senici (za ústnu informáciu ďakujem Z. Farkašovi z Archeologického múzea SNM v Bratislave).
Aj v nasledujúcom období sa na juhozápadnom Slovensku v maďarovskej kultúre zistili nálezy ľudských kostier v zásobných jamách v areáloch viacerých opevnených sídlisk. Z nich možno spomenúť
napríklad Hoste, Šurany-Nitriansky Hrádok (Točík 1978, tab. XIV: 2, 3, 5; tab. XXV: 1; XXXIX: 4)
a Budmerice (Jelínek 2015, obr. 3 a 4). Išlo o pochovanie jedného až troch indivíduí.
Podobne ako v maďarovskej kultúre sa hromadné hroby vyskytli aj na východnom Slovensku na
opevnených sídliskách OFKK. Názorne to dokumentuje objekt 308 v Nižnej Myšli, v ktorom bolo
postupne pochovaných 5 jedincov. Nálezová situácia poukazuje na pochovanie, ktoré nesúviselo
s bojovými stretmi, ale skôr s kultom a rituálnymi praktikami spojenými s krvavými obetami – rituálnym zabíjaním (Jakab/Olexa/Vladár 1999, 127).
Ako najnepokojnejšie obdobie sprevádzané zrejme medzikmeňovými bojovými stretnutiami sa
v rámci staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku javí obdobie najstaršej fázy nitrianskej
kultúry, keď evidujeme najviac hrobov s bojovníckou výbavou a súčasne i najväčší počet zranení.
V tomto období mohlo ísť najmä o konflikty vyplývajúce zo vzájomných teritoriálnych záujmov. Takým mohol byť napr. prístup k ložiskám farebných kovov alebo k zdrojom silicitovej suroviny.
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Po určitom čase pokoja bolo ďalším obdobím zvýšeného napätia zrejme obdobie záveru nitrianskej
kultúry a nástupu únětickej kultúry, keď možno predpokladať i jej výraznejšiu penetráciu východným
smerom, t. j. na juhozápadné Slovensko. Poukazuje na to nielen nárast charakteristickej bronzovej
industrie únětickej kultúry, ale i počtu jej keramiky v prostredí zanikajúcej nitrianskej kultúry.
Tretím evidentným obdobím spoločenského napätia, ktoré zrejme vyplynulo zo súboru viacerých faktorov, bolo obdobie sklonku staršej doby bronzovej, keď zanikli na širokom území strednej
Európy opevnené sídliská. Na území juhozápadného Slovenska sa to týka věteřovskej, maďarovskej
a severopanónskej kultúry a na východnom Slovensku a juhu stredného Slovenska kultúr OFKK.

5.8 Autochtónnosť a migrácie

K

Kultúrnohistorický vývoj staršej doby bronzovej na území Slovenska ukázal, že to bolo mimoriadne dynamické obdobie, v ktorom popri autochtónnych zložkách v jednotlivých kultúrach možno pozorovať i cudzie prvky, ktorých časť zrejme súvisela s mobilitou komunít.
Za výraznú cudziu kultúrnu zložku možno považovať na počiatku doby bronzovej kultúru Chłopice-Veselé, ktorej genéza sa odohrala na území severne od Karpát. Na východnú Moravu a na územie Slovenska prenikla v čase, keď už bola plne sformovaná. Spolu s domácim eneolitickým podložím dala na našom území genetický základ dvom epišnúrovým kultúram – nitrianskej a koštianskej.
V oboch spomenutých kultúrach sa stretávame v pohrebnom ríte s fenoménmi, ktoré evidujeme
v stepnej a lesostepnej oblasti východnej Európy v jamovej a katakombovej kultúre. V prvom rade
možno spomenúť uloženie pochovaných v tzv. žabej polohe (Jelšovce, hrob 444; Košice, hrob 143)
a hroby s mŕtvymi uloženými v drevených zruboch obdĺžnikovitého a štvorcového tvaru (Jelšovce,
hroby 444 a 526 – Bátora 2000a, obr. 411). Priame analógie k týmto fenoménom nachádzame vo východnom Potisí, na území dnešného Maďarska, v hroboch pod mohylami jamovej kultúry (Kétegyháza, mohyla 3, hrob 6 – Ecsedy 1979, obr. 10). V ich prípade sa uvažuje o priamej migrácii z oblasti severovýchodného Pričiernomoria. V tejto súvislosti možno spomenúť i pozoruhodnú skupinu štyroch
hrobov odkrytých v mohyle jamovej kultúry v obci Sárrétudvar. Analýza izotopov stroncia a kyslíka
realizovaná na kostrových pozostatkoch ukázala, že pochovaní muži pochádzajú z 200 km vzdialenej
hornatej oblasti Sedmohradska (pohorie Apuseni), kde bola rozšírená kultúra Livezile. Ich migrácia
do oblasti horného Potisia súvisí zrejme s trashumanciou, t. j. s putovaním za pasúcimi sa stádami
dobytka v zimných mesiacoch (Gerling et al. 2012, 165).
Výsledky výskumu pohrebiska vo Vrábľoch na juhozápadnom Slovensku ukazujú, že s imigráciou
do karpatského priestoru z oblasti východnej Európy a Eurázie možno počítať aj v staršej dobe bronzovej v období únětickej kultúry. Poukazujú na to výsledky stronciových analýz kostrových pozostatkov muža z hrobu, ktorý bol odkrytý v areáli pohrebiska priliehajúceho k opevnenému sídlisku.
Potvrdili, že dotyčný jedinec sa nenarodil na hornom Požitaví, ale prišiel sem z oblasti severného
Kaukazu (za výsledky stronciových analýz ďakujem J. Burgerovi z Paleogenetického laboratória Univerzity
Johanna Gutenberga v Mainzi).
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S oveľa intenzívnejšou imigráciou než tej z východnej Európy možno počítať v období únětickej
kultúry zo susedných západných oblastí. Príkladom by mohol byť hrob 132 z pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, ktorý okrem sekerky saského typu, zlomku únětickej sekerky a „bojového“
dláta obsahoval aj exemplár unikátnej lunicovej náušnice, ktorej pôvod možno hľadať v únětickej kultúre na území terajšej Moravy (obr. 131). Mladého muža, nositeľa lunicovej náušnice, ktorý bol pochovaný v hrobe 132, možno s najväčšou pravdepodobnosťou považovať za jedného z výrazných reprezentantov imigračnej vlny z centrálnej oblasti rozšírenia únětickej kultúry do karpatského priestoru
(obr. 258; Bátora 2005b, 201). Na základe pozorovaní aj z iných pohrebísk zo staršej doby bronzovej
k tejto výraznejšej imigrácii na juhozápadné Slovensko mohlo dôjsť v období finálnej fázy nitrianskej
kultúry, t. j. v závere stupňa BA1 a na počiatku stupňa BA2. Očividne práve v tomto období došlo v moravsko-rakúskom únětickom prostredí k akcelerácii kultúrnohistorického vývoja, s ktorým
pravdepodobne súviselo rozširovanie sídelného areálu únětickej kultúry aj vo východnom smere. Poukazuje na to skutočnosť, že v klasickom a neskorom období únětickej kultúry výrazne vzrástol na juhozápade Slovenska počet únětických nálezísk (Mitáš 2013, 239 – 233). Paralelne s migračnými pohybmi nositeľov únětickej kultúry vo východnom smere sa do pohybu evidentne dostáva i časť nositeľov
wieselburskej kultúry sídliacej v rakúskom Burgenlande a priľahlej časti Maďarska. Kým intenzívny
wieselburský prienik sa zastavil pri rieke Váh a v západnej časti Žitného ostrova, nositelia únětickej
kultúry pokračovali vo svojej
migrácii vo východnom smere
až do dolného Ponitria a Požitavia. Výrazne to dokumentuje najmä opevnené sídlisko vo
Vrábľoch a pohrebiská na dolnom toku riek Nitra a Žitava
(Hurbanovo, Bajč, Dvory nad
Žitavou, Nesvady). Je pozoruhodné, že v rovnakom období
z oblasti Poiplia v západnom
smere prenikajú – vyvíjajúc
tak akoby istý „protitlak“ – do
priestoru dolného Hrona a do
Požitavia nositelia hatvanskej
kultúry a z juhu z oblasti maďarského Zadunajska nositelia
kisapostáckej kultúry. Výsledkom stretu všetkých troch
kultúr bol vznik kultúrneho
hybridu označovaného ako
tzv. hurbanovský typ únětickej kultúry a v priestore ohybu Dunaja sformovanie sa tzv.
skupiny Tokod. Charakter Obr. 258. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Hrob muža únětickej kultúry č. 132. - Fig. 258. Luuvedených migrácií by mohli danice-Mýtna Nová Ves. Únětice culture male grave nr. 132 (podľa/after Bátora 2005b).
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bližšie určiť metódy spočívajúce v analýze zachovalosti podielu izotopov stroncia (Sr) v ľudských kostrových pozostatkoch (Prochaska et al. 2003, 171).
Kultúry staršej doby bronzovej v dunajsko-karpatskom priestore boli nielen periférnymi kultúrami egejsko-predoázijských rozvinutých kultúr, ale tiež západnou perifériou eurázijského
stepného priestoru. Takže aj keď v kultúrach staršej doby bronzovej na území Slovenska celkovo
prevládal autochtonizmus, musíme v oveľa väčšej miere než doteraz počítať s migráciami, resp.
migračnými vlnami a kultúrnymi vplyvmi, ktoré začínali v oblasti východnej Európy a v eurázijskej oblasti (Bátora 2006, 9 – 11).
Keď porovnávame kultúrnohistorickú situáciu v období maďarovskej kultúry a kultúr OFKK, je
očividné, že všetky skúmané opevnené sídliská OFKK na území Slovenska zanikajú náhle požiarom, zatiaľ čo prevažná väčšina opevnených sídlisk maďarovskej kultúry bola pozvoľne, intencionálne (?) opustená (obr. 200). V tomto období evidujeme aj výrazný posun osídlenia kultúr OFKK
v západnom smere, čo dobre dokumentuje situácia pozorovaná na dolnom Poiplí a dolnom Pohroní. Nálezy OFKK, reprezentované v tomto priestore najmä keramikou, sa objavujú najmä v horných vrstvách viacvrstvových opevnených sídlisk, kde sú obvykle zmiešané s nálezmi neskorej fázy
maďarovskej a severopanónskej kultúry. Presvedčivo to dokumentujú stratigrafické pozorovania
na tellových sídliskách v Malých Kosihách a najnovšie v Santovke-Maďarovciach na Poiplí (Bátora/Tóth/Bača 2015, 152; obr. 12: 3).
Pozoruhodné je, že na opevnenom sídlisku v Kameníne na dolnom Pohroní je v sídliskových objektoch keramický materiál severopanónskej kultúry zastúpený iba v malom množstve a nad črepovým materiálom maďarovskej kultúry výrazne dominuje materiál OFKK. Podľa A. Točíka ich vzájomný pomer dosahuje hodnotu 1 : 3 v prospech OFKK (Točík 1959b, 97, 98).
V tejto súvislosti vyvstáva otázka, čo spôsobilo, že prienik kultúr OFKK a s ním spojený posun
osídlenia v západnom smere bol taký intenzívny. Možno oprávnene predpokladať, že nositelia OFKK
museli byť pod silným tlakom najskôr z východnej Európy posúvajúcich sa nomádskych spoločenstiev
(kultúra s mnogovalikovou keramikou? zrubová kultúra?). Zrejme výsledkom tohto tlaku – invázie –
je skutočnosť, že všetky vyššie spomínané opevnené sídliská OFKK na východnom Slovensku, ale
i časť sídlisk maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku zanikli náhle pri katastrofických požiaroch (obr. 200; Bátora 2013e, obr. 4).
Ak to tak bolo, ďalšou dôležitou otázkou je, čo spôsobilo pohyb stepného obyvateľstva. Výskumy
ukazujú, že popri historických a politických príčinách zohrávali významnú úlohu najmä klimatické zmeny. Kým v období eneolitu bola v severopontickej oblasti veľmi suchá klimatická fáza, ktorá
spôsobila, že sa plochy pastvísk zmenšili až o 50 – 60 %, a tak nomádske spoločenstvá hľadali nový
priestor – pastviská – pre svoje stáda v západnejšie ležiacich oblastiach, tak neskôr v dobe bronzovej,
medzi rokmi 1700 – 1300 pred n. l., vo východnej Európe a v euroázijskej oblasti naopak došlo ku
krátkemu intervalu s vlhšou klímou, ktorá súvisela s transgresiou Kaspického mora. To viedlo k nárastu usadlého spôsobu života, a tak aj k zvýšeniu počtu populácie. Táto zmena bola tiež zrejme príčinou pohybu stepného obyvateľstva (obr. 259). Keďže nomádske etniká bežne využívali kone a vozy
ako prostriedky transportu, vedeli prekonať v relatívne krátkom čase veľké vzdialenosti. Preto aj ich
prenikanie do východnej časti strednej Európy nemuselo byť vždy dlhodobým a etapovite sa uskutočňujúcim procesom (Bátora 2006, 10).
Na zložitú kultúrnohistorickú situáciu v závere staršej a v počiatočnom období strednej doby bronzovej poukazuje na juhozápadnom Slovensku prítomnosť predmetov a najmä keramiky viacerých cu313.
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Obr. 259. Mapa so zobrazením súvislého pásma stepí (zelená farba), ktoré sa tiahnu z Ázie, z oblasti dnešného Mongolska a SZ Číny
(púšť Gobi) až do strednej Európy (východné Maďarsko). - Fig. 259. The Eurasian steppe belt (green colour), spreading from the Asia,
from the area of contemporary Mongolia and NW China (Gobi desert) into the Central Europe (eastern Hungary) (podľa/after Encyclopaedia Britannica; Sala/Aubekerov 2013).

dzích kultúr a kultúrnych skupín na sídliskách maďarovskej a severopanónskej kultúry. V niekoľkých
prípadoch sa takýto zmiešaný materiál pochádzajúci z východu a juhu Karpatskej kotliny vyskytol
v uzavretých nálezových celkoch. Pri súčasnom stave bádania nie je celkom jasné, či ide o importy
alebo o doklady posunov – migrácie kultúr, resp. presunov menších etnických skupín z východu na
západ a z juhu na sever (Oždáni 2010, 259; pozri subkapitolu 6. 11 Výmena, transport a kultúrne kontakty).
V každom prípade sú svedectvom zvýšenej mobility populácií, s ktorou možno podľa A. Točíka spájať
aj zánik opevnených sídlisk (Točík 1982, 414).
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Košice-Barca. Hromadný nález zlatých ozdôb odkrytý
v dome otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Košice-Barca.
Golden ornaments hoard found in the house of the OFCC
(Archív AÚ SAV Nitra/Archive of the AI SAS in Nitra, foto/photo by J. Krátky).

Slovensko v staršej dobe bronzovej

6.1 Poľnohospodárstvo

Z

ákladným odvetvím hospodárstva v staršej dobe bronzovej na Slovensku bolo poľnohospodárstvo. Jeho hlavnou úlohou bolo zabezpečenie výživy obyvateľstva prostredníctvom obrábania
pôdy, pestovaním kultúrnych plodín a chovom hospodárskych zvierat. Hlavnými produktmi
poľnohospodárskej výroby boli potraviny pre obyvateľstvo, krmoviny pre hospodárske zvieratá a vedľajšími zasa suroviny, ako napr. zvieracie kosti na výrobu nástrojov alebo kožušiny na výrobu odevov a pod.

6.1.1 Pestovanie kultúrnych plodín
Vzhľadom na doterajšie nedostatočné poznanie sídlisk epišnúrových kultúr z počiatku doby bronzovej sme pri skúmaní pestovania kultúrnych plodín odkázaní prevažne iba na nepriame doklady. Patria
k nim predovšetkým nepočetné zásobné jamy, ktoré boli primárne využívané na uskladňovanie obilia. Na juhozápadnom Slovensku bola jedna z nich preskúmaná v Čataji a obsahovala materiál kultúry
Chłopice-Veselé (obr. 177; Pavúk 1981, obr. 1 – 4). Ďalšie tri zásobnicové jamy, ktoré patrili nitrianskej
kultúre, boli odkryté v Nitre: jedna na Priemyselnej ulici (Bátora 1986b, obr. 3: 1) a dve v Nitre-Dolných
Krškanoch (Březinová 2005, obr. 4: 3). Viaceré zásobnicové jamy boli nedávno odkryté i na sídlisku koštianskej kultúry v Spišskom Podhradí (Soják 2011, 14). K ďalším nepriamym dokladom patria pohrebiská, ktoré sú – na rozdiel od sídlisk – známe z veľkého počtu lokalít. Ak vychádzame z oprávneného
predpokladu, že sa v ich bezprostrednej blízkosti nachádzali sídliská, tak je zrejmé, že nositelia kultúry
Chłopice-Veselé a nitrianskej a koštianskej kultúry osídľovali prevažne úrodné pôdy na brehoch riek
a potokov. V prípade pohrebísk nitrianskej kultúry je to 63,28 % a v koštianskej kultúre 30,76 % (Bátora
1986b, 132). Ako bolo vyššie uvedené, v koštianskej kultúre evidujeme stopy osídlenia aj v Hornádskej
kotline, čo znamená, že s obrábaním pôdy a pestovaním určitých druhov kultúrnych rastlín jej nositeľmi
tak môžeme počítať aj v hornatých oblastiach východného Slovenska.
Z ojedinelých priamych dokladov pestovania obilnín v nitrianskej kultúre možno uviesť tri kusy mazanice, ktoré sa našli v hrobe nitrianskej kultúry (hrob 12) vo Výčapoch-Opatovciach (Točík 1979, 68).
Na ich povrchu sa nachádzali odtlačky po bližšie neurčených obilných zrnách (Hajnalová 2012, 48).
V podstatne lepšej situácii sme pri dokladoch pestovania kultúrnych rastlín v nasledujúcom strednom úseku staršej doby bronzovej – v kultúre únětickej, wieselburskej a hatvanskej. Zo všetkých troch
uvedených kultúr už poznáme sídliská, na ktorých sa odkryli zásobné jamy, čo slúžili najmä na uskladnenie obilia. Zo sídlisk zo staršieho obdobia únětickej kultúry možno spomenúť zásobnú jamu 13 z Veľkého Kýra, na ktorej dne ležala rozlámaná hrncovitá nádoba. Nachádzali sa v nej zvyšky zŕn viacerých
druhov pšenice (pšenica jednozrnná, pšenica dvojzrnná, pšenica siata a pšenica špaldová) a raže siatej.
Z toho istého obdobia sa v zásobnej jame (objekt 528) na sídlisku v Jelšovciach, popri kostrových pozostatkoch piatich jedincov, našli semená raže siatej (obr. 236; Hajnalová 2012, 48). Z klasickej fázy únětickej kultúry je obilie výrazne doložené v areáli opevneného sídliska Fidvár vo Vrábľoch. Pri výskume
zhoreného domu v centrálnej časti sídliska sa v jeho viacerých častiach na podlahe nachádzala 5 – 10
cm hrubá vrstva spáleného obilia. Okrem toho sa spálené obilie nachádzalo taktiež vo zvyškoch zuhoľ-
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natených prútených košov, ktoré boli zrejme pôvodne uložené na povale domu naplnené obilím (obr.
207). Podľa predbežného určenia išlo o pšenicu jedno- a dvojzrnnú (za jej určenie ďakujem R. Valovičovi
z LEVSEM Levice). Zvyšky obilia sa zistili aj 130 m južne od opevneného areálu, v zázemí sídliska, kde sa
nachádzala batéria cca 60 veľkých zásobných jám (obr. 180). Výpočet ich objemu ukázal, že sa do nich
dalo uskladniť 5 až 9 m3 obilia (za výpočet ďakujem R. Valovičovi z LEVSEM Levice).
Z paralelnej hatvanskej kultúry je pestovanie obilia zdokumentované na opevnenom sídlisku vo Včelinciach na juhu stredného Slovenska. Našli sa tam semená, ale aj úlomky kláskov obilnín. Išlo o jačmeň
siaty, pšenicu dvojzrnnú, pšenicu jednozrnnú, raž siatu, proso siate, ľan a hrach siaty (Hajnalová 2012, 49).
Vďaka nedávno objaveným prvým sídliskovým objektom wieselburskej kultúry na Slovensku –
v Bratislave-Rusovciach – máme prvé informácie aj o obilninárstve jej nositeľov. V zásobnicovej
jame (objekt 10) sa našlo malé množstvo zŕn pšenice jednozrnnej, dvojzrnnej a pravdepodobne aj
jačmeňa (Mellnerová-Šuteková/Jelínek/Hlavatá/Kendrala 2015, 24 – 25). Aj tieto nepočetné nálezy dobre
zapadajú do sortimentu pestovaných obilnín v strednom úseku staršej doby bronzovej na Slovensku.
Pestovanie kultúrnych plodín je veľmi dobre dokumentované v mladšom a záverečnom období staršej doby bronzovej. Na juhozápadnom Slovensku je to najmä v maďarovskej kultúre; na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska v OFKK. Vo všetkých regiónoch za to možno vďačiť dlhodobým
systematickým výskumom opevnených sídlisk. Z priestoru maďarovskej kultúry to bol najmä výskum
v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, kde sa podarilo zdokumentovať doteraz najpestrejšiu paletu pestovania
kultúrnych rastlín. Našli sa tu semená jačmeňa siateho, pšenice dvojzrnnej, pšenice jednozrnnej, pšenice
letnej, jačmeňa siateho, jačmeňa dvojradového, raže siatej, hrachu siateho a šošovice domácej (Hajnalová
2012, 53). Menej druhov obilia pochádza z opevnených areálov vo Veselom (jačmeň siaty, pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná), v Starom Tekove (jačmeň, pšenica dvojzrnná) a v Hostiach (jačmeň siaty,
pšenica siata – nakopená, pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná – Hajnalová 2012, 52). Z Hostí pochádza
aj zvlášť významný nález mimoriadne veľkého množstva (niekoľko m3) zuhoľnatených zvyškov zásob kla-

Obr. 260. Hoste. A – zuhoľnatené klasy pšenice dvojzrnnej; B – rekonštrukcia uloženia zásoby pšenice v objekte maďarovskej kultúry
č. 1/83. - Fig. 260. Hoste. A – carbonised emmer spikelets; B- the reconstruction of emmer stocks deposition in the Maďarovce culture
feature nr. 1/83 (podľa/after E. Hajnalová 1989).
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sov pšenice dvojzrnnej (obr. 260A), ktoré sa našli v zásobnej jame – objekt 1/83 (obr. 260B). Pozoruhodné je, že táto obilnina nebola pozberaná v štádiu úplnej zrelosti zrna, ale na rozhraní mliečnej a voskovej
fázy zrelosti a následne bola zasušená (Hajnalová 1993, 28). Na základe C14 dát zo vzoriek obilia a dreva
z uvedeného objektu je možné dobu deponovania datovať do obdobia 1500 – 1400 cal BC (Barta 2008, 23).
Významné je, že doklady pestovania kultúrnych plodín v maďarovskej kultúre máme k dispozícii nielen
z areálov opevnených sídlisk, ale aj z priestoru otvorených sídlisk, ktoré sa nachádzali v ich zázemí. Na
otvorenom sídlisku v Trnave-Modranke sa v zásobných jamách odkryli semená a časti klasov jačmeňa
siateho, pšenice dvojzrnnej, pšenice jednozrnnej a prosa siateho. Doložená je tam aj prítomnosť šošovice jedlej a prekvapujúco aj viniča hroznorodého. Vo Veľkom Záluží v polohe Čerešniská sa našli semená
a úlomky kláskov pšenice, vidličky pšenice jednozrnnej a pšenice špaldovej (Hajnalová 2012, 52). V tejto súvislosti stojí za zmienku geofyzikálnym prieskumom na ploche cca 60 x 60 m zistená mimoriadne početná
batéria zásobných jám v Santovke-Maďarovciach v polohe „Nad kúpeľom“, kde ich bolo identifikovaných
viac ako 170. Batéria je vzdialená iba 80 m na severovýchod od známeho opevneného sídliska maďarovskej
a severopanónskej kultúry.Na východnom Slovensku, v Košickej kotline a na juhu stredného Slovenska
z opevnených sídlisk OFKK pochádza veľmi podobný diapazón pestovaných rastlín ako z maďarovskej
a severopanónskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Potvrdzujú to nálezy semien obilnín zo sídliskových jám a chaty na sídlisku v Nižnej Myšli II. Z obilnín je tam zastúpený jačmeň siaty, proso siate, pšenica
siata, pšenica siata – nakopená, pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná a pšenica špaldová. Ďalej sú tam
doložené semená ľanu a strukovín – šošovice jedlej a hrachu siateho. Mimoriadnym nálezom na tomto
sídlisku je hlinený bochník, v ktorom sa zistili zvyšky pšenice dvojzrnnej, pšenice jednozrnnej, pšenice
špaldovej, jačmeňa siateho, ovsa, mrlíka bieleho a šachorovitej trávy. S podobným zložením pestovaných
rastlín ako na sídlisku v Nižnej Myšli II sa stretávame aj na sídlisku v Košiciach-Barci a vo Včelinciach
(Hajnalová 2012, 54 – 56). Je pozoruhodné, že napriek výrazne odlišnému horskému prírodnému prostrediu (Hornádska kotlina) sa v areáli opevneného sídliska v Spišskom Štvrtku v kultúrnej vrstve (S-III, d/69)
taktiež našli zuhoľnatené semená, úlomky kláskov, ako aj v mazanici odtlačené zrná podobných obilnín ako
v Nižnej Myšli, Košiciach-Barci a vo Včelinciach, ktoré ležali v podstatne nižšom a len mierne zvlnenom,
pahorkatinnom teréne. Išlo o jačmeň siaty, pšenicu siatu, pšenicu siatu – nakopenú, pšenicu dvojzrnnú,
pšenicu jednozrnnú a raž siatu (Hajnalová 2012, 54 – 56). V tejto súvislosti je škoda, že sa nezachovali viaceré archeobotanické vzorky odobraté z hrubej vrstvy zuhoľnateného obilia v studni OFKK v Gánovciach
(Novotný/Kovalčík 1977, 15).
Výsledky paleobotanických analýz ukázali, že z obilnín pestovaných v staršej dobe bronzovej na Slovensku bola najrozšírenejšia pšenica dvojzrnná (Triticum dicoccum). Pripravovali sa z nej kaše, placky
a chlieb. Ďalšie vyššie spomenuté druhy obilnín sa využívali v podstatne menšej miere (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 209). Podľa výpočtov E. Hajnalovej napr. podiel pšenice špaldovej v staršej dobe bronzovej v nálezoch na Slovensku dosahuje maximálne 25 % (Hajnalová 1993, 39). Na prípravu pokrmov sa
využívali aj semená rastlín, ktoré sa v súčasnosti nekonzumujú, napríklad mrlík biely (Chenopodium
album). Siali a konzumovali sa aj strukoviny, ako napr. hrach a šošovica, ktoré boli mimoriadne bohaté
na ľahko stráviteľné bielkoviny. Na rozdiel od obilnín sa zrejme pestovali v blízkosti obydlí – v „záhradkách“. Vzhľadom na podstatne menšie dopestované množstvá než v prípade obilia možno oprávnene
predpokladať, že boli uskladňované priamo v interiéri obydlí vo veľkých nádobách – zásobniciach (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 210).O samotnom zbere kultúrnych rastlín máme v súčasnosti málo informácií. Z vyššie spomínaného nálezu veľkého množstva obilia v zásobnej jame v Hostiach sa dozvedáme,
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že klasy pšenice tam mali veľmi krátku slamu a pri zbere boli zrejme kosákom odrezávané iba samotné
klasy. Používanie bronzových kosákov, ktoré sa v závere staršej doby bronzovej – v období tzv. kosziderského horizontu – začínajú významne uplatňovať pri zbere úrody, výrazne zvýšilo produktivitu pri
zberových prácach (obr. 117: 2, 3; Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 211).
V oveľa väčšej miere než o zbere sme informovaní o následnom spracovaní a premene obilných
zŕn drvením na múku. Svedčia o tom početné kamenné podložky a drvidlá, ktoré máme doložené
na všetkých sídliskách stredného, mladého a neskorého úseku staršej doby bronzovej. Doteraz ich
najväčší súbor pochádza z areálu opevneného sídliska maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom
Hrádku, kde sa našlo 150 kusov podložiek a 225 kusov drvidiel. Petrografická analýza kamenných
podložiek ukázala, že boli zhotovené prevažne z metakonglomerátu (73,3 %) a menšia časť z granodioritu a andezitu (Illášová/Hovorka 1999, 128 – 131). Drvidlá pozostávajú prevažne z riečnych okruhliakov s pracovnými stopami trenia a drvenia po obvode. Prevažne sú z kremenca a iba výnimočne
z andezitu, bazaltu, granodioritu a pazúrika (Illášová/Hovorka 1999, 131 – 135).

6.2 Chov hospodárskych zvierat

P

opri pestovaní kultúrnych rastlín zohrávala významnú úlohu v poľnohospodárstve staršej
doby bronzovej i živočíšna výroba, ktorej základom bol chov hospodárskych zvierat. V počiatočnom období staršej doby bronzovej k danej problematike prispievajú, aj keď iba
v skromnej miere, archeozoologické nálezy a artefakty zhotovené z kostí domácich zvierat, ktoré sa
našli v hroboch kultúr epišnúrového kultúrneho komplexu. Z nich sa dozvedáme, že v kultúre Chłopice-Veselé chovali malé prežúvavce, t. j. ovce, kozy a svine (Veselé – Budinský-Krička 1965, 55, 59 a 60),
a hovädzí dobytok (Ivanka pri Dunaji – Pichlerová 1966, 30). Podobná situácia bola pozorovaná aj v koštianskej a nitrianskej kultúre, na čo poukazujú zvieracie kosti, ktoré predstavujú zvyšky pôvodnej
mäsitej potravy vloženej do hrobu ako milodar pre zomrelého. Na pohrebisku v Jelšovciach sa zistili
v štyroch hroboch nitrianskej kultúry. Išlo o kosti ovce a hovädzieho dobytka (Bátora 2000a, 459 a 460).
V tejto súvislosti sú osobitne pozoruhodné masívne kosti rebier hovädzieho dobytka (1 – 6 kusov),
ktoré sa v podobe hrobových príloh odkryli až v 54 hroboch na pohrebisku nitrianskej kultúry v Branči (Vladár 1973b, obr. 17; 21; 22; 25 – 31; 36 – 40; 46; 54) a taktiež vo viacerých hroboch na pohrebisku
v Šali I (Točík 1979, 151 – 155). Je to o to zaujímavejšie, že na rozsiahlych pohrebiskách, ktoré na rozdiel
od Branča a Šale ležia severne od dnešného mesta Nitra (Jelšovce, Výčapy-Opatovce, Ludanice-Mýtna
Nová Ves), sa s hovädzími kosťami ako pozostatkami hrobových príloh takmer vôbec nestretávame.
Nie je vylúčené, že uvedené pozorovanie naznačuje, že v severnejšie ležiacich podhorských oblastiach
(severne od Nitry) dominoval v období nitrianskej kultúry chov oviec a kôz a v nížinatých oblastiach
(južne od Nitry) prevládal chov hovädzieho dobytka. V tejto súvislosti možno spomenúť takmer celú
kostru ovce/kozy, ktorá bola odkrytá spolu s mužom vo veku maturus II v hrobe nitrianskej kultúry
(hrob 429) na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nepublikovaný výskum J. Bátoru).
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Na chov svine domácej v skúmanom období poukazuje osteologický materiál z objektu 507 v areáli severného pohrebiska nitrianskej kultúry v Jelšovciach. Našli sa v ňom zvyšky dvoch svíň domácich. Keďže sa objekt nachádzal v blízkosti dvoch hrobov (hrob 558 a 559), s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o objekt s pozostatkami pohrebnej hostiny – tryzny (obr. 234; Bátora 2000a, 458 a 459).
Podobné pozorovanie ako v nitrianskej kultúre, kde bola na pohrebiskách ležiacich severne od
dnešného mesta Nitra zistená nápadná absencia hrobových príloh v podobe hovädzieho mäsa, nie
je možné konštatovať neskôr v nasledujúcom období maďarovskej kultúry. Poukazujú na to viaceré
hrobové prílohy, reprezentované kosťami hovädzieho dobytka v maďarovskej časti pohrebiska v Jelšovciach (Bátora 2000a, 492 a 493).
Z predklasického obdobia únětickej kultúry je pre skúmanú problematiku významný hrob 6 na
pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, v ktorom bola pochovaná ovca/koza. Nebola iba rituálne pochovaná ako muž, ale obsahovala aj bohatú mužskú výbavu (Bátora 2005, obr. 3 – 5). Táto
skutočnosť zrejme naznačuje aj význam oviec/kôz v súvekej komunite.
V nasledujúcom období klasickej fázy únětickej kultúry, z ktorej sú už známe aj viaceré otvorené
a opevnené sídliská, je chov domácich zvierat doložený podstatne výraznejšie. Predbežná osteologická analýza zvieracích kostí z protourbánneho sídliska vo Vrábľoch, ktorú uskutočnil N. Benecke
z Referat Naturwissenschaften an der Zentrale des DAI v Berlíne (na tomto mieste mu za uskutočnenú analýzu ďakujem), preukázala, že v chove domácich zvierat výrazne dominoval hovädzí dobytok,
svine, ovce a kozy (obr. 261). Podstatne menšie zastúpenie v osteologickom materiáli má pes a kôň
domáci, ktorého kosti sa zistili aj v jednom z mužských hrobov na priľahlom pohrebisku vo Vrábľoch.
Z paralelnej hatvanskej kultúry poznáme podobné druhové zastúpenie chovu domácich zvierat
ako vo Vrábľoch, t. j. hovädzí dobytok, svine, ovce/kozy, pes a kôň domáci (Hajnalová 2012, 49).
Chov domácich zvierat je v hatvanskej kultúre doložený aj nepriamo prostredníctvom početných
nálezov drobnej hlinenej plastiky, kde dominuje hovädzí dobytok a sviňa domáca. Našli sa napr.
na sídlisku vo Včelinciach (Furmánek/Marková 2008, obr. F 11) a v Šahách (obr. 262; nepublikovaný
výskum J. Bátoru a T. Pálinkása).
Veľké množstvo archeozoologického materiálu priniesli najmä výskumy opevnených sídlisk z mladého a neskorého úseku staršej doby bronzovej, ktoré významnou mierou prispeli k poznaniu obrazu o jednotlivých druhoch
chovaných zvierat, ako aj ich
početnosti. Napr. na sídlisku
maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku sa
našlo celkom 12 236 kostí domácich zvierat. Z uvedeného
počtu až 50,6 % kostí patrilo
hovädziemu dobytku, 20,3
% sviniam, 19,1 % kozám/
ovciam, 6,2 % psom a 3,8 %
koňom domácim (Ambros 1965,
tab. F). Na sídlisku OFKK Obr. 261. Vráble. Graf zobrazujúci predbežné výsledky analýzy zvieracích kostí z opevneného sídliska únětickej kultúry. - Fig. 261. Vráble. The graph displaying the preliminary
v Košiciach-Barci, kde bola results of the animal bones analyses from the fortified settlement of the Únětice culture
preskúmaná menšia plocha (podľa/after N. Beneckeho z DAI Berlín/N. Benecke from DAI in Berlin),
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než v Šuranoch-Nitrianskom
Hrádku, sa našlo 2597 kostí
domácich zvierat. Z uvedeného počtu 45,6 % patrilo hovädziemu dobytku, 32,5 % sviniam, 11,2 % kozám/ovciam,
5,8 % koňom domácim a 4,9 %
psom (Ambros 1965, tab. F).
Uvedené porovnanie ukazuje, že nielen druhové zastúpenie domácich zvierat, ale aj
Obr. 262. Šahy. Hlinené zvieracie plastiky z opevneného sídliska hatvanskej kultúry. - intenzita ich chovu bola v maFig. 262. Šahy. Clay animal figurines from the fortified settlement of the Hatvan culture
(nepublikovaný výskum J. Bátoru a T. Pálinkása/unpublished excavation of J. Bátora ďarovskej kultúre na juhozáand T. Pálinkás).
padnom Slovensku a v kultúrach OFKK na východnom
Slovensku veľmi podobná.
Pozoruhodné je, že sa v uvedených ukazovateľoch v podstate veľmi neodlišovala ani
od predchádzajúcej únětickej
a hatvanskej kultúry. Potvrdzujú to aj osteologické analýzy zvieracích kostí z opevneného sídliska maďarovskej
a severopanónskej kultúry
v Rybníku (obr. 263; N. Benecke), v Malých Kosihách (C.
Obr. 263. Rybník. Graf zobrazujúci predbežné výsledky analýzy zvieracích kostí z opevneného sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry. Fig. 263. Rybník. The graph Ambros), ako aj z ďalších opevdisplaying the preliminary results of the animal bones analyses from the fortified sett- nených sídlisk OFKK v Gálement of the Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery culture (podľa/after N.
novciach, Spišskom Štvrtku
Beneckeho z DAI Berlín /N. Benecke from DAI in Berlin),
a v Nižnej Myšli II (Hajnalová
2012, 54 – 55). Zaujímavou informáciou je, že zloženie chovaných zvierat podobné tomu, ktoré je známe z opevnených sídlisk, bolo zistené aj na otvorenom sídlisku maďarovskej kultúry v Trnave-Modranke (Hajnalová 2012, 51).
Chov domácich zvierat je v maďarovskej kultúre a v kultúrach OFKK, podobne ako v hatvanskej
kultúre, doložený aj nepriamo prostredníctvom drobnej hlinenej plastiky, kde dominuje hovädzí dobytok a sviňa domáca. Potvrdzujú to nálezy plastík napr. zo sídliska maďarovskej a severopanónskej
kultúry v Rybníku (obr. 240: 1 – 3; Bátora/Tóth/Bača 2015, obr. 7: 1 – 4) a zo sídliska OFKK v Nižnej
Myšli (Olexa 2003, tab. XXII: 1, 7, 8).
K vyššie uvedenému treba však poznamenať, že chov domácich zvierat v oblasti Spiša si vyžadoval vysoký stupeň špecializácie a organizácie, pretože v týchto oblastiach bývala dlhotrvajúca snehová pokrývka
a tamojší obyvatelia museli nazhromaždiť dostatok krmiva a vynaložiť tak oveľa viac energie než v oblastiach ležiacich východnejšie a južnejšie, ktoré sa vyznačovali úplne odlišnými prírodnými prostrediami.
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Z vyššie uvedeného vyplýva, že najdôležitejším hospodárskym zvieraťom v staršej dobe bronzovej
bol jednoznačne hovädzí dobytok. Podľa C. Ambrosa jeho chovom pokrývalo obyvateľstvo najväčšiu časť
spotreby mäsa a mlieka (Ambros 1965, 73). Je veľký predpoklad, že hovädzí dobytok využívali aj ako pracovné zvieratá, ktoré boli zapriahané a plnili funkciu ťažných zvierat. Po hovädzom dobytku bol hospodársky
najdôležitejší chov svíň, ktoré dodávali mäso, a po nich nasledovali malé prežúvavce – kozy a najmä ovce,
ktoré dávali okrem mäsa aj vlnu a kožušinu (Ambros 1965, 74). Aj keď kôň nie je medzi hospodárskymi zvieratami v osteologickom materiáli tak početne zastúpený, mal v období staršej doby bronzovej špecifické
postavenie. Ako ukazujú pomerne početné nálezy bočníc zhotovené z parohoviny (obr. 158), využíval sa
najmä ako zviera ťažné (záprahové) a jazdecké (Ambros 1965, 75). V hospodárstve v staršej dobe bronzovej
mal z domácich zvierat význam aj pes, ktorý bol využívaný najmä ako pomocník pri pasení a ochrane stád
hovädzieho dobytka a malých prežúvavcov. Možno však oprávnene predpokladať, že mal aj strážnu funkciu pri ochrane obydlí, sídlisk, úrody a zrejme bol využívaný aj na lov divej zveri.

6.3 Lov, rybolov a zberačstvo

V

hospodárstve staršej doby bronzovej zohrávali popri pestovaní kultúrnych rastlín a chove domácich zvierat stále podstatnú úlohu lov, rybolov a zberačstvo. Išlo o činnosti, ktoré
taktiež významnou mierou prispievali k zaobstarávaniu výživy. Okrem toho lov prinášal
aj viaceré dôležité suroviny, t. j. zvieracie kosti, rohovinu a parohovinu, kože, kožušiny atď. A iste
nebola zanedbateľná ani jeho funkcia v súvislosti s ochranou úrody pred škodlivou zverou.

Lov
V staršom úseku staršej doby bronzovej je, vzhľadom na celkovú absenciu sídlisk, lov doložený najmä
prostredníctvom kostí divých zvierat, ktoré sa našli v hroboch kultúry Chłopice-Veselé, nitrianskej kultúry
a koštianskej kultúry. Zvieracie kosti sa tam vyskytujú prevažne iba v sekundárnej podobe ako artefakty –
ozdoby a nástroje. K najčastejšie sa vyskytujúcim ozdobám patria v nitrianskej kultúre koráliky a rozdeľovače
náhrdelníkov zhotovené z jelenieho parožia. Podobne z parohoviny boli zhotovené kostené ihlice v nitrianskej a koštianskej kultúre, kde sa vyskytovali v hroboch mužov i žien. Ďalšou častou ozdobou boli diviačie
kly, ktoré patrili k charakteristickej výbave v hroboch mužov. V menšej miere sa vyskytli v hroboch i kostené
trubičky, na povrchu hladké alebo zdobené zárezmi, ktoré tvorili súčasť náhrdelníkov a boli zhotovené z metapódií zajaca poľného (Fabiš 2000, 606 – 611). Ojedinele sa vyskytli koncové články z laby medveďa v hrobe
262 na pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi, v ktorom bol pochovaný muž – šaman (obr. 213: 17 –
21; Bátora 1999, tab. 32: 17 – 21). Z nástrojov možno spomenúť sekeromlaty zhotovené z jelenieho parožia
v hroboch nitrianskej (Ludanice-Mýtna Nová Ves, Branč – Vladár 1973b, tab. IX: 20) a koštianskej kultúry
(Košice – Pástor 1969, tab. XXV: 5, 8).Z nasledujúceho stredného úseku staršej doby bronzovej v hatvanskej
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a únětickej kultúre sú popri pohrebiskách známe aj sídliská s nálezmi kostí ulovených divých zvierat. V Malých Kosihách zo sídliskovej vrstvy hatvanskej kultúry pochádzajú kosti diviaka, jeleňa, srnca a tura divého.
V areáli protourbánneho sídliska únětickej kultúry vo Vrábľoch sa v domoch, ako aj v úzkych uličkách medzi
nimi našli popri kostiach domácich zvierat aj kosti ulovených zvierat. Najpočetnejšie sú tam zastúpené kosti
a parožie jeleňa a srnca, ďalej nasleduje diviak a ojedinele sa objavili kosti líšky, zajaca a bobra (obr. 261).
Zo záverečného obdobia staršej doby bronzovej je lov divých zvierat doložený predovšetkým na
opevnených sídliskách maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Najlepšie to dokumentujú
výsledky výskumu v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, kde sa najviac kostí našlo z jeleňa (1372 kusov),
ďalej nasledoval s výrazne menším počtom kostí diviak (166 ks), srnec (100 ks), pratur (60 ks), zajac
(42 ks), líška (20 ks), vlk (14 ks), medveď (13 ks), jazvec (10 ks), mačka divá (5 ks), rys (2 ks), kuna (1
ks) a veverica (1 ks). Popri čisto suchozemských zvieratách sa v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku lovili
aj zvieratá žijúce vo vode i na súši, ako napr. bobor, z ktorého sa tam našlo až 135 kusov kostí, a vydra, z ktorej sa našli 2 kosti (Ambros 1965, tabuľka A). Podobný diapazón ulovených divých zvierat je
doložený aj na sídlisku maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku (obr. 263).
Pozoruhodné je, že takmer úplne rovnaké druhy zvierat, aké boli lovené v závere staršej doby bronzovej v maďarovskej kultúre na juhozápadnom Slovensku, sa lovili aj kultúrach OFKK na východnom
Slovensku. Potvrdzujú to kosti divých zvierat získané pri výskume sídliska v Košiciach-Barci. Na rozdiel od Šurian-Nitrianskeho Hrádku sa tam však vyskytli aj kosti losa a tchora, naopak, chýbajú kosti
rysa a veverice (Ambros 1965, 47). Veľmi blízke zloženie lovených zvierat preukázala osteologická analýza aj na opevnenom sídlisku v Nižnej Myšli II (osteologická analýza M. Fabiša) a, čo je prekvapujúce,
aj na sídlisku v Spišskom Štvrtku, ktoré leží v nadmorskej výške 600 m n. m. (Hajnalová 2012, 54).
Podobne ako v maďarovskej kultúre (Šurany-Nitriansky Hrádok), aj v kultúrach OFKK mal významnú úlohu lov bobra, ktorý okrem mäsa poskytoval aj kvalitné kožušiny. V plnej miere to potvrdili aj
výsledky systematického výskumu opevneného sídliska II v Nižnej Myšli (Olexa 2003, 53).
V staršej dobe bronzovej sa lov divej zveri uskutočňoval prevažne diaľkovou zbraňou, t. j. lukom
a z neho vystreľovanými šípmi. Samotné šípy mali na prednom konci prevažne triangulárnu silicitovú strelku (projektil) so spätnými krídelkami, ktoré po zásahu zveri bránili vypadnutiu šípu z rany.
Na okrajoch streliek sa obvykle nachádzala zúbkovaná retuš, ktorá spôsobovala, že sa strelka postupne v rane zarezávala a krv pravidelne odtekala (obr. 173). Takto zasiahnutá zver zanechávala za sebou
výraznú krvnú stopu, ktorá umožňovala lovcom, aby ju bez väčších ťažkostí našli. Na hrot šípu boli
strelky pripevnené tmelom, ktorého zvyšky sa vo viacerých prípadoch zachovali v ich výrezoch. Veľkosť
streliek sa pohybovala od 18 do 35 mm a hrúbka nepresahovala 3 – 4 mm. To, že bol luk veľmi účinnou
zbraňou, potvrdili experimenty, ktoré sa uskutočnili na atrapách, ale i na živých zvieratách. Šíp vystrelený zo vzdialenosti 75 m zabil bežiaceho jeleňa. O jeho účinnosti svedčí skutočnosť, že šíp prenikol
hruďou zvieraťa a jeho hrot trčal na druhej strane. V inom prípade dva dospelé medvede usmrtil šíp
vystrelený do hrude a srdca zo vzdialenosti 60 a 40 m (Bátora 1990c, 50). Popri silicitových strelkách sa
v menšej miere stretávame aj s hrotmi zhotovenými z kosti, resp. parohoviny (obr. 151). Kostené hroty
mali, vzhľadom na celkové zhotovenie, veľmi podobnú účinnosť ako projektily zo silicitu. V záverečnom
období staršej doby bronzovej sa ojedinele objavujú strelky zhotovené z bronzu (obr. 129).
Ďalšími zbraňami používanými pri love boli kamenné sekeromlaty a dýky zhotovené z medi,
bronzu (obr. 119) a silicitu (obr. 172). Slúžili na definitívne usmrtenie zranených zvierat a ich následné rozobratie a rozporcovanie. V skúmanom období možno oprávnene predpokladať lov divých zvierat a vtákov aj do pascí rôzneho typu.
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Lov vtákov
Veľmi pestrý bol v staršej dobe bronzovej aj lov vtákov, čo dokladajú nálezy ich kostí na sídliskách,
resp. z nich zhotovené artefakty v hroboch. Z počiatku doby bronzovej sa na pohrebisku nitrianskej kultúry v Alekšinciach (nepublikovaný výskum J. Bátoru) našla dlhá dutá vtáčia kosť, ktorá bola
na oboch koncoch opracovaná. Pravdepodobne išlo o píšťalku (vábničku?). Z nasledujúcej únětickej
kultúry možno spomenúť čelenku (?) zhotovenú z dlhých vtáčích kostí, čo sa našli na lebke muža –
šamana (?), ktorý bol pochovaný v zásobnej jame na sídlisku v Nitre-Drážovciach (Výskum AÚ SAV
Nitra - správa TASR v októbri 2017).
Bohatý diapazón lovených vtákov bol zistený na opevnenom sídlisku maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku. Z výskumom získaných kostí bolo možné identifikovať až 10 druhov vtákov: kačica divá, sup bielohlavý, volavka popolavá, žeriav popolavý, pelikán kučeravý, orliak morský,
drop veľký, tetrov obyčajný, sojka obyčajná a kavka tmavá. Väčšina z uvedených vtákov patrí k vodným druhom vtákov, čo poukazuje na to, že sa v blízkosti opevneného sídliska museli aspoň sezónne
nachádzať rozsiahlejšie vodné plochy. Pozoruhodná je prítomnosť dvoch dravcov – orliaka morského
a najmä supa bielohlavého, ktorý hniezdi v južnej Európe, najmä na Pyrenejskom polostrove. Prítomnosť dropa veľkého poukazuje na existenciu stepného charakteru krajiny a tetrov obyčajný naznačuje existenciu lesného prostredia (Ambros 1965, 41).Na rozdiel od lovených divých zvierat sa na
východnom Slovensku v prostredí OFKK zistili iné druhy vtákov ako na území maďarovskej kultúry
v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku. Potvrdzuje to analýza vtáčích kostí z opevneného sídliska v Košiciach-Barci, kde sa zistila prítomnosť husi bieločelej, sovy dlhochvostej (nazývanej aj sova uralská)
a havrana. Ešte pestrejšie druhové zastúpenie vtákov preukázala osteologická analýza kostí zo studne
v Gánovciach. Bolo tam identifikovaných 10 druhov vtákov: drozd čvíkota, drozd čierny, lastovička
obyčajná, vrabec domový, jastrab veľký, myšiak hôrny, kaňa sivá, sokol myšiar, sova myšiarka ušatá,
sova dlhochvostá (sova uralská) (Hajnalová 2012, 50). Je pozoruhodné, že sa medzi nimi vyskytlo až 6
dravých vtákov. Uvedené druhové zastúpenie bolo zrejme ovplyvnené skutočnosťou, že studňa v Gánovciach bola sekundárne využitá ako rituálny objekt (Hájek/Vlček 1963, obr. 6 – 9).

Rybolov
Určitý podiel na výžive obyvateľstva v staršej dobe bronzovej mal popri love zvierat i rybolov ako
doplnkové zamestnanie. Prirodzene, táto ekonomická činnosť pripadala do úvahy iba pri sídliskách
lokalizovaných v blízkosti riek, prípadne jazier a močiarov. Rybolov je na Slovensku výraznejšie doložený až od stredného úseku staršej doby bronzovej. Potvrdzujú to nepočetné nálezy rybích kostí na
opevnenom sídlisku hatvanskej kultúry v Malých Kosihách a v Šahách a na protourbánnom sídlisku
únětickej kultúry vo Vrábľoch (za určenie rybích kostí ďakujem N. Beneckemu z DAI v Berlíne).
Intenzívnejšie je rybolov dokumentovaný až v mladšom a neskorom úseku staršej doby bronzovej. Potvrdzujú to nálezy z opevneného sídliska maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom
Hrádku, kde sa našli kosti kapra, šťuky a sumca (Hajnalová 2012, 53). Početnejšie kosti rýb boli
nájdené aj pri výskume opevnených sídlisk maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku
a v Santovke-Maďarovciach (nepublikované výskumy J. Bátoru). Pozoruhodný doklad lovu rýb pochádza z pohrebiska v Jelšovciach, kde sa v hrobe 147 maďarovskej kultúry (žena, maturus II) našli
opracované zuby kaprovitej ryby (Bátora 2000a, 85; tab. 14: 13). Okrem kostí rýb je rybolov dolo327.
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žený v prostredí maďarovskej kultúry aj prostredníctvom harpúny a háčikov z rybárskych udíc.
Harpúna zo Šurian-Nitrianskeho Hrádku (Točík 1978a, tab. CLI: 13), ako aj háčik z Veselého (Točík
1959a, tab. 5: 13) boli zhotovené z parohoviny. Háčik zo Santovky-Maďaroviec bol vyrobený z tenkej vtáčej kosti (nepublikovaný výskum J. Bátoru).
V priestore OFKK na východnom Slovensku je rybolov dokumentovaný nálezom 60 mm dlhého
rybárskeho háčika z bronzu, ktorý bol odkrytý v hrobe 452 (muž vo veku adultus – 21- až 40-ročný)
na pohrebisku v Nižnej Myšli (Olexa/Nováček 2015, 41; tab. 138: 3). Ďalej ho dokladajú i dva bronzové
háčiky z areálu opevneného sídliska II v Nižnej Myšli a tiež háčik z tenkého drôtu zo sídliska v Spišskom Štvrtku (Oravkinová 2018, obr. 37: 1067 pk). Bezprostredný doklad rybolovu predstavujú rybie
kosti nájdené na sídlisku Nižná Myšľa II (Olexa 2003, 53) a vo výplni studne v Gánovciach, kde boli
identifikované kosti z lososa atlantického (Salmo salar) (Hajnalová 2012, 50). Pozoruhodné je, že na
sídlisku OFKK v Košiciach-Barci sa nenašli kosti rýb (Ambros 1965, 47).

Zberačstvo
Zberačstvo v staršej dobe bronzovej evidentne patrilo k typickým doplnkovým zamestnaniam zabezpečujúcim potravu. V tomto období už zrejme nehralo takú významnú úlohu v živote človeka
ako v predchádzajúcich obdobiach, pretože ho silno potláčalo rozvíjajúce sa pestovanie kultúrnych
rastlín, chov domácich zvierat, ako aj stále intenzívne praktizovanie lovu divých zvierat.
Počas celej staršej doby bronzovej je na území Slovenska najintenzívnejšie doložený zo sladkovodných lastúrnikov zber korýtok rybničných, ktoré sa zrejme konzumovali, pričom tvorili doplnkovú
potravu. Na počiatku doby bronzovej sa s ich dokladmi – vzhľadom na absenciu sídlisk – stretávame
iba na pohrebiskách. Vyskytujú sa tam buď v podobe zlomkov mušlí, napr. na pohrebisku kultúry
Chłopice-Veselé vo Veselom (hrob 25; 26 a 33) (Budinský-Krička 1965, 59 – 61) a nitrianskej kultúry
v Komjaticiach II (hrob 1) (Točík 1979, 210), alebo sekundárne upravené ako koráliky oválneho alebo
kruhového tvaru, ktoré boli súčasťou perleťových náhrdelníkov. V takejto forme sa objavujú najmä
v hroboch koštianskej kultúry (Košice) a v minimálnej miere aj v hroboch nitrianskej kultúry (Jelšovce) (Bátora 2014, 10 – 12).V nasledujúcom období stredného úseku staršej doby bronzovej, z ktorého
poznáme už sídliská, sa s veľkým množstvom lastúr korýtok rybničných stretávame na opevnenom
sídlisku hatvanskej kultúry v Malých Kosihách (Točík 1981, 18) a vo Včelinciach (Hajnalová 2012, 49).
V období maďarovskej kultúry sa s lastúrami korýtok rybničných spravidla stretávame na každom
sídlisku. V mimoriadne veľkých množstvách ich poznáme z opevnených sídlisk v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku a v Rybníku. Zbierali ich aj obyvatelia paralelnej věteřovskej kultúry, čo potvrdzuje
jama vyplnená lastúrami v areáli opevneného sídliska v Bratislave-Devíne (Jelínek 2015, 59).
Veľké množstvá mäkkýšov sa našli v areáli opevneného sídliska OFKK v Nižnej Myšli II. Podľa L.
Olexu sa tam slimáky a korýtka rybničné dali uskladniť v zásobných jamách vo väčšom množstve „ako
živá konzerva a boli kaloricky vysoko hodnotné“. Potvrdzuje to aj odkrytie takmer jedného kubického metra schránok korýtok rybničných v jednej zo zásobných jám. Podľa etnologických analógií takto
uskladnené a zemou prisypané korýtka dokážu živé prežiť až pol roka (Olexa 2003, 53). Na ich možnú
konzumáciu poukazujú výsledky analýzy stabilných izotopov kostry ženy, ktorá bola odkrytá spolu
s asi 20 lastúrami korýtok uloženými pri jej dolných končatinách v objekte 1 maďarovskej kultúry
v Budmericiach (Kociánová et al. 2013). V OFKK evidujeme prítomnosť schránok mäkkýšov (lastúry a ulity) aj v Košiciach-Barci, vo Včelinciach a aj na neopevnenom sídlisku v Malých Raškovciach
328.
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(Horváthová 2003, 66).Popri zbere mäkkýšov bol významný aj zber plodov lesných rastlín. Z počiatočného obdobia staršej doby bronzovej doklady takéhoto zberu absentujú. Dokumentovaný je až
zo stredného úseku staršej doby bronzovej v kultúre hatvanskej, napr. na sídlisku vo Včelinciach,
kde je doložený zber plodov bazy chabzdovej (Hajnalová 2012, 53 – 54). Kontinuita v jej zbere je vo
Včelinciach potvrdená aj v nasledujúcom období OFKK, keď sa okrem nej zbierala aj baza čierna,
ostružina černicová (jej plody sú černice) a žalude duba (Hajnalová 2012, 54). Z ďalších sídlisk je
zber plodov rastlín doložený v Nižnej Myšli II (drieň obyčajný, ostružina ožinová, baza chabzdová
a baza čierna) a v Spišskom Štvrtku (trnka obyčajná – Hajnalová 2012, 54 – 55).Na juhozápadnom
Slovensku je zber plodov doložený iba v maďarovskej kultúre. Napr. z opevneného sídliska v Hostiach je známy zber plodov drieňa obyčajného a zo Šurian-Nitrianskeho Hrádku je to zber mrlíka
bieleho (Hajnalová 2012, 51, 53).
Pozoruhodné je, že sa zberom získavali nielen zvyčajné lesné plody, ale aj vyššie spomenuté dubové
žalude, ktoré mohli slúžiť ako obživa. Našli sa v objekte na sídlisku OFKK vo Včelinciach, ktorý obsahoval keramický depot – súpravu na pitie. Žalude sa našli priamo v jednej z týchto nádob a tiež v celej
výplni objektu (Furmánek/Marková 2008, 53 – 54). Na základe etnologických pozorovaní sa žalude
konzumovali najmä v období rokov hladu a katastrof – v tomto smere je významným zistením, že po
tepelnej úprave sa nielen stráca ich trpká chuť, ale je ich možné aj spracovať na kašu, prípadne zomlieť
na múku (Vencl 1985, 545). Trpká chuť sa dala odstrániť aj ich zakopaním do zeme, čo demonštrujú
i nálezy vo Včelinciach, kde sa žalude našli v zásobnej jame. Etnologické pozorovania ďalej dokazujú,
že v praveku žalude slúžili aj ako krmivo pre domáci dobytok. Význam žaluďov klesal v oblastiach,
kde bolo priaznivé obilninárstvo, a stúpal v regiónoch s nedostatkom poľnohospodárskej pôdy, ako
aj v obdobiach zhoršenej klímy (Vencl 1985, 552). Okrem žaluďov sa v staršej dobe bronzovej na Slovensku pravdepodobne zbierali aj lieskové oriešky, bukvice z buka a plody kotvice plávajúcej, ktorá
rástla na pokojných vodných plochách.
Okrem vyššie spomenutých plodov rastlín sa v staršej dobe bronzovej zberom získaval aj vosk ako
dôležitá surovina používaná v kovolejárstve a med divokých včiel uchovávaný, ako naznačujú najmä
severoeurópske súveké paralely, v nádobách z brezovej kôry (Furmánek 2004, 31)..

6.4 Prospektorstvo a ťažba surovín

P

opri vyššie uvedených činnostiach súvisiacich so zaobstarávaním obživy zohrávalo významnú úlohu v hospodárstve človeka staršej doby bronzovej prospektorstvo, t. j. vyhľadávanie
surovín a ich následná ťažba. Prospektorstvo sa v tomto období zameriavalo najmä na vyhľadávanie ložísk farebných kovov a kamenných surovín. Farebné kovy sa nachádzali prevažne v stredoslovenských vulkanických pohoriach a z toho dôvodu sa prospektori v staršej dobe bronzovej zameriavali na túto oblasť Slovenska. Nie náhodou sa aj prevažná väčšina osídlenia na území
juhozápadného, na juhu stredného a na východnom Slovensku koncentruje v predhorí týchto rudo329.
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nosných oblastí. Nositeľov jednotlivých kultúr staršej doby bronzovej viedli k tomu praktické dôvody, t. j. byť čo najbližšie k ložiskám, pretože v horských, nehostinných oblastiach si nemohli zakladať
dlhodobejšie sídliská, ale iba dočasné osady, resp. táboriská.Priamo z obdobia staršej doby bronzovej
takéto táboriská doteraz doložené nemáme. Na to, že takéto dočasné sídliská existovali, máme doklady z predchádzajúceho obdobia včasného eneolitu. Priamo v priestore ťažby medenej rudy v polohe
Piesky v Španej Doline sa našli črepy a zlomky kamenných nástrojov, ktoré možno spájať s nositeľmi
epilengyelskej ludanickej skupiny (Točík/Žebrák 1989, 73; Kvietok 2014, obr. 11). Tamojší terén svojimi
špecifickými morfologickými podmienkami limitoval nielen spôsob ťažby, ale aj možnosti na osídlenie, ktoré tam neboli priaznivé. Výraznejšie stopy po dočasnom osídlení prospektorov sa nedávno
zistili na SZ okraji dnešnej Banskej Bystrice na Moskovskej ulici, kde sa podarilo odkryť objekt s tenkou kultúrnou vrstvou, v ktorej sa popri zlomkoch epilengyelskej keramiky zistili aj hrudky medenej
trosky malachitovej rudy (Kvietok 2014, 8 – 9). Táto osada prospektorov sa nachádza na východnom
predhorí Kremnických vrchov, 20 km južne od ložísk medených rúd v Španej Doline, t. j. asi jeden
deň chôdze v lesnatom, ťažko priechodnom teréne. Zrejme podobný charakter mala podhorská osada
z obdobia staršieho eneolitu preskúmaná v Slovenskom Pravne v Turčianskej kotline na severnom
Slovensku. Doklady extraktívnej metalurgie v podobe rudy, trosky a medených zrniek, zistené v objektoch 1B a 4, svedčia o spracovaní tetraedritových medených rúd ťažených taktiež v oblasti Španej
Doliny, ktorá je od osady v Slovenskom Pravne vzdialená cca 27 km v smere VJV (Nevizánsky/Šalkovský/Zachar 2017, 44). Existenciu podobných dočasných prospektorských táborísk možno predpokladať aj v období staršej doby bronzovej.
O niečo výraznejšie je prospektorská a exploatačná činnosť doložená v súvislosti so získavaním
kamennej suroviny, ktorá bola najmä v staršom úseku staršej doby bronzovej stále intenzívne využívaná na výrobu nástrojov a zbraní (pozri subkapitolu 6.6 Výroba kamennej industrie). Dobre to
dokladajú ich početné nálezy v hroboch kultúry Chłopice-Veselé, nitrianskej a koštianskej kultúry.
Prevládajúcou surovinou pri výrobe štiepanej industrie bol limnosilicit, hlavne jeho bledšie variety –
modrosivá, sklovito priesvitná a bledosivá. Menej zastúpené sú limnosilicity hnedej farby. Ústrednou
oblasťou exploatácie tejto suroviny bola Žiarska kotlina – rajóny: Bartošova Lehôtka, Stará Kremnička, Slaská, Lutila, Jelšový potok a Kopernica (obr. 264). Sekundárne sa limnosilicit vyskytuje aj na
dolnom toku rieky Hron. Limnosilicit svojimi vlastnosťami spĺňal požiadavku trvanlivosti predmetu.
Z neho zhotovená strelka bola pevná a viackrát použiteľná. Podľa Mohsovej stupnice tvrdosti patrí
limnosilicit do 7. stupňa (Bátora/Illášová 1987, 236).
Druhou najviac zastúpenou surovinou bol rádiolarit čokoládovohnedej farby. Najtypickejšou oblasťou výskytu rádiolaritovej suroviny je bradlové pásmo, t. j. oblasť Bielych Karpát a Javorníkov na
strednom Považí, hlavne úsek nazývaný kysucko-pieninská jednotka (Pavelčík 1993, 67 – 74). Druhou
lokalitou výskytu rádiolaritov sú zlepence a riečne aluviálne náplavy. Pri štúdiu okruhliakového materiálu v rieke Nitre sa z priemerných 200 kusov našli 2 pomerne veľké kusy rádiolaritu (7 – 9 cm),
avšak boli veľmi nekvalitné. Analýza okruhliakov sa uskutočnila v úseku rieky Nitry od Topoľčian až
po Jelšovce. Limnosilicitová surovina sa tu nenašla (Bátora/Illášová 1987, 236).
V súvislosti s uvedenými ložiskami vystupuje do popredia aj otázka, kadiaľ bola surovina do oblasti rozšírenia kultúry Chłopice-Veselé a nitrianskej kultúry na dolnom Považí a strednom Ponitrí
dovážaná. Sídliská ležiace prevažne na dolnom Váhu boli zásobované trasami ležiacimi pozdĺž Váhu
v južnom smere. Sídliská nachádzajúce sa na strednom a dolnom Ponitrí boli zrejme zásobované trasou prechádzajúcou medzi Považským Inovcom a Strážovskými vrchmi v priestore Trenčín – Svin330.

Obr. 264. Mapa Slovenska s vyznačenými ložiskami silicitových surovín, ktoré boli využívané v praveku. 1 – rádiolarit; 2 – menilitový rohovec; 3 – hnedý rohovec/silicifikovaný ílovec; 4 – obsidián; 5 – limnosilicit; 6 – opál/chalcedón; 7 – numulitový silicit; 8 – andezit; 9 – prekremenený pieskovec. - Fig. 264. The map of Slovakia with lithic raw materials sources, used in prehistory.
1 - Radiolarit; 2 - Menilite chert; 3 – Brown chert; 4 – Obsidian; 5 – Limnosilicites; 6 – Opal; 7 – Nummulite silicites; 8 – Andesite; 9 – Quartz sandstone (podľa/after Kaminská 2014).
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ná – Bánovce nad Bebravou. Zo Žiarskej kotliny bol pravdepodobne na transport limnosilicitu na
Ponitrie využívaný prechod medzi pohorím Tribeč a Vtáčnik v priestore Horná Ves – Veľké Pole –
Žarnovica. Do oblasti dolného Pohronia a na Požitavie sa limnosilicit dostával pozdĺž rieky Hron
v južnom smere. Na strednom Ponitrí boli využívané aj blízke ložiská bridlice a silicifikovaných sedimentov v pohorí Tribeč, ktoré sú napr. od doteraz najväčšieho pohrebiska nitrianskej kultúry v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi vzdialené iba 6 km východným smerom. Okrem surovín z územia západného a severozápadného Slovenska a priľahlej časti stredného Slovenska sa na pohrebiskách kultúry
Chłopice-Veselé a nitrianskej kultúry objavuje i obsidián z oblasti východného Slovenska (Slanské
vrchy) a pazúrik z oblasti severne od oblúka Karpát. Cesta „obchodného“ spojenia medzi východným
a juhozápadným Slovenskom prechádzala pravdepodobne cez Juhoslovenskú kotlinu, čo naznačuje
i nález obsidiánovej strelky v Dudinciach. Distributérom obsidiánovej suroviny z oblasti východného
Slovenska boli pravdepodobne nositelia koštianskej a hatvanskej kultúry (Bátora/Illášová 1987, 237).
Na východnom Slovensku v koštianskej kultúre boli nástroje a zbrane vyrábané z pieninského
rádiolaritu, východoslovenského rohovca, vihorlatského limnosilicitu a obsidiánu zo Slanských vrchov (obr. 264). Z oblasti Pienin sa rádiolarit do Košickej kotliny dostával pravdepodobne pozdĺž
rieky Torysy (Bárta 1979, 6 – 12). Možno predpokladať, že v oblasti Slanských vrchov a Pienin mali
prospektori koštianskej kultúry dočasné táboriská, a nie je vylúčené, že tam surovinu nielen exploatovali, ale aj opracúvali do polotovarov alebo aj hotových výrobkov (Bátora 1982, 264). O rozvinutej
ťažbe a produkcii predmetov z rádiolaritu a obsidiánu na východnom Slovensku svedčia najmä ich
pomerne početné importy na sídlisku mierzanowickej kultúry Iwanowice-Babia Góra v Malopoľsku,
ako aj v hroboch nitrianskej kultúry na juhozápadnom Slovensku, kde sa objavujú v podobe hotových
výrobkov alebo aj ako surovina (Branč, hrob 291 – obsidiánové jadro, hrob 222 – fragment obsidiánového škrabadla) (Vladár 1973b, 74 – 89). Na kontakt so Zakarpatskom v klasickej fáze koštianskej
kultúry poukazuje prítomnosť malopoľského jurského kremeňa v hrobe 17 v Košťanoch a v hrobe
49 vo Valalikoch-Všechsvätých (Bátora 1982, 264 – 266). V nitrianskej kultúre na kontakty s oblasťou
severne od oblúka Karpát poukazuje okrem pazúrika hnedej farby z podkrakovskej oblasti aj baltický
pazúrik sivej farby a pazúrik z morénových nánosov (Bátora/Illášová 1987, 241).
Petrografická analýza silicitových artefaktov z pohrebísk nitrianskej kultúry na juhozápadnom
Slovensku potvrdila fakt, že jej nositelia dokázali intenzívne exploatovať prírodné bohatstvo svojho
bezprostredného okolia, ale i vzdialenejších oblastí. Potvrdzuje to i situácia pozorovaná na susednej
Morave na pohrebisku v Holešove (Ondráček/Šebela 1985). Zvlášť distribúcia limnosilicitu zo Žiarskej
kotliny mala pomerne veľký akčný rádius, pretože sa s ním stretávame až na Záhorí (Rohov, Rybky,
Koválov, Senica). Nie je vylúčené, že práve prospektorské skupiny nositeľov nitrianskej kultúry, ktoré prenikali do horských oblastí stredného Slovenska, prinášali do regiónu juhozápadného Slovenska
súčasne s limnosilicitovou surovinou aj medenú surovinu potrebnú na metalurgickú výrobu. Takúto
možnosť naznačuje aj kus limnosilicitovej suroviny nájdený priamo v Španej Doline v polohe Piesky
na miestach, kde sa predpokladá i praveká ťažba. Podľa petrografickej analýzy surovina pochádza z lokality Slaská v Žiarskej kotline (Bátora/Illášová 1987, 242).
V strednom a záverečnom úseku staršej doby bronzovej možno všeobecne pozorovať výrazný pokles
silicitovej industrie v hroboch únětickej, maďarovskej a věteřovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku
a v kultúrach OFKK na východnom Slovensku. Je pozoruhodné, že tento pokles nie je tak výrazne doložený na sídliskách uvedených kultúr. Dobre to dokumentuje pozorovanie zo sídlisk maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku a v Santovke-Maďarovciach.Na sídlisku v Rybníku sa našlo spolu takmer 500
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kusov silicitových artefaktov a suroviny. Ich analýza ukázala, že boli preferované predovšetkým miestne
suroviny, ktoré sa nachádzali v dosahu niekoľkých desiatok kilometrov (limnosilicity – Žiarska kotlina,
jaspisy a opály – Štiavnické vrchy). Boli teda dostupné počas jednodňovej cesty od sídliska. Iba nepatrnú
časť tvoria suroviny zo vzdialenosti väčšej než 100 km (silicity glacigénnych sedimentov, silicity krakovsko-čenstochovskej jury, silicit typu Ożarów, spongility a obsidiány). Pozoruhodné je, že napriek relatívne
malej vzdialenosti sídliska v Rybníku od zdrojov rádiolaritov na Považí je ich zastúpenie menšie než počet
surovín z väčších vzdialeností (Neumann 2014, graf 1 – 3; 23 – 24). Na sídlisku v Santovke-Maďarovciach sa
našlo viac než 250 kusov silicitovej industrie a suroviny. Z petrografickej analýzy vyplýva, že podobne ako
v Rybníku boli najviac využívané suroviny z ložísk nachádzajúcich sa do 50 km od sídliska. Najpočetnejšie
sú teda zastúpené artefakty a surovina z limnosilicitu, ktorého ložiská ležia v Žiarskej kotline. Zaujímavosťou je, že na sídlisku v Santovke-Maďarovciach je na rozdiel od Rybníka výraznejšie doložené využitie nielen rádiolaritu, ale aj surovín z podstatne vzdialenejších oblastí. V tejto súvislosti možno spomenúť silicity
krakovsko-čenstochovskej jury, rohovce typu Krumlovský les a silicit českej kriedovej panvy. Z porovnania vyplýva, že obyvateľstvo opevneného sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry v Santovke-Maďarovciach sa nespoliehalo iba na využívanie miestnych surovín, ale získavalo ich aj z väčších vzdialeností
(Neumann 2014, graf 4 – 6; 26 – 27). Aj v tomto možno vidieť rozdielne postavenie a funkciu oboch sídlisk
v sídliskovej štruktúre záveru staršej doby bronzovej.
Už v staršom úseku staršej doby bronzovej sa vyhľadávali popri silicitových ložiskách aj ložiská
kamenných surovín, z ktorých sa vyrábali brúsené kamenné nástroje, resp. zbrane – ploché sekerky a sekeromlaty. Svedčia o tom ich nálezy v hroboch jednotlivých kultúr epišnúrového kultúrneho
komplexu (Branč, Čierny Brod, Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves). Ako surovina na ich výrobu sa
využíval najmä amfibolit, ktorý sa vyskytoval napr. v severnej časti pohoria Tribeč – v Rázdielskom
masíve, v Slovenskom rudohorí a v Malých Karpatoch (Illášová 2000, 617). Na výrobu brúsených kamenných nástrojov a zbraní na východnom Slovensku sa využívali najmä svetlé a sivozelené bridlice
z okruhu Slovenského rudohoria (Košice, hrob 59 – Pástor 1969, tab. XII: 1; Valaliky-Všechsvätých,
hrob 49 – Pástor 1978, tab. XXVIII: 1).
Pozoruhodné je, že prospektorská činnosť bola spojená aj s vyhľadávaním lomového kameňa, ktorý sa využíval v pohrebnom ríte pri úprave hrobových jám. Napr. na pohrebisku nitrianskej kultúry v Jelšovciach v hrobe
525, v ktorom bolo pochované dieťa vo veku 7 – 9 rokov,
bol pri juhozápadnej stene
hrobovej jamy vsadený kolmo do zeme plochý lomový
kamenný kváder a pri severovýchodnej stene bol postavený
„múrik“ z nasucho kladených
lomových kameňov (obr. 265;
Bátora 2000a, obr. 490). Petrografická analýza ukázala, že
išlo o biely mramorizovaný Obr. 265. Jelšovce. Sekundárnym „vykrádaním“ posušený hrob dieťaťa nitrianskej kultúry č. 525, obložený lomovými kameňmi na kratších stranách hrobovej jamy. - Fig. 265.
vápenec, sivý vápenec, kremi- Jelšovce. Nitra culture child grave nr. 525, disturbed by secondary opening, which was
tý diorit a fylit, ktorých ložiská garnished with quarry stones on the shorter sides of grave pit (podľa/after Bátora 2000a).
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sa nachádzajú v neďalekom masíve Tribeča (Illášová 2000, 617). Použitie kameňa pri úprave hrobovej
jamy je v nitrianskej kultúre známe aj z pohrebísk v Brezovej pod Bradlom na Záhorí (Valašťan 1921,
120) a v obci Míškovice na východnej Morave (za informáciu ďakujem H. Chybovej z Múzea Kroměřížska v Kroměříži). V oboch prípadoch sa pohrebiská nachádzali v horskom teréne, kde použitie kameňa
nie je prekvapujúce (Bátora/Illášová/Jakab 1994, 67).
Použitie kameňa je výrazne doložené aj v koštianskej kultúre na novoobjavenom pohrebisku
v Spišskom Podhradí, kde časť hrobov bola celkom alebo čiastočne obložená kameňmi. V tejto súvislosti je pozoruhodný hrob dospelého jedinca (pravdepodobne liliputánskeho vzrastu), ktorý bol
zavalený masívnymi travertínovými blokmi, čo boli zrejme dovezené z neďalekého travertínového
komplexu Dreveník (Novotná/Soják 2017, 299).
Zaujímavé je, že použitie lomových kameňov v hroboch nasledujúcej únětickej kultúry na juhozápadnom Slovensku takmer absentuje a opätovne sa s ich využitím stretávame v období maďarovskej kultúry. Je to prekvapujúce, pretože v centrálnej oblasti rozšírenia únětickej kultúry (Morava,
Čechy) je použitie kameňa doložené takmer na každom pohrebisku.O to zaujímavejšia je skutočnosť, že s využitím lomových kameňov sa stretávame na protourbánnom sídlisku z obdobia únětickej kultúry vo Vrábľoch na juhozápadnom Slovensku. Pri stavbe domov tam boli využité lomové
kamene, ktorých petrografická analýza ukázala, že ide o bazalt (andezit), ktorý pochádza z oblasti
Štiavnických vrchov (za analýzu ďakujem Ľ. Illášovej z Fakulty prírodných vied UKF v Nitre). Oprávnene
možno predpokladať, že skupiny prospektorov, ktoré pozostávali z obyvateľov opevneného sídliska
vo Vrábľoch a jeho bezprostredného zázemia, pri svojich „výpravách“ za ložiskami farebných kovov
a limnosilicitu na stredné Slovensko objavili tieto ložiská bazaltu. Nie je vylúčené, že práve pri spiatočných cestách z týchto „výprav“ privážali na stredné Požitavie tento trvanlivý stavebný materiál.
Mimoriadne množstvo a veľkosť lomových kameňov poukazuje na to, že z cca 25 km vzdialenej oblasti Štiavnických vrchov museli byť pri ich transporte využívané vozy ťahané zvieracím – najskôr už
konským – záprahom. Pozoruhodné je, že lomové kamene sa nachádzali iba v centrálnej časti sídliska
„na akropole“, ktorá bola obohnaná mohutnou priekopou – B (Bátora/Tóth/Rassmann 2015, obr. 2).
Na pohrebisku maďarovskej kultúry v Jelšovciach sa v 4 hroboch stretávame s lomovými kameňmi,
ktoré tvorili príkrov alebo boli voľne roztrúsené vo výplni hrobových jám (hrob 1; 63; 236 a 239).
Čiastočne podobná situácia ako v prípade jedného z hrobov koštianskej kultúry v Spišskom Podhradí
(pozri text vyššie) bola zistená v Jelšovciach v hrobe maďarovskej kultúry (hrob 255), kde na úrovni
sprašového podložia celú hrobovú jamu prekrývali tri mimoriadne veľké lomové kamene. Tesne pod
kameňmi sa nachádzala ich tlakom zdeformovaná kostra muža vo veku adultus I (Bátora 2000a, obr.
230). Lomové kamene boli z bieleho mramorizovaného vápenca a mali hmotnosť cca 30 až 50 kg.
Na kameňoch z hrobov 239 a 255 sa nachádzali stopy pravidelného opracovania, ktoré pozostávalo
z tesania a hladenia na dvoch plochách. V oboch prípadoch možno hovoriť o počiatkoch kamenárskych prác. Na jednej z plôch boli vždy ryhy – akoby stopy po vlečení. Tieto nepravidelné ryhy boli
druhotne zbrusované. Niektoré kamene mali rohy a hrany čiastočne zaoblené. Keďže bola hmotnosť
kameňov pomerne veľká, predpokladáme, že sa na ich prepravu použila ťažná sila zvierat. Monolitické kamenné kvádre boli na pohrebisko do Jelšoviec dovážané zo západného úpätia pohoria Tribeč zo
vzdialenosti približne 3 km. Dodnes vyčnievajúce skalné útvary boli ľahko prístupným zdrojom kamennej suroviny. Ťažili ju v okrajových lomoch pohoria v úseku Nitra-Dražovce – Horné Lefantovce. Išlo hlavne o vápence a kremence. Menšie kamene iného petrografického zloženia (diorit, fylit)
boli dovážané zo vzdialenejších zdrojov tohto pohoria. Dovezenou surovinou do Jelšoviec, z ktorej
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bola vyhotovená kamenná podložka, bol aj andezit, ktorého najbližší výskyt evidujeme v Kremnických, resp. Štiavnických vrchoch (Bátora/Illášová/Jakab 1994, 67 – 69).
Využívanie lomového kameňa je dobre doložené aj v nasledujúcom záverečnom úseku staršej
doby bronzovej. Okrem dávnejšie dokumentovanej deštrukcie kamennej plenty v priekope maďarovskej kultúry na opevnenom sídlisku v Ivanovciach (Točík 1964, obr. 7) to dokumentuje konštrukcia valu v južnej časti opevneného sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku, ktorá
pozostávala z múru z nalámaných bazaltových stĺpov. Bazaltové stĺpy pochádzali z neďalekého kameňolomu na Kusej hore, ktorý bol evidentne už v staršej dobe bronzovej intenzívne využívaný (obr.
266; Bátora/Tóth/Bača 2015, 140). Ešte výraznejšie je využitie lomového kameňa doložené v Spišskom
Štvrtku na severe Slovenska, kde bolo celé sídlisko OFKK obohnané kamenným opevnením (Vladár/
Oravkinová 2015, obr. 3 a 15).
S využitím kameňa sa v záverečnom období staršej doby bronzovej v intenzívnej miere stretávame na
severovýchodnom Slovensku – na Spiši, konkrétne na pohrebiskách OFKK vo Švábovciach a v Smižanoch. Početné lomové kamene, prevažne z miestneho flyšu a travertínu, tam očividne tvorili súčasť konštrukcie hrobov. Vo Švábovciach sa v hrobe 14/56 nachádzala plochá pieskovcová platňa s rozmermi: v. 17
cm, š. 22 cm a hr. 5 cm, postavená užšou stranou na výšku. S veľkou pravdepodobnosťou sa tu stretávame
s kamennou stélou (Točík/Vlček 1991, 50 – 57). Podobnú funkciu mal zrejme aj flyšový kameň uprostred
hrobu 10/56 a pieskovcová doska, ktorá v hrobe 19/56 ležala v strede západnej steny (Točík/Vlček 1991,
obr. 4: 1; 5: 4). Pohrebisko vo Švábovciach časovo korešponduje s výšinným opevneným sídliskom v Spišskom Štvrtku, kde evidujeme viacnásobné využitie kameňa. Okrem už vyššie spomenutého opevnenia vybudovaného z pravidelne naštiepaných lomových kameňov nachádzame na severnej strane akropoly veľký
kamenný blok – stélu, ktorá spolu s tromi žiarovými hrobmi vymedzovala jej okraj. V Spišskom Štvrtku
bol kameň využitý nielen na vydláždenie cesty, ktorá viedla od brány smerom na akropolu, ale aj na vydláždenie „námestia“, ktoré malo rozlohu 660 m2 (Vladár 2009, 180 – 181). Stretávame sa tu aj s unikátnym využitím kameňa na vybudovanie
kamenných skriniek – schránok, ktoré slúžili na tezauráciu
zlatých a bronzových predmetov (obr. 220; Vladár/Oravkinová 2015, obr. 5; 7; 8 – 13).
V kultovom objekte 40 (obetisku) v Spišskom Štvrtku sa
našli okrem deviatich ľudských
obetí aj tri travertínové kamene
vytesané do podoby srdca. Ich
petrografická analýza preukázala, že pochádzajú z necelých 11
km vzdialených Gánoviec, a to
s najväčšou pravdepodobnosťou z areálu kultového centra,
ktoré sa nachádzalo na traver- Obr. 266. Rybník. Profil recentného kameňolomu s bazaltovými stĺpmi, ktoré boli využívané už v staršej dobe bronzovej. - Fig. 266. Rybník, the profile of recent quarry with batínovej kope (Vladár 1977, 187; salt columns, which were already used in the Early Bronze Age (Archív AÚ SAV Nitra/
Archive of the AI SAS in Nitra, foto/photo by J. Bátora).
2009, 181, 199).
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6.5 Metalurgia farebných kovov

V

staršej dobe bronzovej ťažba a spracovanie farebných kovov kontinuálne pokračovali
z predchádzajúceho obdobia eneolitu. Kontinuita sa najvýraznejšie prejavila v metalurgii medi, ktorá bez výraznejších zmien v technológii ťažby a tavby, ako aj vo výrobe
finálnych medených artefaktov pokračovala hlboko do staršej doby bronzovej. A tak paradoxne
označujeme obdobie od roku 2300/2200 pr. n. l. už ako dobu bronzovú napriek tomu, že výrobky
z bronzu sa objavujú až o niekoľko storočí neskôr v strednom (vrcholnom) úseku staršej doby
bronzovej, aby postupne prevládli nad produktmi z medi. Stalo sa tak najmä vďaka nositeľom únětickej kultúry, ktorí popri „zavedení“ nového kovu – bronzu – priniesli viaceré nové technológie
a inovácie, akými bolo napr. liatie do stratených foriem. Priniesli taktiež viaceré nové typy bronzových nástrojov (napr. dláta s tuľajkou, hrotité banícke nástroje – „pikle“), zbraní (napr. dýky na
palici, dýky s plnou rukoväťou, triangulárne dýky s väčším počtom nitov, plechové pošvy dýk,
hroty kopijí a oštepov, tzv. dlhé bojové dláta a rôzne nové typy sekier) a ozdôb (reťaze, nový typ
náušníc typu Nový Bydžov, plechové kovania typu Nový Bydžov, plechové manžetovité náramky
borotického typu, súdkovité koráliky, pásové zápony, masívne náramky, nákrčníky a viaceré nové
typy ihlíc). Dokonca sa v období únětickej kultúry v západnej Európe objavujú aj prvé bronzové
nádoby (napr. Skeldal v Dánsku – Zich 1997, obr. 1), ale aj disk so zobrazením nebeských telies (Nebra – Meller 2010, obr. 11b).
Zavedením kvalitnejšieho kovu – bronzu, ktorý bol tvrdší, sa zvýšila technická zdatnosť obyvateľov staršej doby bronzovej napr. pri opracovaní dreva, zbere obilnín – žatevných prácach, ale aj pri
dobývaní rúd farebných kovov a iných surovín.
Na rozvoj metalurgie v staršej dobe bronzovej pozitívne pôsobila skutočnosť, že sa priamo na
území dnešného Slovenska nachádzali ložiská farebných kovov, t. j. medi, zlata, striebra i cínu.
Z geografického hľadiska tak možno na tomto území vyčleniť niekoľko rudných zón, ktoré sa podľa
výskytu jednotlivých minerálov dajú rozdeliť na chudobnejšie a bohatšie. K chudobnejším zónam,
kde sa objavuje menší počet ložísk a neobjavujú sa všetky vyššie uvedené farebné kovy, patria napr.
Malé Karpaty, Považský Inovec, Tribeč, Malá Fatra, Slanské vrchy, Ondavská a Ľubovnianska vrchovina, Čergov a Vihorlat. Bohatšie zóny, kde sú vo väčšom počte zastúpené ložiská všetkých
spomenutých farebných kovov, sú doložené v stredoslovenských vulkanických pohoriach, ako sú
Štiavnické a Kremnické vrchy, Nízke Tatry a Slovenské rudohorie, ktoré pozostáva z Veporských
a Stolických vrchov, Revúckej vrchoviny, Spišsko-gemerského krasu, Slovenského krasu a Volovských vrchov (Sedliak 2005, 45).
Miesta ťažby rúd farebných kovov v praveku predurčovala hlavne dostupnosť ich ložísk. Tými
boli najmä oxidačné ložiská malachitu a azuritu, ktoré sa nachádzali v podpovrchových častiach,
resp. vychádzali na povrch (obr. 267). Týkalo sa to tak ložísk medi, ako aj zlata. Z hľadiska ich
exploatácie sa v staršej dobe bronzovej ako najpravdepodobnejšie využívaná ukazuje oblasť stredoslovenských neovulkanitov, kde v dôsledku jednoznačnej zonálnosti na mnohých miestach vychádzajú žily farebných kovov na povrch (Sedliak 2005, 59). Z hľadiska ťažby medi je to najmä oblasť
Španej Doliny a z hľadiska ťažby zlata a striebra najmä oblasť Kremnických a Štiavnických vrchov.
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Obr. 267. Mapa výskytu oxidačných rúd medi na Slovensku. - Fig. 267. The map of oxidation copper sources in Slovakia. 1 – Vyhne, okr. Žiar nad Hronom; 2 – Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica;
3 – Blatnica, okr. Martin; 4 – Špania Dolina, okr. Banská Bystrica; 5 – Staré Hory, okr. Banská Bytsrica; 6 – Baláže, okr. Banská Bystrica; 7 – Poniky, okr. Banská Bystrica; 8 – Ľubietová, okr. Banská
Bystrica; 9 – Hronec, okr. Brezno; 10 – Jasenie, okr. Brezno; 11 – Mýto pod Ďumbierom, okr. Brezno; 12 – Jarabá, okr. Brezno; 13 – Malužiná, okr. Liptovský Mikuláš; 14 – Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš; 15 – Dúbrava, okr. Liptovský Mikuláš; 16 – Tisovec, okr. Rimavská Sobota; 17 – Nandraž, okr. Revúca; 18 – Ardovo, okr. Rožňava; 19 – Dobšiná, okr. Rožňava; 20 – Gemerská Poloma, okr.
Rožňava; 21 - Betliar, okr. Rožňava; 22 - Rožňava, okr. Rožňava; 23 – Drnava, okr. Rožňava; 24 – Smolník, okr. Gelnica; 25 – Stará Voda, okr. Gelnica; 26 – Nálepkovo, okr. Spišská Nová Ves; 27 – Hnilčík,
okr. Spišská Nová Ves; 28 – Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, okr. Spišská Nová Ves; 29 – Rudňany, okr. Spišská Nová Ves; 30 – Poráč, okr. Spišská Nová Ves; 31 – Mníšek nad Hnilcom, okr. Gelnica;
32 - Slovinky, okr. Spišská Nová Ves; 33 – Prakovce, okr. Gelnica; 34 – Gelnica, okr. Gelnica; 35 - Žakarovce, okr. Gelnica; 36 – Košická Belá, okr. Košice-okolie; 37 – Košice, okr. Košice; 38 – Rudník, okr.
Košice-okolie; 39 – Gemerská Ves-Šankovce, okr. Revúca; 40 – Medzev, okr. Košice-okolie; 41 – Poprad-Kvetnica, okr. Poprad; 42 – Smolenice, okr. Trnava; 43 – Pernek, okr. Malacky; 44 – Hodruša-Hámre,
okr. Žarnovica; 45 – Pukanec, okr. Levice; 46 – Banská Belá, okr. Banská Štiavnica; 47 – Strečno, okr. Žilina; 48 – Horná Lehota, okr. Brezno; 49 – Brezno, okr. Brezno; 50 – Klenovec, okr. Rimavská Sobota;
51 – Litovský Mikuláš, časť Mútnik, okr. Litovský Mikuláš; 52 – Hnúšťa, okr. Rimavská Sobota; 53 – Šumiac, okr. Brezno; 54 – Vikartovce, okr. Poprad; 55 – Mlynky, okr. Spišská Nová Ves; 56 – Hnilec,
okr. Spišská Nová Ves; 57 – Spišská Nová Ves, okr. Spišská Nová Ves; 58 – Helcmanovce, okr. Gelnica; 59 - Krásnohorské Podhradie, okr. Rožňava; 60 – Silica, okr. Rožňava; 61 – Zlatá Baňa, okr. Prešov;
62 – Lošonec, okr. Trnava; 63 - Častá, okr. Pezinok; 64 - Haniska, okr. Košice-okolie; 65 - Ladmovce, okr. Trebišov; 66 - Košice-Bankov, okr. Košice (podľa/after Sedliak 2005, doplnené/ with additions).
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Obr. 268. Mapa výskytu primárnych ložísk zlata na Slovensku. - Fig. 268. The map of primary golden ore sources in Slovakia. 1 – Limbach, okr. Pezinok; 2 – Pezinok, okr. Pezinok; 3 – Pernek, okr.
Malacky; 4 – Modra, okr. Pezinok; 5 – Skalica, okr. Skalica; 6 – Trenčianska Turná, okr. Trenčín; 7 – Zlaté Moravce, okr. Zlaté Moravce; 8 – Nová Baňa, okr. Žarnovica; 9 – Rudno nad Hronom, okr.
Žarnovica; 10 – Brehy, okr. Žarnovica; 11 – Pukanec, okr. Levice; 12 – Hodruša-Hámre, okr. Žarnovica; 13 – Banská Štiavnica, okr. Banská Štiavnica; 14 – Vyhne, okr. Žiar nad Hronom; 15 – Kremnica, okr. Žiar nad Hronom; 16 – Partizánska Ľupča-Magurka, okr. Liptovský Mikuláš; 17 – Dúbrava, okr. Liptovský Mikuláš; 18 – Jasenie, okr. Brezno; 19 – Nižná Boca, okr. Liptovský Mikuláš;
20 – Jarabá, okr. Brezno; 21 – Mýto pod Ďumbierom, okr. Brezno; 22 – Brezno, okr. Brezno; 23 – Brezno-Rohožná, okr. Brezno; 24 – Michaľová, okr. Brezno; 25 – Pohronská Polhora, okr. Brezno;
26 – Čierny Balog, okr. Brezno; 27 – Dobroč, okr. Lučenec; 28 – Drábsko, okr. Brezno; 29 – Sihla, „Vrchslatina“, okr. Brezno; 30 – Hriňová, okr. Detva; 31 – Polomka „Fabova Hoľa“, okr. Brezno;
32 – Závadka nad Hronom, okr. Brezno; 33 – Zlatno, okr. Zlaté Moravce; 34 – Muráň, okr. Revúca; 35 – Tisovec, okr. Rimavská Sobota; 36 – Klenovec, okr. Rimavská Sobota; 37 – Hačava, okr. Košice-okolie; 38 – Hnúšťa, okr. Rimavská Sobota; 39 – Ratkovská Zdychava, okr. Rimavská Sobota; 40 – Magnezitovce-Mníšany, okr. Revúca; 41 – Vlachovo, okr. Rožňava; 42 – Betliar, okr. Rožňava;
43 - Čučma, okr. Rožňava; 44 – Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, okr. Spišská Nová Ves; 45 - Rudňany, okr. Spišská Nová Ves; 46 – Slovinky, okr. Spišská Nová Ves; 47 – Žakarovce, okr. Gelnica;
48 – Helcmanovce, okr. Gelnica; 49 – Poproč, okr. Košice-okolie; 50 – Zlatá Idka, okr. Košice-okolie; 51 – Zlatá Baňa, okr. Prešov; 52 – Kecerovský Lipovec, „Makovica“, okr. Košice-okolie; 53 – Dargov,
„Bogota“, okr. Trebišov; 54 – Remetské Hámre, „Vihorlat“, okr. Sobrance; 55 – Veľký Klíž, okr. Partizánske; 56 – Banská Belá, okr. Banská Štiavnica; 57 – Partizánska Ľupča, okr. Liptovský Mikuláš;
58 - Bacúch, okr. Brezno; 59 – Hnilec, okr. Spišská Nová Ves; 60 – Stará Voda, okr. Gelnica; 61 – Švedlár, okr. Gelnica; 62 – Rožňava, okr. Rožňava; 63 – Košice, okr. Košice; 64 - Ozdín, okr. Poltár;
65 - Kokava nad Rimavicou, okr. Poltár; 66 – Medzibrod, okr. Banská Bystrica; 67 - Harmanec, okr. Banská Bystrica (podľa/after Sedliak 2005, doplnené/ with additions).
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Popri týchto hlavných ťažobných oblastiach boli využívané i podstatne menšie ložiská medenej
rudy. Potvrdzuje to napr. spektrálna analýza kovových výrobkov z Nižnej Myšle, podľa ktorej je
meď použitá na ich výrobu veľmi blízka surovine pochádzajúcej z rozptýlených povrchových ložísk
pri Bankove neďaleko Košíc (Olexa 2003, 61). Na juhozápadnom Slovensku sa z hľadiska pravekej
ťažby, pri ktorej, ako už bolo uvedené, rozhodovala dostupnosť, ako najperspektívnejšie z menších
ložísk medi ukazujú na povrch vychádzajúce žily v Malých Karpatoch, napr. v Smoleniciach, Lošonci a Perneku (Sedliak 2005, 47).
Popri primárnych ložiskách (obr. 268) sa zlato po vyerodovaní vyskytovalo aj v sekundárnej
polohe v aluviálnych naplaveninách potokov a riek, kde ho mohli pravekí prospektori získavať
ryžovaním. Stopy ryžovania sú doložené na početných miestach na území Slovenska (obr. 269).
Z nich možno spomenúť na juhozápadnom Slovensku napr. stopy po rozsiahlych ryžoviskách na
východných svahoch Považského Inovca v okolí obce Zlatníky (údolia potokov Chotina a Livina)
a menšie ryžoviská v okolí obce Zlatno v údoliach potokov (Topoľnica, Žikavka, Hostiansky potok-Zlatňanka, Stráňka), ktoré stekajú z juhovýchodných svahov pohoria Tribeč do rieky Žitava
(Bakoš/Chovan a kol. 2004, 60 – 67). Stopy po ryžovaní zlata sa vyskytujú aj 25 km východnejšie od
horného Požitavia na južnom úpätí Štiavnických vrchov v Devičanoch v údolí potoka, ktorý preteká Sovou dolinou, v Pukanci na Pukanskom potoku a na riečke Sikenica medzi Žemberovcami
a Horšou (Jahn 2016, 21).
Z hľadiska možnosti ryžovania zlata v praveku sa ako potenciálna javí aj oblasť Malých Karpát, kde sa zlato vyskytuje napr. v údolí potoka Bohatá v Lošonci a Dolných Orešanoch, v Modre
v potokoch v oblasti Pieskov a Zlatého jarku, v Račom potoku a Slnečnom údolí v Limbachu,
v Cúrskom potoku medzi Svätým Jurom a Borinkou, Jurskom potoku a v Hrubej doline pri Perneku (Bakoš/Chovan a kol. 2004, 57 – 60; Sedliak 2005, 47 – 48).O ryžovaní zlata v praveku možno
uvažovať aj v aluviálnych náplavoch rieky Dunaj prakticky na celom jeho slovenskom úseku.
Ako oblasť s najväčším potenciálom ryžovania sa však na jeho toku, vzhľadom na vysoký výskyt
zlatiniek, ukazuje najmä cca 20 km dlhý úsek medzi dnešnými obcami Klížska Nemá a Zlatná na
Ostrove (Bakoš/Chovan a kol. 2004, 235).
Aj keď doteraz chýbajú z uvedených ryžovísk doklady pravekej ťažby, možno predpokladať, že
sa na nich ryžovaním získavalo zlato už v staršej dobe bronzovej. Poukazuje na to zlato získané ryžovaním zlatonosných pieskov v Slanských vrchoch na východnom Slovensku. Chemické zloženie
zlatých šperkov z hrobov OFKK v Nižnej Myšli je zhodné so zložením zlata získaného zo zlatonosných nánosov rieky Idy, ktoré bolo vyryžované medzi obcami Malá Ida a Veľká Ida. Ložisko je od
opevneného sídliska v Nižnej Myšli vzdialené iba 22 km (Olexa 2003, 61). V podobnej vzdialenosti,
iba 20 km, sa nachádza aj ďalšie ložisko zlata v obci Telkibánya v dnešnom Maďarsku, ktorého chemické zloženie je blízke zloženiu zlatých ozdôb z Nižnej Myšle (Olexa/Nováček 2012, 276).V súvislosti so získavaním zlata ryžovaním za zmienku stojí pozoruhodný osamotený hrob 1 z Tesárskych
Mlynian na hornom Požitaví, ktorý možno na základe inventáru datovať na úplný počiatok doby
bronzovej a spájať ho s kultúrou Chłopice-Veselé. Hrob dospelej ženy, ktorý bol odkrytý ako jediný
z uvedeného obdobia na mimoriadne rozsiahlej mnohohektárovej ploche, obsahoval štyri hlinené
nádoby a silicitový nástroj (obr. 270; Ruttkayová/Ruttkay 2015, 111; obr. 201 a 202). Hrob je zaujímavý nielen tým, že sa našiel osamotený, ale aj tým, že ležal ďaleko od oblasti súvislého osídlenia
kultúry Chłopice-Veselé, ktoré sa rozprestieralo 60 km západnejšie na Považí. Neobvyklá je aj časť
jeho keramického inventáru, t. j. vysoká nádoba na troch nôžkach a kónická široko roztvorená
339.

Obr. 269. Mapa výskytu sekundárnych ložísk zlata na Slovensku. - Fig. 269. The map of secondary golden ore sources in Slovakia. 1 – Limbach, okr. Pezinok; 2 – Zlatníky, okr. Bánovce nad
Bebravou; 3 – Dubodiel, okr. Trenčín; 4 – Zlatno, okr. Zlaté Moravce; 5 – Malinová, okr. Prievidza; 6 – Nitrianske Pravno, okr. Prievidza; 7 – Stará Kremnička, okr. Žiar nad Hronom; 8 –
Liptovská Osada, časť Korytnica, okr. Ružomberok; 9 – Jasenie, „Ráztocká Hoľa“, okr. Brezno; 10 – Partizánska Ľupča časť Magurka, okr. Liptovský Mikuláš; 11 – Horná Lehota, okr. Brezno;
12 - Jarabá, okr. Brezno; 13 – Poltár, okr. Poltár; 14 – Betliar, okr. Rožňava; 15 – Čučma, okr. Rožňava; 16 – Pača, okr. Rožňava; 17 – Zlatá Idka, okr. Košice-okolie; 18 – Orlov-Andrejovka, okr.
Stará Ľubovňa; 19 – Lipany, okr. Sabinov; 20 – Bardejov, okr. Bardejov; 21 – Veľký Šariš, okr. Prešov; 22 – Raslavice, okr. Bardejov; 23 – Marhaň, okr. Bardejov; 24 – Giraltovce, okr. Svidník;
25 – Ruská Voľa, okr. Vranov nad Topľou; 26 – Ruský Hrabovec, okr. Sobrance; 27 – Mníšek nad Hnilcom, okr. Gelnica; 28 – Trenčianska Turná, okr. Trenčín; 29 – Dúbrava, okr. Liptovský
Mikuláš; 30 – Nižná Boca, okr. Liptovský Mikuláš; 31 – Vyšná Boca, okr. Liptovský Mikuláš; 32 – Brezno-Rohozná, okr. Brezno; 33 – Michalová, okr. Brezno; 34 – Pohronská Polhora, okr.
Brezno; 35 – Čierny Balog, okr. Brezno; 36 – Tisovec, okr. Rimavská Sobota; 37 – Klenovec, okr. Rimavská Sobota; 38 – Rožňava, okr. Rožňava; 39 – Spišská Nová Ves-Novoveská Huta, okr.
Spišská Nová Ves; 40 – Slovinky, okr. Spišská Nová Ves; 41 – Švedlár, okr. Gelnica; 42 – Závadka nad Hronom, okr. Brezno; 43 – Muráň, okr. Revúca; 44 - Devičany, „Sovia dolina“, okr. Levice;
45 - Pukanec, „Pukanský potok“, okr. Levice; 46 – Žemberovce, okr. Levice; 47 - Ladzany, okr. Krupina; 48 – Hontianske Nemce, okr. Krupina; 49 – Prenčov, okr. Banská Štiavnica; 50 – Kokava
nad Rimavicou, okr. Poltár; 51 - Chvojnica, okr. Prievidza; 52 – Pezinok, okr. Pezinok; 53 – Zlaté Moravce, okr. Zlaté Moravce; 54 – Klížska Nemá, okr. Komárno; 55 – Zlatná na Ostrove, okr.
Komárno (podľa/after Sedliak 2005, doplnené/with additions).
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Obr. 270. Tesárske Mlyňany. A - hrob ženy kultúry Chłopice -Veselé č. 1/2009; B – 1- hlinená misa, 2 – nádoba na troch nôžkach. Fig. 270. Tesárske Mlyňany. A – woman grave of the Chłopice-Veselé culture nr. 1/2009; B – 1 – clay bowl, 2 – vessel on three feet
(podľa/after Ruttkayová/Ruttkay 2015).

misa (obr. 270B: 1, 2). Uvedené skutočnosti umožňujú úvahu, že ide o hrob ženy – prospektorky
(?), ryžovačky (?) zlata v blízkych zlatonosných potokoch, ktoré vtekali z východných svahov pohoria
Tribeč do rieky Žitavy (pozri text vyššie). Nádoba na nôžkach mohla evidentne slúžiť ako prenosná
piecka (pyraunos), obzvlášť dôležitá pri ďalekých cestách, a kónická široko roztvorená misa ako misa
na premývanie zlatonosného piesku.
Podobne ako zlato sa mohol získavať aj cín, ktorý sa na Slovensku vyskytuje v podobe kasiteritu – cínovej rudy (obr. 271). Je známy z viacerých lokalít na Slovensku v Nízkych Tatrách a Slovenskom rudohorí. Z oblasti ležiacej bližšie k Podunajskej nížine možno spomenúť jeho výskyt v severnej časti pohoria Tribeč (napr. Veľký Klíž, Kolačno, Veľké Uherce a Skýcov) (Sedliak 2005, tab. I).
Prostredníctvom erózií sa dostával do riečnych náplavov, a tak ho v sekundárnej polohe nachádzame
napr. v riečkach a potokoch Veporských vrchov, najmä na ich severnom a severovýchodnom okraji
a v priestore medzi povodím rieky Rimavy a Slanej. Tiež sa objavuje v oblasti medziriečia Hornádu
a Hnilca a zistený bol aj na 10 náleziskách v oblasti Volovských vrchov (Kodeřa a kol. 1990, 381 – 382).
Napriek viacročnému systematickému výskumu a prospekcii zameranej na zistenie dokladov pravekej ťažby medených rúd, ako aj ich následného spracovania priamo na mieste, t. j. drvenie a praženie, sa ich doteraz na území Slovenska nepodarilo priamo doložiť (Bátora/Stöllner/Cheben 2017, 22).
Uvedené činnosti sú doložené iba sekundárne. Jednak v podobe tzv. mlatov so žľabom, ktoré slúžili
na úpravu rudy, a jednak v podobe tzv. koláčov, ktoré vznikli prvotným tavením rudy. Tzv. mlaty so
žľabom poznáme z územia Slovenska z 13 nálezísk. Väčšina z nich, žiaľ, nie je stratifikovaná. Výnim341.

Obr. 271. Mapa výskytu kasideritu – cínovej rudy na Slovensku. - Fig. 271. The map of tin ore sources in Slovakia. 1 – Veľký Klíž, okr. Partizánske; 2 – Veľké Uherce, okr. Partizánske; 3 – Skýcov,
okr. Zlaté Moravce; 4 – Mýto pod Ďumbierom, okr. Brezno; 5 – Bujakovo, okr. Brezno; 6 – Bacúch, okr. Brezno; 7 - Hnilec, okr. Spišská Nová Ves; 8 – Nálepkovo-Peklisko, okr. Spišská Nová
Ves; 9 – Gemerská Poloma, okr. Rožňava; 10 – Stará Voda, okr. Gelnica; 11 – Švedlár-Bystrý Potok, okr. Gelnica; 12 – Poproč, okr. Košice-okolie; 13 – Rudník, okr. Košice-okolie; 14 – Nováčany,
okr. Košice-okolie; 15 Zlatá Idka, okr. Košice-okolie; 16 – Žarnovica-Žarnovická Huta, okr. Žarnovica; 17 – Hontianske Nemce-Sitnianska Lehôtka, okr. Krupina; 18 – Kráľovce-Krnišov, okr.
Krupina; 19 – Horná Lehota, okr. Brezno; 20 – Betliar, okr. Rožňava (podľa/after Sedliak 2005, doplnené /with additions).
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Obr. 272. Čachtice. Hrob muža zo záveru nitrianskej kultúry č. 1/1975, ktorý bol pochovaný s kamenným mlatom so žľabom. - Fig.
272. Čachtice. The man grave from the end of Nitra culture nr. 1/1975, who was buried with stone hammer butt with a groove (Archív
AU SAV Nitra/Archive of the AI SAS in Nitra, foto/photo by L. Veliačik).

kou je iba zlomok mlatu so žľabom, ktorý sa našiel v hrobe muža (hrob 1) z nitriansko-únětického
horizontu v Čachticiach na strednom Považí (obr. 272; Bátora 1976, 22). Ich najväčší počet, vyše
330 kusov, sa našiel v Španej Doline v polohe Piesky (Točík/Bublová 1985, obr. 18 – 29, 34 – 36;
Sitár/Kvietok/Jeleň 2017, 12). Pozoruhodné je, že ich najväšia koncentrácia v rámci Slovenska je
zaznamenaná na dolnom Pohroní a Poiplí, t. j. v oblasti, ktorá leží v predpolí Štiavnických vrchov
(obr. 273). To, že nejde o náhodu, potvrdzuje skutočnosť, že sa v tejto oblasti nachádza najväčší
počet opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej, ktoré patria hatvanskej, maďarovskej a severopanónskej kultúre (obr. 78; 84; 87). Samotné mlaty zo Španej Doliny boli zhotovené najmä
z kremencov, resp. kremenno-arkózových pieskovcov a pieskovcov, ktoré pochádzajú zo širšieho
okolia (Staré Hory, Harmanec, Uľanka, Špania Dolina). Okrem uvedených surovín sú výraznejšie
zastúpené aj vulkanické horniny andezitového zloženia, ktoré zrejme pochádzajú zo severovýchodného okraja Kremnických vrchov. V menšej miere sú mlaty zhotovené z magmatických hornín
(granit, porfýr a amfibolit) (Sitár/Kvietok/Jeleň 2017, 13, 21). Mlaty z ďalších oblastí Slovenska boli
taktiež zhotovené prevažne z pieskovca a zo silicifikovaných pieskovcov (Čachtice, Jur nad Hronom, Stará Bystrica). Iba v menšej miere sú zastúpené exempláre z dioritu (Špačince – Kolon 2015,
13), andezitu (Malé Kosihy, Španie Pole) a metakvarcitu (obr. 274; Šurany-Nitriansky Hrádok –
Illášová/Hovorka 1999, 55).
Podľa A. Točíka so spracovaním vyťaženej medenej rudy v staršej dobe bronzovej – drvením – súvisia i dve kamenné podložky nájdené pri výskume v Španej Doline. Podobne podľa vedúceho výskumu s obdobím staršej doby bronzovej súvisí zrejme aj nález dvoch veľkých tzv. medených koláčov –
ingotov (väčší z nich mal hmotnosť 15,25 kg), ktoré sú výsledkom prvotnej tepelnej úpravy rudy
tzv. pražením (Točík/Bublová 1985, 87). Medené ingoty, aj keď iba v rozlámanej podobe, sú doložené
v závere staršej doby bronzovej v depotoch tzv. kosziderského horizontu, napr. vo Vyškovciach nad
Ipľom (obr. 275) a v Dunajskej Strede (Oždáni 1986, obr. 3: 21 – 23; 4: 11 – 14).
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Obr. 273. Mapa nálezísk kamenných mlatov so žľabom na Slovensku. - Fig. 273. The map of stone hammers with grooves from Slovakia. 1 - Brhlovce, okr. Levice; 2 – Čachtice, okr. Nové Mesto
nad Váhom; 3 - Ipeľský Sokolec, okr. Levice; 4 – Jur nad Hronom, okr. Levice; 5 – Lontov, okr. Levice; 6 – Malé Kosihy, okr. Nové Zámky; 7 – Pečenice, okr. Levice; 8 – Pusté Čemerné, okr.
Michalovce; 9 – Stará Bystrica, okr. Čadca; 10 – Špačince, okr. Trnava; 11 - Špania Dolina, okr. Banská Bystrica; 12 – Španie Pole, okr. Rimavská Sobota; 13 – Šurany-Nitriansky Hrádok, okr.
Nové Zámky (podľa/after Furmánek 2002, doplnené/with aditions).
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Ďalšou významnou zložkou
v rámci metalurgie bola tavba
farebných kovov v hlinených
téglikoch a ich následné odlievanie do foriem – kadlubov,
ktoré patria k najvýraznejším
dokladom lokálnej metalurgie.
Vďaka dávnejšie realizovaným
výskumom opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej
sa podarilo získať viaceré artefakty, ktoré poukazujú na
miestnu kovolejársku výrobu
predmetov z medi a bronzu
priamo v ich areáloch. Napr.
na sídlisku hatvanskej, otomanskej a pilinskej kultúry
v polohe Lászlófala vo VčeObr. 274. Mlaty so žľabom. 1 – Pečenice; 2 – Brhlovce; 3 – Špania Dolina; 4 – Špačince. linciach sa odkrylo viacero Fig. 274. Stone hammers with grooves (Archív AÚ SAV Nitra/Archive of the AI SAS in
kadlubov, ktoré sa zachovali Nitra; podľa/after Točík/Bublová 1985; Kolon 2015).
prevažne vo fragmentárnom
stave. Boli sústredené najmä v severovýchodnej časti sídliska, kde existenciu kovolejárskej dielne indikovali zvyšky taviacich zariadení a hlinené dýzy (Furmánek/Marková 2008, 55 – 56). Nálezy dýz, ktoré tvorili ukončenie kožených mechov, slúžiacich na dúchanie a zvyšovanie intenzity ohňa, možno
považovať za doklad technickej vyspelosti metalurgov (obr. 276).
K metalurgickej dielni vo Včelinciach v nedávnej dobe pribudli relevantné indície naznačujúce
existenciu metalurgickej dielne aj v areáli systematicky skúmaného opevneného sídliska vo Vrábľoch. Poukazuje na ňu – okrem dávnejšie nájdených zlomkov téglika so stopami tavby medi a bronzových zliatkov (Sýkorjaková 2012, tab. XXXIV a XXXVIII) – aj kontaminácia pôdy ťažkými kovmi
zistená pri chemickej analýze vrtných jadier, ktoré pochádzajú z toho istého priestoru (za poskytnutie
výsledkov analýz ďakujem kolegom z Geografického ústavu Univerzity v Heidelbergu). Možno oprávnene
predpokladať, že terénny výskum v blízkej budúcnosti potvrdí existenciu metalurgickej dielne, ktorá
fungovala v období únětickej kultúry.
Indície, ktoré poukazujú na existenciu metalurgických dielní v mladšom a záverečnom období
staršej doby bronzovej, sú známe z viacerých opevnených sídlisk maďarovskej kultúry. V areáli sídliska vo Veselom sa našlo 9 kadlubov a 4 dýzy, ktoré sa koncentrovali v centrálnej časti na ploche
s priemerom približne 15 m (Bartík 1999, 190). V strede južného okraja sídliska maďarovskej kultúry
v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku boli odkryté 3 odlievacie formy a 6 keramických dýz. Okrem toho
boli v tomto priestore nájdené aj malé zliatky bronzoviny a zlomky zničených bronzových predmetov
(Točík 1981, tab. LXXX). Takáto nálezová situácia evidentne poukazuje na zničenú metalurgickú dielňu (Novotná 1983, 63). Mimoriadne významný nález súvisiaci s metalurgiou maďarovskej kultúry sa
našiel pri juhozápadnom okraji sídliska v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku. V sektore E/25 sa v hĺbke
50 cm našlo 7 kusov tyčinkovitých ingotov z medi (obr. 277; za informáciu a poskytnutie ich fotografie
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Obr. 275. Vyškovce nad Ipľom. Depot bronzových predmetov zo záveru staršej doby bronzovej. - Fig. 275. Vyškovce nad Ipľom. The
bronze hoard from the end of the Early Bronze Age (podľa/after Oždáni 1986).
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Obr. 276. Hlinené dýzy zo staršej doby bronzovej. – Fig. 276. Clay nozzle from the Early Bronze Age. 1 – Nitra; 2, 3 – Malé Kosihy;
4 – Trenčín; 5, 6 – Matúškovo (podľa/after Bátora 2002; 2009).

ďakujem zosnulému A. Točíkovi). Vo vzdialenosti 10 m na
severovýchod od nálezu ingotov sa v sektore G 22 našiel
zlomok pieskovcového kadlubu na odlievanie dýk a náramkov (Točík 1978, tab. CXXX: 5).
V neďalekom sektore CH 23 sa
našli dve hlinené dýzy (Točík
1978, tab. CLII: 30). Uvedené
nálezy tak naznačujú, že sa pri
juhozápadnom okraji sídliska
nachádzala ďalšia metalurgická dielňa maďarovskej kultúry.
V areáli opevneného sídlisObr. 277. Šurany-Nitriansky Hrádok. Depot medených tyčinkovitých ingotov maďarovka maďarovskej kultúry v Bud- skej kultúry. - Fig. 277. Šurany-Nitriansky Hrádok. Copper stick-like ingots of the Mamericiach sa našlo 6 kadlubov ďarovce culture (Archív AÚ SAV Nitra/Archive of the AI SAS in Nitra).
a 3 keramické dýzy, ktoré taktiež poukazujú na existenciu kovolejárskej dielne (Vavák/Jelínek/Hlavatá/Illlášová 2015, 157 – 186).
Napriek uvedeným dokladom a indíciám stále absentoval priamy nález kovolejárskej dielne zo
staršej doby bronzovej na území Slovenska. V nedávnej dobe, v rokoch 2013 a 2016, sa však vďaka
výskumu L. Olexu v Nižnej Myšli podarilo doložiť existenciu metalurgickej dielne na výrobu bron347.
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zových predmetov. Bola preskúmaná v okrajovej severnej
časti areálu opevneného sídliska II OFKK. V jej interiéri
sa našli okrem deštruovanej
taviacej pece viaceré formy
na odlievanie, hlinené tégliky, hotové výrobky z bronzu,
zlomky bronzových predmetov a zliatky bronzu (Szabová
2017, 43 – 45, tab. 1 – 9).Z územia Slovenska poznáme doteraz vyše 80 kadlubov zo
staršej doby bronzovej (obr.
167). Z jej staršieho úseku, t.
j. z kultúr epišnúrového prikarpatského kultúrneho komplexu, nie je doteraz známa
žiadna forma na odlievanie.
Obr. 278. Pečenice. Hlinený kadlub na odlievanie štyroch tyčinkovitých ingotov. - Fig. Zo stredného obdobia star278. Pečenice. Clay mould for casting four stick-like ingots (Archív AÚ SAV Nitra/Ar- šej doby bronzovej, ktoré je
chive of the AI SAS in Nitra).
reprezentované hatvanskou
a únětickou kultúrou, je prekvapujúci malý počet kadlubov, ktorý nedosahuje ani 10 exemplárov.
V nasledujúcom mladšom a neskorom období staršej doby bronzovej, ktoré je reprezentované kultúrnym komplexom Maďarovce – Věteřov – Böheimkirchen a OFKK, však evidujeme výrazný nárast
odlievacích foriem, keď sa ich počet pohybuje okolo 70 kusov. Pozoruhodné je, že počet kadlubov
v oboch spomenutých komplexoch je takmer úplne rovnaký. To napokon tiež poukazuje na už vyššie
spomínanú rovnováhu v metalurgickej výrobe v kultúrach oboch kultúrnych komplexov. Typové zastúpenie predmetov odlievaných v kadluboch v oboch kultúrnych komplexoch je tiež veľmi podobné.
Zaujímavá je však skutočnosť, že kým na juhozápadnom Slovensku prevládajú v rámci zbraní kadluby
na odlievanie sekeriek, na východnom Slovensku sú početnejšie kadluby na odlievanie dýk.
V rámci staršej doby bronzovej evidujeme vo všetkých kultúrach celkom 13 kadlubov na odlievanie dýk, 13 kadlubov na odlievanie sekeriek, 3 kadluby na odlievanie kopijí a 1 kadlub na
odlievanie sekeriek s jedným ostrím. Z ozdôb dominujú najmä kadluby na odlievanie záveskov (8
ks) a ihlíc (8 ks). V menšej miere sú zastúpené kadluby na odlievanie špirálok (2 ks), šnúrových
perál (5 ks) a náramkov (2 ks). Z ďalších kadlubov možno spomenúť kadluby na odlievanie zápon
opasku (2 ks). V minimálnej miere sú zastúpené kadluby na odlievanie nástrojov. Reprezentuje ich
napr. 1 kadlub na odlievanie dlát a 1 kadlub na odlievanie šidiel. Okrem kadlubov na odlievanie
hotových predmetov a ozdôb sú doložené aj kadluby na odlievanie tyčinkovitých ingotov (7 ks),
ktoré poznáme najmä z oblasti maďarovskej kultúry (napr. Budmerice, Santovka-Maďarovce a Pečenice). Pozoruhodný výsledok priniesol výpočet hmotnosti odliatku tyčinkovitého ingotu z medi
v kadlube z Budmeríc. Pri jeho objeme 6,15 cm3 by sa jeho hmotnosť pohybovala okolo 55,104 g, čo
prekvapujúco zodpovedá jednej z nižších egejských váhových jednotiek s hmotnosťou 55,21 g (Va348.
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vák/Jelínek/Hlavatá/Illášová 2015, 175). V tejto súvislosti možno spomenúť aj pieskovcový kadlub
z Pečeníc, ktorý slúžil na odlievanie minimálne 4 tyčinkovitých ingotov (obr. 278). Výpočet ukázal,
že pri objeme 2,268 cm3 bola hmotnosť jedného z nich, ak išlo o meď, 20,25 g a v prípade bronzu to
bolo 17,23 g (za výpočet ďakujem M. Neumannovi z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave). Uvedené výpočty tak naznačujú, že v súvislosti s rozvíjajúcou sa metalurgickou výrobou
možno oprávnene predpokladať, že podobne ako vo východnom Stredomorí, v severopontickej
a v severokaukazskej oblasti, aj v karpatskom priestore existovali už v staršej dobe bronzovej určité
váhové štandardy. Úlohou budúceho výskumu bude tento oprávnený predpoklad potvrdiť alebo
vyvrátiť.Takmer všetky kadluby zo staršej doby bronzovej sa našli na sídliskách. Výnimku tvoria 3
kadluby, ktoré boli odkryté na pohrebiskách v hroboch kovolejárov. Jeden sa našiel na pohrebisku
únětickej kultúry v Matúškove v hrobe 50 (Bátora 2006, obr. 57: 8) a ďalšie dva kadluby sa odkryli na
pohrebisku OFKK v Nižnej Myšli v hroboch 133 a 280 (Bátora 2006, obr. 58: 14; 59: 11).Pri výrobe
kadlubov bolo dôležité vybrať vhodnú, kvalitnú surovinu, ktorá zaručovala nielen trvácnosť formy,
ale umožňovala dôkladné vypracovanie negatívu samotného predmetu. Ako ukazujú petrografické analýzy, kadluby boli zhotovené prevažne z jemnozrnných pieskovcov. V menšej miere boli
vyrobené z piesčito-sľudnatej bridlice. Ložiská uvedených surovín sa nachádzajú v širšom okolí
úpätia Myjavskej pahorkatiny smerom k Brezovej pod Bradlom. Iba 10 km od uvedených ložísk sa
nachádzalo opevnené sídlisko maďarovskej kultúry vo Veselom, ktorého obyvatelia využili uvedené suroviny pri výrobe viacerých foriem na odlievanie (Illášová 1995, 47). V blízkych Malých
Karpatoch sa vyskytuje jemnozrnný muskovitický fylit, ktorý nositelia maďarovskej kultúry zo sídliska v Báhoni použili na zhotovenie kadlubov (Bartík 1992, 35). Výnimočne bol kadlub zhotovený
i z andezitu (Včelince – Furmánek/Marková 2008, 55).
Kadlub pochádzajúci z hrobu kovolejára únětickej kultúry z Matúškova bol zhotovený z jemne
laminovaného pieskovca, ktorý pochádza z flyšového pásma z oblasti tzv. bielokarpatskej jednotky
magurského pásma, ktorá vystupuje na SZ Slovensku (Bartíková 2009, 35).
V niektorých prípadoch sa na výrobu kadlubov využila aj miestna hornina. Svedčí o tom napr.
opevnené sídlisko v Nižnej Myšli, ktoré bolo vybudované na tufitovom podloží a priamo z tohto tufitu sa zhotovili dve odlievacie formy. Ďalšie kadluby z tohto sídliska boli zhotovené zo suroviny
získanej v neďalekých Slanských vrchoch (Olexa 2003, 45). V menšej miere sa kadluby vyrábali z hliny
(napr. Rybník, Nižná Myšľa, Včelince).
Prevažná väčšina kadlubov bola dvojdielna. V menšej miere používané jednodielne kadluby boli pri
odlievaní prekryté hladkými platničkami. Kadluby boli spravidla opatrené odvzdušňovacími kanálikmi
a na vonkajšej strane lícovacími ryskami, ktoré slúžili k presnému spojeniu oboch dielov kadlubu.
V staršej dobe bronzovej malo popri medi a bronze osobitné miesto zlato, ktoré bolo už vtedy
symbolom moci a bohatstva. Svedčí o tom v prvom rade jeho výskyt v hroboch na pohrebiskách počas trvania celej staršej doby bronzovej. Pozoruhodné je, že na jej počiatku, v kultúre Chłopice-Veselé a v nitrianskej a koštianskej kultúre, sa vyskytuje iba sporadicky. Jeho výrazný nárast až vrchol
výskytu možno na juhozápadnom Slovensku pozorovať v nasledujúcom strednom úseku staršej doby
bronzovej v klasickej fáze únětickej kultúry. V nasledujúcej neskorej etape staršej doby bronzovej
v maďarovskej kultúre jeho výskyt mierne klesá. Na východnom Slovensku sa zlato vo väčšej miere
začína objavovať v koštiansko-otomanskom horizonte a na rozdiel od juhozápadného Slovenska výrazne dominuje v záverečnom období staršej doby bronzovej v kultúrach OFKK. Táto skutočnosť sa
prejavila aj vo výskyte viacerých depotov zlatých ozdôb na opevnených sídliskách OFKK (obr. 279;
349.
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Košice-Barca, Nižná Myšľa,
Spišský Štvrtok). V depotoch
OFKK sa popri zlatých náušniciach, záušniciach, nášivkách a kovaniach objavuje zo
zlata aj nákrčník zhotovený
z dvojitého tordovaného drôtu (Košice-Barca – Hájek 1954,
obr. 255 – 256) a masívny bohato zdobený náramok (Spišský Štvrtok – Vladár 1973a,
obr. 66). V tejto súvislosti
možno spomenúť aj dielňu na
výrobu zlatých šperkov, ktorá bola preskúmaná v areáli
opevneného sídliska OFKK
v Spišskom Štvrtku (Vladár
2012, obr. 4).Málo frekventovaným, avšak mimoriadne zaujímavým kovom bolo olovo.
Na území Slovenska je nateraz najstaršie olovo doložené
nálezom náušníc z kostrového hrobu ženy (hrob 351)
z úněticko-maďarovskej fázy
na pohrebisku v Jelšovciach
Obr. 279. Spišský Štvrtok. Hromadný nález zlatých náušníc a záušníc. - Fig. 279. Spišský (obr. 280; Bátora 2000a, 436)
Štvrtok. Hoard consisting of golden earrings (Archív AÚ SAV Nitra/Archive of the AI
a nálezom prsteňa v dávnejSAS in Nitra), foto/photo by J. Krátky).
šie známom depote pilinskej
kultúry z Dreveníka pri Žehre (Neustupný 1939, tab. XII: 11, 210, 215). Staršie výrobky z olova sú
doložené v kultúrach východomediteránnej oblasti, čo potvrdzuje napr. nález idolu ženy z Tróje II
alebo prstene z paralelného obdobia v Mykénach (Szydlowska 1962, 158, poznámka 2). S najväčšou
pravdepodobnosťou možno v spomenutej oblasti hľadať i pôvod najstarších stredoeurópskych výrobkov z olova. Tie sa do severozápadnej časti karpatskej oblasti mohli dostať prostredníctvom výmenných kontaktov, na ktorých existenciu poukazujú napr. početné artefakty z jantáru baltskej proveniencie v Grécku (Mykény, Kakovatos, Pylos, Routsi, Tiryns – Harding/Highes/Brock 1974, 158,
159; Beck 1974, 170 – 172).S domácou metalurgiou olova sa v stredoeurópskom priestore stretávame
až v halštatskom období (stupeň HC a prelom stupňov HC/HD), napr. v lužickej kultúre na území
Poľska v jej hornosliezsko-malopoľskej skupine (Szydlowska 1962, 163) a v billendorfskej kultúre vo
východnom Nemecku (Buck 1986, 67). Ozdoby z olova sa v lužickej kultúre nachádzali iba v hroboch zámožnejších jedincov, čo poukazuje na ich značnú hodnotu (Szydlowska 1962, 163). Možno
oprávnene predpokladať, že žena vekovej kategórie senilis pochovaná v hrobe 351 mala v komunite
maďarovskej kultúry v Jelšovciach taktiež osobitné postavenie (Bátora 2000a, 436). Za predpokla350.
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du, že na výrobu olovených
náušníc z Jelšoviec bola použitá surovina z domácich ložísk, do úvahy pripadá využitie olovenej rudy – galenitu,
ktorý je z územia Slovenska
známy z viac než 150 lokalít (Benediková/Tirpák 2017,
54). Najvýznamnejšie ložiská
galenitu, ktoré sú zároveň aj
najbližšie k oblasti Jelšoviec
na strednom Ponitrí, sa nachádzajú v oblasti stredoslovenských neovulkanitov (najmä v Štiavnických vrchoch)
a v oblasti Slovenského rudohoria (Ďuďa/Ozdín 2012, 115).

Obr. 280. Jelšovce. Hrob ženy č. 351 z úněticko-maďarovskej fázy s dvomi olovenými náušnicami (1, 2). - Fig. 280. Jelšovce. Woman grave nr. 351 of the Únětice-Maďarovce phase
with two leaden earrings (1, 2) (podľa/after Bátora 2000a).

6.6 Výroba kamennej industrie

N

apriek výraznému nástupu medenej a bronzovej industrie zostávala v staršej dobe bronzovej výroba kamennej industrie naďalej jednou z významných ekonomických činností.
V počiatočnej etape staršej doby bronzovej to potvrdzujú najmä početné nálezy kamenných artefaktov v hroboch kultúry Chłopice-Veselé, nitrianskej a koštianskej kultúry v podobe zbraní a nástrojov. Ich petrografická analýza z územia Slovenska ukázala, že boli zhotovené prevažne
z limnosilicitu, rádiolaritu, rádiolaritového jaspisu, ílovca, bridlice, pazúrika, obsidiánu a silicifikovaného sedimentu (Bátora/Illášová 1987, 235).
Medzi silicitovými artefaktmi dominujú strelky. Ich dokonalé vyhotovenie s jemnou retušou si
vyžadovalo vysoký stupeň profesionálnej zručnosti a zrejme bolo doménou určitej skupiny špecialistov. Zručnosť vychádzala najskôr z tradícií predchádzajúcich neskoroeneolitických kultúr, t. j. kultúry
šnúrovej a kultúry zvoncovitých pohárov, v ktorých výroba silicitových streliek dosiahla mimoriadne
vysokú úroveň (Bátora 2006, obr. 71 a 73). Z obdobia staršej doby bronzovej na území Slovenska je výroba silicitových artefaktov doložená viacerými hrobmi ich výrobcov v nitrianskej (Ludanice-Mýtna
Nová Ves a Výčapy-Opatovce) a koštianskej kultúre (Valaliky-Všechsvätých). V Ludaniciach-Mýtnej
Novej Vsi sa v hrobe 177, ktorý zrejme patril mužovi – producentovi streliek, nachádzalo okrem
dvoch polotovarov silicitových streliek aj silicitové škrabadlo a 10 silicitových úštepov (obr. 281; Bátora 2006, obr. 75). V hrobe 262 na to istom pohrebisku sa popri iných artefaktoch našli dva retušéry
351.
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Obr. 281. Ludanice-Mýtna Nová Ves. Inventár hrobu nitrianskej kultúry č. 177 s polotovarmi silicitových streliek (1, 2). – Fig 281.
Ludanice-Mýtna Nová Ves. Grave assemblage of the Nitra culture grave nr. 177 with semifinished chipped stone arrows (1, 2) (podľa/
after Bátora 2002).

z parohoviny, silicitová čepieľka, silicitový úštep a 16 silicitových streliek (obr. 213: 1 – 16; Bátora
1991, obr. 32). V hrobe 159 vo Výčapoch-Opatovciach sa našiel jeden polotovar silicitovej strelky, 10
kusov suroviny, diviačí kel a kostené šidlo (Točík 1979, 96; tab. XLII: 15 – 17). Hrob 17 na pohrebisku
vo Valalikoch-Košťanoch obsahoval popri iných artefaktoch 7 silicitových streliek a okolo 60 kusov
polotovarov a suroviny na výrobu silicitových artefaktov, predovšetkým streliek (obr. 282; Bátora
1982, obr. 9). Popri silicitových strelkách sa v staršej dobe bronzovej na území Slovenska vyrábali aj
silicitové kosáky (obr. 168), čepeľovité nástroje a driapadlá v tvare písmena D (obr. 169).Ak porovná352.
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Obr. 282. Valaliky-Košťany. Inventár hrobu koštianskej kultúry č. 17, v ktorom bol pochovaný muž - producent silicitových streliek.
- Fig. 282. Valaliky-Košťany. Grave assemblage of the Košťany culture grave nr. 17, where man, chipped stone arrowheads manufacturer was buried (podľa/after Bátora 1982).
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6. Hospodárstvo

vame silicitovú industriu nitrianskej kultúry so štiepanou industriou predchádzajúcej kultúry Chłopice-Veselé, zisťujeme, že v nitrianskej kultúre dochádza k zúženiu palety tvarov štiepanej industrie, ale
zároveň i k rozšíreniu druhov využívaných surovín. Do určitej miery je prekvapením pomerne pestré
typologické zastúpenie kamennej industrie na pohrebiskách únětickej a maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Našli sa tam silicitové čepele, kamenné otĺkače, kamenné sekerky, ale i nátepné
doštičky a brúsky (Branč, Ivanka pri Nitre, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Jelšovce a pod.). Prítomnosť
suroviny a odpadu v hroboch jednotlivých kultúr staršej doby bronzovej tak na juhozápadnom, ako
aj východnom Slovensku naznačuje, že silicitová industria sa vyrábala na mieste, t. j. v sídliskách prislúchajúcich k pohrebiskám.

6.7 Hrnčiarska výroba

V

ýznamnou súčasťou života človeka v staršej dobe bronzovej bola hrnčiarska výroba, ktorá
dosiahla vysokú úroveň rozvoja už v predchádzajúcom období eneolitu. Aj keď na počiatku
staršej doby bronzovej v epišnúrových kultúrach na území Slovenska poznáme keramickú
produkciu v prevažnej miere iba z pohrebísk, pozorovania z príbuznej mierzanowickej kultúry v Malopoľsku, kde sú známe aj sídliská, ukázali, že bola zhotovená z pomerne hrubozrnného materiálu, pričom
opracovanie povrchu ani jej výpal nevynikali vysokou kvalitou. V nasledujúcej strednej etape staršej
doby bronzovej v hrnčiarskej výrobe únětickej kultúry a sčasti aj hatvanskej kultúry možno vidieť výrazný posun nielen v kvalite vyhotovenia, ale aj v rozšírení palety jednotlivých keramických typov (týka sa
to tak sídliskovej, ako aj hrobovej keramiky). Žiaľ, z doteraz skúmaných sídlisk uvedených kultúr sa na
území Slovenska nepodarilo odkryť hrnčiarske dielne vrátane pecí, ktoré by nám priniesli viac svetla do
celkového technologického postupu výroby keramiky. V nasledujúcom období, t. j. v mladšej a záverečnej etape staršej doby bronzovej, ktorá bola reprezentovaná na juhozápadnom Slovensku maďarovskou
a věteřovskou kultúrou a na východnom a juhu stredného Slovenska kultúrami OFKK, hrnčiarska výroba nadobúda vrchol svojho rozvoja. Ten sa prejavil celkovo, t. j. nie iba vo vysokej technologickej
kvalite vyhotovenej keramiky, ale aj v mimoriadnej kreativite, ktorú dokumentujú rôzne výrobky z keramiky nachádzané najmä na sídliskách (pozri subkapitolu 3.1 Keramika). V nich sa v podstate odráža
spôsob života, úroveň výroby, kultúra a umenie. Osobitným produktom hrčiarstva bola aj tzv. „technická“ keramika reprezentovaná hlinenými kadlubmi, dýzami a téglikmi, ktoré boli využívané v metalurgii.
V záverečnom období staršej doby bronzovej sa keramika vyrábala „remeselne“, pretože základné
keramické tvary sa v podstate nemenili. Dekoratívna keramika a časť úžitkovej keramiky sa vyrábala
z plavenej hliny s nepatrným obsahom piesku. Napriek „sériovej“ výrobe je vyhotovenie dokonalé
a vyznačuje sa kvalitným vypálením a opracovaním povrchu. Časť keramiky, predovšetkým malé tvary (hrnčeky, šálky, misy), sa vyrábala z jedného kusa hliny, zatiaľ čo amfory a ostatné nádoby sa robili
z pásov hliny poukladaných nad sebou (Točík 1964, 21). Popri dokonale vyrobenej keramike je v tomto
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období početná aj hrubá – úžitková – keramika. Z praktických dôvodov je na tomto druhu keramiky
povrch (okrem ústia) zdrsnený a vnútorná strana je leštená (Točík 1964, 21).
Ako je známe, základom práce hrnčiarov bola vhodná surovina, čiže hrnčiarska hlina, a následne jej
príprava. Ako nám ukazujú etnologické pozorovania, hrnčiari hlinu najprv vykopali, následne nechali
odležať a pred použitím ju starostlivo spracovali a zbavili nečistôt (Botík/Slavkovský a kol. 1995, 180 –
181). Základná masa hliny bola obvykle doplnená rôznymi prímesami, ako napr. piesok, kamienky,
drvený vápenec, prípadne aj drvené kosti a iné organické látky (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 242).
S cieľom zistiť provenienciu keramiky na opevnenom sídlisku maďarovskej a severopanónskej
kultúry v Rybníku sa realizovala archeometrická analýza vybraných zlomkov keramiky. Išlo o jednu
z prvých analýz tohto druhu, ktorá sa týka keramiky staršej doby bronzovej na Slovensku. Na základe
mikropetrografie, t. j. analýzy zastúpenia jednotlivých minerálov a hornín v keramickej mase vzoriek – črepov, sa podarilo J. Petříkovi identifikovať 4 produkčné skupiny keramiky (skupiny A – D)
(Petřík 2017, 6 – 15). Ukázalo sa, že prvá časť keramiky v Rybníku bola lokálna, t. j. bola vyrobená
z materiálu nachádzajúceho sa priamo na sídlisku, resp. v jeho bezprostrednom južnom a východnom
zázemí. Druhá časť keramiky nebola vyrobená na mieste, ale na pravom brehu Hrona v priestore
Kozmálovských vŕškov vo vzdialenosti niekoľkých kilometrov od sídliska. Tretia časť keramiky bola
zhotovená zo suroviny získanej z fluviálnych sedimentov Hrona. Pochádza teda zo vzdialenejšej oblasti, nachádzajúcej sa južne od sídliska v Rybníku (jej presnejšia lokalizácia nie je zatiaľ možná). Štvrtá časť keramiky, ktorú už možno považovať za importovanú, pochádza z väčšej vzdialenosti, pričom
do úvahy pripadá povodie riek Nitra, Dunaj a Váh (Petřík 2017, 10).
Z archeometrických analýz keramiky z Rybníka vyplýva, že popri domácej keramike sa na sídlisku
nachádza značná časť keramiky, ktorá bola do areálu opevneného sídliska prinesená z bližších i vzdialenejších oblastí. Preukázala sa aj pozoruhodná tendencia: väčšie zásobnice sa vyrábali na sídlisku
a menšie boli prinášané. Šálky sa ukázali ako typické tak pre lokálnu produkciu, ako aj obe nelokálne
skupiny pochádzajúce z regiónu dolného Pohronia. Potvrdilo sa, že hrnce sa vyskytovali vo všetkých
produkčných skupinách. Na sídlisku v Rybníku sa vyrábala predovšetkým keramika maďarovskej kultúry a v menšej miere i keramika severopanónskej kultúry. Podobne je to i v prípade nelokálnej keramiky z pravého brehu Hrona z oblasti Kozmálovských vŕškov, kde prevláda popri severopanónskej
keramike keramika maďarovskej kultúry. V prípade nelokálnej keramiky z fluviálnych sedimentov
Hrona je zastúpenie maďarovskej a severopanónskej keramiky takmer vyrovnané (Petřík 2017, 12). To
by mohlo signalizovať, že bola vyrobená vo vzdialenejšom južnejšom regióne, kde už bolo osídlenie
severopanónskej kultúry podstatne intenzívnejšie než v oblasti Rybníka. Pozoruhodné je, že z tejto
južnej oblasti pochádza aj jediná nádoba kultúry Vatya na sídlisku v Rybníku. V štvrtej skupine, ktorú predstavujú keramické importy privezené do Rybníka z väčších vzdialeností, prevláda keramika
maďarovská, v menšej miere je zastúpená keramika severopanónska a jedným zlomkom džbánku je
reprezentovaná aj keramika OFKK (Petřík 2017, 12).
Pozoruhodný výsledok priniesla XRD analýza inkrustovanej výzdoby na keramike zo sídliska maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku a zo sídliska OFKK v Nižnej Myšli. Vzorky inkrustácie
z Rybníka obsahovali apatit, ktorý potvrdzuje výrobu z kostí. V Nižnej Myšli obsahovali vzorky popri
prevažujúcom apatite aj kaolinit, ktorý poukazuje na pridávanie kaolinitického ílu. Ako pozoruhodná sa
ukázala stopová prítomnosť sadrovca v Rybníku a kristobalitu v Nižnej Myšli (Petřík 2017, 15).
Uvedené výsledky sa podobajú výsledkom, ku ktorým sa dospelo na južnej Morave na věteřovskom opevnenom sídlisku v Blučine. „Jemná“ stolová keramika sa tam zrejme vyrábala priamo na sídlisku, kým úžitková
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keramika tam bola skôr prinášaná zo širšieho okolia vo vzdialenosti do 20 km. Priamo na sídlisku produkovaná keramika vykazuje, podobne ako v Rybníku, určité znaky štandardizácie, čo môže byť dôsledkom intenzifikovanej produkcie, ktorá mohla súvisieť s organizáciou výroby (Petřík et al. 2016, 1 – 16).
Dosiaľ najlepšie doklady o „remeselne“ vyrábanej keramike máme z areálu opevneného sídliska
maďarovskej kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, kde boli zistené hrnčiarske pece. Ich celá batéria sa nachádzala na západnej strane lokality Zámeček. O ich existencii svedčí súvislá 30 cm hrubá,
2 – 3 m široká a takmer 50 m dlhá vrstva s deštrukciami pecí. Žiaľ, ani v jednom prípade sa v areáli
sídliska nepodarilo odkryť hrnčiarsku pec s kopulou na pôvodnom mieste (Točík 1981a, 84). Podľa A.
Točíka za doklad „remeselnej“ keramickej produkcie možno v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku považovať aj hrnčiarsku hlinu a nástroje hrnčiarov, ktoré sa našli vo viacerých sídliskových jamách (napr.
jama 263 v sektore E/22; jama 161 v sektore E/18; jama 189; jama 328 atď. – Točík 1981a, 84 – 85).

6.8 Výroba predmetov a ozdôb z kosti a parohoviny

P

opri výrobkoch z kovu (meď, bronz, zlato, olovo) a kameňa sú v staršej dobe bronzovej vo
veľkom počte doložené aj výrobky z kosti a parohoviny. O intenzite ich výroby a používania
svedčí skutočnosť, že ich počet dokonca výrazne presahuje počet výrobkov z uvedených
kovových materiálov. Na ich výrobu slúžili kosti tak domácich, ako i divožijúcich zvierat. V súčasnosti sa výrobky z kosti a parohoviny vrátane zuboviny stavovcov nazývajú artefaktmi z tvrdých organických materiálov (Poplin 2004, 11). Od ostatných predmetov organického pôvodu sa odlišujú najmä
svojou tvrdosťou, plastickosťou a viskoelasticitou (Oravkinová/Hromadová/Vlačiky 2017, 25).
V počiatočnej etape staršej doby bronzovej, z ktorej nám doteraz výrazne absentujú sídliská, sa
s predmetmi a ozdobami zhotovenými z kosti a parohoviny stretávame takmer iba na pohrebiskách,
kde tvoria stabilnú zložku inventáru hrobov. Potvrdzuje to výskum pohrebísk vo všetkých kultúrach
epišnúrového kultúrneho komplexu. V kultúre Chłopice-Veselé sa objavuje nový druh kostených nástrojov. Boli zhotovené z plochých rebrových kostí zvierat a sú považované za nožíky (Ivanka pri Dunaji – Pichlerová 1966, 44 – 45). Z nástrojov sú pre celý tento komplex charakteristické najmä kostené
šidlá a čiastočne i sekeromlaty z parohu. Sekeromlaty sú početnejšie zastúpené v koštianskej kultúre
na východnom Slovensku (Košice, Čaňa – Pástor 1969, tab. XXII: 2; XXV: 5, 8; 1978, tab. XII: 4; tab.
XIV: 7; tab. XIX: 9) a v menšej miere sa s nimi stretávame v nitrianskej kultúre na juhozápadnom
Slovensku, napr. v Branči (Vladár 1973, tab. IX: 20), vo Výčapoch-Opatovciach (Točík 1979, tab. XLVIII: 6) a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nepublikovaný výskum J. Bátoru).
Početný výskyt artefaktov z kosti a parohoviny je dobre dokumentovaný na pohrebisku nitrianskej kultúry v Jelšovciach, kde sa okrem perál a rozdeľovačov náhrdelníkov našlo takýchto predmetov spolu 60 kusov. Najpočetnejšie boli zastúpené kostené šidlá (23 ks) a kančie kly (23 ks). V menšej
miere sa vyskytovali ihlice z kosti/parohoviny (10 ks), kostené hroty šípov (3 ks) a kostené trubice –
vábničky (?) (1 ks) (Bátora 2000a, 330, obr. 599). Podobne sú artefakty z kosti a parohoviny v pomerne
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veľkom počte doložené i na pohrebisku v Nitre-Čermáni (Bátora/Vladár/Litviaková v tlači) a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nepublikovaný výskum J. Bátoru). V Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi sa
okrem vyššie uvedených nástrojov a ozdôb objavili v hrobe 262 aj dva unikátne retušéry z parohoviny (obr. 213: 30 – 31; Bátora 2006, obr. 118: 30 – 31).Vyššie spomínané kostené šidlá boli vyrábané vo
všetkých epišnúrových kultúrach po celý čas ich trvania. Podobne to bolo i s výrobou záveskov z klov
diviaka, ktorá sa v koštianskej kultúre udržala najdlhšie zo všetkých epišnúrových kultúr a prežíva až
do koštiansko-otomanského horizontu nasledujúceho OFKK. Dobre to dokumentuje situácia pozorovaná na pohrebisku OFKK v Nižnej Myšli (Olexa/Nováček 2013, obr. tab. 2: 1; tab. 4: 1, 2; tab. 6: 1;
27: 1). Popri kančích kloch, ktoré slúžili ako závesky, sa vo viacerých hroboch v Nižnej Myšli vyskytli
naštiepané kančie kly bez perforácie. L. Olexa a T. Nováček ich považujú za jednoduché škrabadlá
(hrob 87 a 102). Na základe výskytu v hrobe kovolejára (hrob 133), pri časti z nich, uvažujú, že sa
využívali ako kliešte pri manipulácii s rozpálenými kadlubmi (Olexa/Nováček 2013, 43).
V záverečnej fáze nitrianskej kultúry a v nasledujúcej únětickej kultúre sa závesky z kančích klov
takmer nevyskytujú (Bátora 2000a, 366). Je pozoruhodné, že na rozdiel od nitrianskej kultúry sa v koštianskej kultúre, kde bola taktiež vysoko rozvinutá technika opracovania kosti a parohoviny, koráliky z parohoviny vyrábali a používali iba v malej miere. Výnimku tvorí iba nedávno odkryté najväčšie
pohrebisko koštianskej kulktúry v Spišskom Podhradí, kde sa vo viacerých hroboch nachádzali koráliky z kosti a parohoviny (Novotná/Soják 2016, 71).Okrem výroby korálikov z kosti a parohoviny
v nitrianskej kultúre (pozri text vyššie) je miestna výroba z uvedených materiálov doložená aj v koštianskej kultúre v podobe polotovaru ihlice s profilovanou hlavicou, ktorá sa našla v hrobe 145 na
pohrebisku v Košiciach. Ide o nedokonale, nahrubo opracovaný tyčinkovitý predmet z dlhej zvieracej
kosti, ktorý má v hornej časti pracovné stopy po formovaní profilovanej hlavice (Pástor 1969, tab.
XXX: 6).Široké uplatnenie kostenej suroviny a pestrú paletu jej opracovania dokumentuje v koštianskej kultúre kostená nátepná doštička z hrobu 160 v Košiciach (Pástor 1969, tab. XXVII: 1) a v nitrianskej kultúre viaceré kostené amulety a terčíky, kostené rukoväte nožíkov tvaru vŕbového listu
a kostená dýka (Bátora/Vladár/Litviaková v tlači; Vladár 1973b, tab. XXIX: 7).
V nasledujúcom strednom úseku staršej doby bronzovej možno na pohrebiskách únětickej kultúry
pozorovať oproti predchádzajúcej nitrianskej kultúre výrazné zníženie počtu artefaktov z kosti a parohoviny vrátane ozdôb. Dobre to dokumentuje únětická časť pohrebiska v Jelšovciach, kde sa našlo
iba 24 predmetov zhotovených z tvrdých organických materiálov, t. j. 19 šidiel, 1 dláto, 2 kostené
kruhy, 1 kel diviaka a 1 zub medveďa (Bátora 2000a, 363). Uvedenú klesajúcu vývojovú tendenciu
počtu výrobkov z kosti a parohoviny potvrdzujú aj pozorovania v únětickej časti pohrebiska v Branči
(Vladár 1973b, 188) a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nepublikovaný výskum J. Bátoru). Na pohrebiskách pozorovaný pokles počtu výrobkov z kosti a parohoviny sa na sídliskách stredného úseku
staršej doby bronzovej nepotvrdil. Ich početnosť bola doložená pri výskume opevneného sídliska
hatvanskej kultúry vo Včelinciach (Furmánek/Marková 2008, 47) a opevneného sídliska únětickej kultúry vo Vrábľoch (Bátora/Tóth/Rassmann/Müller-Scheeßel 2017, 23).
K najväčšiemu rozmachu výroby predmetov a ozdôb z kosti a parohoviny dochádza v mladšom
a záverečnom úseku staršej doby bronzovej, t. j. na juhozápadnom Slovensku v období maďarovskej, věteřovskej a severopanónskej kultúry a na východnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska v OFKK.
Najväčší vzostup nadobudla výroba pracovných nástrojov, ktoré boli zhotovené z jeleních parohov. Reprezentujú ich desiatky exemplárov sekeromlatov, sekier, motýk a kladív, ktoré pochádzajú
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Obr. 283. Spišský Štvrtok. Schéma predpokladanej anatomickej lokalizácie medziproduktov a hotových artefaktov z parohoviny - otomansko-füzesabonský kultúrny komplex. - Fig. 283.
Spišský Štvrtok. The diagram of assumed anatomical localization of semi-products and complete artefacts made of antler of the OFCC (podľa/after Oravkinová/Hromadová/Vlačiky 2017).
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takmer z každého skúmaného sídliska maďarovskej, věteřovskej
a severopanónskej kultúry a kultúr OFKK. Ich miestna výroba je
dokumentovaná v podobe početných polotovarov a surovinového odpadu, ktorý sa našiel na sídliskách (napr. Šurany-Nitriansky
Hrádok, Rybník, Santovka-Maďarovce, Vráble atď.). Dokonalosť
opracovania a vyhotovenia výrobkov z kosti a parohoviny nabáda
k úvahám o určitej miere špecializácie produkcie predmetov z tvrdých organických materiálov (obr. 283; Oravkinová/Hromadová/
Vlačiky 2017, 31). Okrem vyššie uvedených nástrojov možno spomenúť početné hladidlá zo zvieracích rebier, šidlá a dláta z dlhých
kostí a ozubené nástroje zo zvieracích lopatiek. V súvislosti s majstrovstvom opracovania kosti a parohoviny možno spomenúť aj
trojboké a štvorboké strelky, ktoré svojím vyhotovením nápadne
pripomínajú o 900 rokov mladšie skýtske bronzové strelky (obr.
152: 2, 4; Santovka-Maďarovce, Vráble, Košice-Barca). Ich výroba je doložená v areáli opevneného sídliska maďarovskej kultúry
vo Vrábľoch v podobe polotovaru z parohoviny (obr. 284). Kreatívnosť pri produkcii predmetov z kosti a parohoviny výrobcovia
potvrdili aj pri zhotovovaní zápon opasku (Košice-Barca, Santovka-Maďarovce, Šurany-Nitriansky Hrádok) (obr. 157; Kilian-Dirl- Obr. 284. Vráble. Polotovar štvorbokej
meier 1975, tab. 3).
strelky (parohovina) z areálu opevnenéOsobitnú skupinu reprezentujú predmety z kosti a parohoviny, ho sídliska maďarovskej kultúry. - Fig
284. Vráble. The semi product of four-siktoré sú spojené s využitím ťažnej sily koňa domáceho. Patria k nim ded arrowhead (antler) from the area
bočnice zubadiel, falery a prevliečky. Na tomto type predmetov sa of fortified settlement of the Maďarovce
(nepublikovaný výskum J. Bátočasto spája praktické využitie s „umeleckým“ prejavom výrobcov. culture
ru a K. Rassmanna/unpublished excaK tomuto typu predmetov možno zaradiť aj tzv. objímky (rukoväte vation of J. Bátora and K. Rassmann).
bičov?) (Šurany-Nitriansky Hrádok, Hoste, Santovka-Maďarovce,
Malé Kosihy) a unikátnu píšťalku (Santovka-Maďarovce). Na prevažnej väčšine uvedených predmetov sa nachádza esteticky mimoriadne bohatá minuciózna výzdoba, ktorá svedčí o veľkom majstrovstve, ale aj zručnosti výrobcov. O tom, že uvedené výrobky z kosti a parohoviny možno spájať
s vtedajšou spoločenskou elitou, svedčí bohatý hrob muža (hrob 363 - adultus – 21- až 40-ročný) na
pohrebisku OFKK v Nižnej Myšli. Okrem objímky z parohoviny sa v hrobe našla bronzová dýka,
sekeromlat z parohoviny, bronzové šidlo, ihlica, ihla a 3 kusy bohato zdobenej keramiky (Olexa/Nováček 2015, tab. 40 – 42).Z územia Slovenska je kostená a parohová industria detailne spracovaná iba
z výšinného opevneného sídliska OFKK v Spišskom Štvrtku (Oravkinová/Hromadová/Vlačiky 2017,
23 – 80). Možno však konštatovať, že väčšina poznatkov, ktoré získali autori štúdie D. Oravkinová, B.
Hromadová a M. Vlačiky prostredníctvom modernej technologicko-morfologickej analýzy kostenej
a parohovej industrie, má platnosť pre celú severokarpatskú oblasť, a tak ich možno využiť nielen pri
jej vyhodnotení v OFKK, ale aj v maďarovskej, věteřovskej a severopanónskej kultúre. Uskutočnená
trasologická analýza umožnila identifikáciu tak pracovných stôp, ako aj stôp po opracovaní povrchu.
Na kostených artefaktoch prevládali lineárne stopy po použití invazívnych techník a na predmetoch
z parohoviny dominovali úderové a fragmentarizačné techniky spojené najmä s priečnym delením
parohu s cieľom získať objemný polotovar (Oravkinová/Hromadová/Vlačiky 2017, 37). Pri spracova359.
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ní kostí a parohoviny výrobcovia používali techniky, ktoré zohľadňovali morfologicko-anatomické
špecifiká oboch materiálov. Zrejme sa pri celom technologickom postupe ich opracovania prejavila
dlhodobá skúsenosť dedená z generácie na generáciu. Ako zaujímavé sa ukazuje pozorovanie, že pri
výrobe predmetov a ozdôb z kosti a parohoviny boli preferované kosti dolných končatín (metapódií) a zubov; teda tých anatomických častí zvierat, ktoré boli zvyčajne vyraďované z procesu varenia
a prípravy stravy (Oravkinová/Hromadová/Vlačiky 2017, 56).Komplexná analýza predmetov z tvrdých
organických materiálov zo sídliska OFKK v Spišskom Štvrtku ukázala dôležitú skutočnosť, že nie sú
produktom špecializovanej remeselnej výroby, ale skôr výsledkom príležitostnej domácej produkcie.
Pozorovania z ďalších súvekých sídlisk OFKK alebo maďarovskej, věteřovskej a severopanónskej kultúry tento trend vo výrobe predmetov z kosti a parohoviny potvrdzujú.
Na rozdiel od sídlisk sú artefakty z kosti a parohoviny na pohrebiskách zo záveru staršej doby bronzovej na území Slovenska zastúpené v podstatne menšej miere než v predchádzajúcich kultúrach staršieho a stredného úseku staršej doby bronzovej. Redukovaný tam nie je iba ich počet, ale aj variabilita
ich typov. V maďarovskej kultúre to dokumentuje napr. pohrebisko v Jelšovciach, kde sa našlo iba 5
nástrojov, t. j. 4 šidlá a 1 nástroj zhotovený zo zvieracej lopatky. Početnejšie sú zastúpené ozdoby (18
ks), reprezentované najmä záveskami zhotovenými zo zvieracích zubov (14 ks) a ihlicami (3 ks). Ojedinelý je fragment pravdepodobne zo zápony opasku (?) zhotovený z parohoviny (Bátora 2000a, 441;
obr. 661). Podobne ojedinelá je okrúhla zápona opasku s oblúkovite prehnutým telom a na spodnej
strane opatrená hrotom z hrobu muža (hrob 443 - adultus – 21- až 40-ročný) na pohrebisku OFKK
v Nižnej Myšli (Olexa/Nováček 2017, obr. 20: 6). V tomto kontexte je pozoruhodný
dvojhrob 282/283 na pohrebisku OFKK v Nižnej Myšli,
v ktorom je doložený celý
technologický postup výroby
kostených šidiel a ihiel. Pri
chodidlách ženy (adultus – 21až 40-ročná) boli uložené šidlá
a ihly spolu s predrezanými
kosťami z nohy ovce. Uvedený
súbor neobvyklých predmetov
dopĺňala obsidiánová čepeľ,
ktorou boli kosti pozdĺžne rezané (Olexa/Nováček 2017, 20).
Podobne ako vo vyššie uvedenom hrobe v Nižnej Myšli je
technologický postup výroby
ihlíc z parohoviny doložený aj
na opevnenom sídlisku OFKK
Obr. 285. Košice-Barca. Technologický postup výroby ihlíc z parohoviny, ktorý pochádza v Košiciach-Barci (obr. 285:
z areálu opevneného sídliska otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. - Fig.
285. Košice-Barca. The technological sequence of antler pin manufacture, from the area 1 – 3; Furmánek/Veliačik/Vladár 1999, tab. 21a)
of OFCC fortified settlement (podľa/after Furmánek/Veliačik/Vladár 1999).
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6.9 Tkáčstvo, pradiarstvo a garbiarstvo

V

ýroba látok na zhotovovanie odevov tkaním a pradením, ako aj opracovanie koží na výrobu oblečenia, obutia a i. zohrávali významnú úlohu v živote obyvateľov
staršej doby bronzovej na Slovensku. Zo staršieho úseku staršej
doby bronzovej sú uvedené činnosti, vzhľadom na absenciu sídlisk,
doložené iba veľmi torzovito. V hrobe muža nitrianskej kultúry
(hrob 13) na pohrebisku vo Výčapoch-Opatovciach na strednom
Ponitrí sa neďaleko ohybu ľavej hornej končatiny našlo tkáčske závažie (obr. 286; Točík 1979, obr. 7). Pozoruhodné je, že tkáčstvo
i pradiarstvo je v tejto etape staršej doby bronzovej v epišnúrových
kultúrach (kultúra Chłopice-Veselé, nitrianska kultúra a koštianska
kultúra) doložené aj prostredníctvom výzdoby na keramike, ktorá
pozostávala z odtlačkov pravej i nepravej šnúry. Ešte výraznejšie to
dokumentuje keramika zdobená na povrchu odtlačkami textílií,
ktoré pripomínajú štruktúrou voštinu (včelí plást). Ide o výzdobu,
ktorá je charakteristická najmä pre keramiku hatvanskej kultúry,
ale zrejme sa dôsledkom jej vplyvu s ňou stretávame aj na nádobách
nitrianskej a koštianskej kultúry (Schalk/Bátora 1997, obr. 3: 2; 7; 8:
8).Z nasledujúceho obdobia únětickej kultúry možno spomenúť
symbolický hrob tkáča (objekt 1245) z Hrdlovky v severozápadných
Obr. 286. Výčapy-Opatovce. Hrob
Čechách, ktorý obsahoval 45 hlinených tkáčskych závaží a časti ďal- muža nitrianskej kultúry č. 13 s hliších najmenej 11 exemplárov. Podľa J. Beneša (1998, 133) tkáčske neným tkáčskym závažím. - Fig. 286.
Výčapy-Opatovce. The man grave nr.
závažia reprezentujú kompletný súbor na jednoduché krosná. Všet- 13 of the Nitra culture with clay loom
ky závažia z Hrdlovky mali valcovitý tvar a boli opatrené pozdĺž- weight (podľa/after Točík 1979).
nym otvorom. Podobné závažia, vrátane výzdoby v podobe malých
jamiek v ich užších častiach, sa našli aj v domoch na protourbánnom sídlisku únětickej kultúry vo
Vrábľoch a vo viacerých sídliskových objektoch únětickej kultúry v Jelšovciach. Osobitne z nich možno spomenúť objekt 462, v ktorom sa okrem tkáčskeho závažia (obr. 287: 1) a iných artefaktov našiel
aj kostený ozubený nástroj (obr. 287: 6; nepublikovaný výskum J. Bátoru). Práve ten s veľkou pravdepodobnosťou slúžil na česanie ľanu, ktorého pestovanie evidujeme napr. na sídlisku hatvanskej kultúry
vo Včelinciach (Hajnalová 2012, 49).
Oveľa výraznejšie je tkáčstvo a pradiarstvo doložené v mladšom a záverečnom úseku staršej doby
bronzovej. Poukazujú na to početné hlinené závažia, prasleny a v menšej miere aj cievky nájdené na
sídliskách věteřovskej, maďarovskej a severopanónskej kultúry, ako aj kultúr OFKK. Hlinené závažia
mali prevažne tvar zrezaných kužeľov alebo zrezaných ihlanov a v hornej časti boli opatrené kruhovým otvorom na zavesenie (dosahovali hmotnosť aj niekoľko kilogramov). Boli zhotovené z pomerne hrubozrnnej hliny a veľká časť z nich bola označená značkami, ktoré sa nachádzali prevažne
na vrchnej strane závažia. Značky sa iba v menšej miere nachádzali na boku, resp. na spodnej strane
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Obr. 287. Jelšovce. Sídliskový objekt únětickej kultúry č. 462 s hlineným tkáčskym závažím (1) a kosteným hrebeňovitým nástrojom
(6). - Fig. 287. Jelšovce. The settlement feature of the Únětice culture nr. 462 with clay loom weight (1) and bone comb-like artefact (6)
(nepublikovaný výskum J. Bátoru/unpublished excavation of J. Bátora).
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závaží. Najviac informácií nám aj v tomto smere poskytli opevnené sídliská. V OFKK bolo na sídlisku
v Košiciach-Barci objavených až 139 kusov závaží. Najviac sa ich našlo v dome 17 (II/1b), kde boli
uložené spolu, iba jedno z nich ležalo stranou v ohnisku (Šteiner 2015, 268 – 269). Závažia evidentne
pôvodne tvorili súčasť krosien, ktoré sa nachádzali v interiéri obydlia. V maďarovskej kultúre sa však
priamo v obydliach našlo iba niekoľko kusov závaží (Rybník, Santovka-Maďarovce). Ich väčšie počty
sa našli v sekundárnej polohe v zásobných jamách. Napr. na sídlisku vo Veselom sa v objekte 5 našlo
spolu až 10 závaží (Točík 1964, 45).
Ukazuje sa, že tkanie látok bolo v staršej dobe bronzovej na Slovensku domácim zamestnaním,
ktoré slúžilo prevažne na pokrytie potrieb súvisiacich s odievaním miestneho obyvateľstva. Textílie teda zrejme vyrábali miestni ľudia pre vlastné potreby a pre potreby obyvateľov sídliska (v tomto smere tak boli asi sebestační). Samozrejme, nevylučuje to možnosť, že sa v niektorých oblastiach
mohli tkáčske výrobky využívať aj v rámci výmeny medzi susednými osadami, resp. komunitami
z blízkeho okolia. Doteraz nie je v skúmanom období v rámci tkáčstva potvrdená nijaká špecializácia
(Grömer 2010, 228). Jednotlivé textílie boli vyrobené prevažne z jednoduchého tkaniva, čo potvrdzuje,
že sa tieto základné techniky používali dlhodobo, už od neolitu.V našich podmienkach v staršej dobe
bronzovej predstavovali medzi úžitkovými rastlinami zvláštnu skupinu olejnaté a vláknité byliny,
z ktorých je doložený najmä ľan siaty. Bola to rastlina, ktorá sa dala dobre spracovať na vlákna a navyše sa z nej produkovala mäkšia látka. Tento poznatok pri tkaní zrejme využívali aj ľudia v staršej
dobe bronzovej.
Základnou surovinou na pradenie bola predovšetkým vlna z oviec, ktoré, ako ukazujú ich početné
kosti na sídliskách i pohrebiskách, boli chované v hojnom počte. Na to, že pradenie bolo na sídliskách
v staršej dobe bronzovej rozšírené, poukazujú pomerne veľké počty hlinených praslenov nájdené
v ich areáloch. Experimentálne bolo dokázané, že ľahké a malé prasleny slúžili na pradenie vlny a ťažšie prasleny sa používali na pradenie ľanu alebo hrubej priadze (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 246)..

Garbiarstvo
Opracovanie koží – garbiarstvo – je doložené v skúmanom období v podobe nástrojov, ale i výrobkov z kože. Nástroje, pozostávajúce z kosteného šidla a troch škrabadiel nožovitého tvaru, ktoré boli
zhotovené z plochých zvieracích kostí, sa našli na pohrebisku nitrianskej kultúry v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi v hrobe 506 (obr. 217). Muž vo veku maturus I ich mal pri ľavej bedrovej kosti evidentne uložené vo vrecku z organickej látky (Bátora 2006, obr. 82). Uvedené nástroje sa spolu s kosteným
šidlom považujú za nástroje charakteristické pre garbiarov. Nožovité škrabadlá slúžili primárne na
sťahovanie koží zvierat a na následné odstraňovanie tukovej vrstvy z nich. Vychádzajúc z analogických hrobov garbiarov v jamovej kultúre vo východnej Európe možno hrob z Ludaníc-Mýtnej Novej
Vsi považovať za hrob garbiara. Pozoruhodné je, že z etnologických pozorovaní sa opracovávaním
koží a zhotovovaním kožených výrobkov zaoberali hlavne ženy, avšak podľa antropologických určení pohlavia všetci jedinci pochovaní v hroboch s garbiarskym inventárom tak vo východnej, ako aj
strednej Európe boli muži (Bátora 2006, 117).
Možno oprávnene predpokladať, že časť opracovaných koží zvierat sa používala v staršej dobe
bronzovej na zhotovovanie odevov. Nepriame dôkazy nám o tom prinášajú nálezy kostí tzv. kožušinových zvierat v areáloch sídlisk. Na to, že použitie kože v staršej dobe bronzovej bolo veľmi široké,
poukazuje už vyššie spomenutý nález „hudobného nástroja“ z hrobu 328 na pohrebisku nitrianskej
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kultúry v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi. Nástroj blízky Panovej píšťale sa nachádzal v puzdre, ktoré
bolo zhotovené z bravčovej kože (obr. 248).
Ukazuje sa, že koža bola často využívaná aj v pohrebnom ríte počas celej staršej doby bronzovej.
Svedčia o tom stopy po vystielaní dna hrobových jám kožami zvierat, resp. to, že mŕtvi boli do hrobu
uložení v kožených vakoch. Naznačujú to pozorovania napr. z pohrebiska v Branči, a to v hroboch
tak nitrianskej, ako aj únětickej kultúry (Vladár 1973b, 126 a 181). S dokladom použitia kože v pohrebnom ríte sa stretávame aj na pohrebisku únětickej kultúry v Rumanovej (Hajnalová 2012, 48). V záverečnom úseku staršej doby bronzovej je použitie kože doložené v hroboch na pohrebisku OFKK
v Nižnej Myšli (Olexa/Nováček 2015, 16).

6.10 Drevo a jeho využitie

V

ýznamnou surovinou, ktorá sa intenzívne využívala aj počas celej staršej doby bronzovej, bolo drevo. V staršom úseku staršej doby bronzovej sa s jeho využitím stretávame
na pohrebiskách kultúr epišnúrového kultúrneho komplexu. V prvom rade možno
spomenúť rôzne drevené konštrukcie, ktoré tvorili súčasť úprav hrobových jám. Išlo najmä o obloženie stien hrobových jám drevenými brvnami, ako aj ich prekrytie dreveným stropom. Dobre to
dokumentuje napr. situácia pozorovaná na pohrebiskách nitrianskej kultúry v Ludaniciach-Mýtnej
Novej Vsi (napr. hrob 262 a 458 – nepublikovaný výskum J. Bátoru) a v Branči (napr. hrob 31 – Vladár
1973b, obr. 10). Z oblasti rozšírenia koštianskej kultúry je doložené prekrytie hrobov drevenými
doskami na pohrebisku v Spišskom Podhradí (hrob 200 a 216 – Novotná/Soják 2016, 69 – 70).
Z ďalších drevených konštrukcií sú pozoruhodné kolové stavby vybudované nad hrobovými jamami. Išlo o ľahké stavby, tzv. domy mŕtvych, ktoré imitovali skutočné domy, čo stáli na sídliskách
ležiacich neďaleko pohrebísk. Na území Slovenska sú doteraz najvýraznejšie doložené na pohrebisku
nitrianskej kultúry v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (napr. hroby 206; 262; 305; 509 a 513 – Bátora
1999a, obr. 4; 6; 16; 19), v Branči (hrob 31 – Vladár 1973b, obr. 9) a v Nitre-Partizánskej ulici (Vladár/
Bátora 2004, 248). V období nitrianskej kultúry sa s využitím dreva stretávame aj pri zrubových konštrukciách obdĺžnikového (Jelšovce, hrob 444) alebo štvorcového tvaru (Jelšovce, hrob 526), ktorými
boli uvedené dva hroby na pohrebisku v Jelšovciach orámované (obr. 223; Bátora 2006, obr. 109: 3, 4).
S použitím dreva je potrebné počítať aj v prípade hrobu 62 v Branči, ktorý bol obohnaný kruhovým
žľabom, vymedzujúcim priestor mohylového násypu (obr. 225; Vladár 1973b, obr. 12 a 13). Tmavá výplň žľabu poukazuje na to, že sa v ňom pôvodne nachádzali kolmo do zeme zasadené drevené brvná,
ktoré zabraňovali erózii navŕšenej zeminy.
V súvislosti s nadzemnými domami mŕtvych je potrebné spomenúť výskyt stôp po drevených
kolových konštrukciách vo vnútri v rohoch hrobových jám. Stretávame sa s nimi v predklasickej
fáze únětickej kultúry, ktorá nasledovala po nitrianskej kultúre. Potvrdzuje to hrob ženy (hrob 4) na
pohrebisku v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (obr. 215; Bátora 2006, obr. 105). Použitie dreva v hroboch je pomerne početne doložené aj na ďalších pohrebiskách únětickej kultúry. Napríklad na pohre364.
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bisku v Branči (hroby 163; 164; 199; 200; 218; 250, 251; 272; 273; 278 – Vladár 1973b, obr. 74 – 75; 77,
80, 82, 87 – 88), Bánove, Šuranoch II, Komjaticiach II, Jaslovských Bohuniciach a Hurbanove (Točík
1979, 196, 206, 210, 212, 224 – 237).
Popri uvedených hrobových konštrukciách sa v staršej dobe bronzovej drevo využívalo aj na zhotovovanie rakiev. V nitrianskej kultúre sa ich zvyšky zistili na pohrebiskách v Jelšovciach (hrob 475 –
Bátora 2000a, obr. 441) a v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (hrob 206; 262 a 513 – Bátora 2006, 87 – 89).
V oboch prípadoch išlo o rakvy zhotovené z dosák.
V nasledujúcej únětickej kultúre je využitie dreva na zhotovovanie rakiev doložené v podstatne väčšej miere než v nitrianskej kultúre. Potvrdzujú to pozorovania hlavne z pohrebísk vo Veľkom Grobe
(Chropovský 1960, 93), Pate (Cheben 2012, obr. 3), Rumanovej (Veliačik 1985, 245) a vo Vrábľoch (Bátora/
Tóth 2015, 23), kde bola väčšina rakiev vyhotovená z dosiek a iba menšia časť z kmeňov stromov. Keďže
ide o pohrebiská z klasickej fázy únětickej kultúry, je táto skutočnosť veľmi pozoruhodná, pretože na
pohrebiskách tohto obdobia ležiacich západne od územia Slovenska sa rakvy zhotovené z kmeňov stromov objavujú veľmi často. Zo susednej Moravy možno spomenúť najmä pohrebisko únětickej kultúry
v Rebešoviciach, kde sa stromové rakvy vyskytovali až v 62,5 % hrobov (Ondráček 1962, 57), v Mušove
to bolo 40 % (Stuchlík 1987, 38) a v obci Těšetice sa zvyšky stromových rakiev nachádzali v 14 hroboch
zo 41 preskúmaných (Lorencová/Beneš/Podborský 1987, 107). Paleobotanické analýzy stromových rakiev
z uvedených pohrebísk preukázali, že boli zhotovené z kmeňov dubu (Quercus sp.) (Bátora 2000a, 463).
Je pozoruhodné, že v nasledujúcom mladšom a záverečnom období staršej doby bronzovej sa
v hroboch maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku s použitím dreva, či už vo forme obloženia hrobovej jamy, alebo rakvy, takmer nestretávame. S jeho použitím je však potrebné počítať pri
hroboch pod mohylami, kde sa v kruhových žľaboch, ktoré ich obkolesovali, pôvodne nachádzali kolmo do zeme zasadené drevené brvná, ktoré zabraňovali erózii zemného násypu (obr. 226; Jelšovce,
hroby 10; 152; 240 a 256 – Bátora 2000a, obr. 14; 136; 218; 231).
Iná situácia ako na juhozápadnom Slovensku bola v záverečnom období staršej doby bronzovej
na východnom Slovensku v kultúrach OFKK. Pri výskume pohrebiska v Nižnej Myšli bolo doteraz
preskúmaných 792 hrobov a stopy drevených rakiev sa zistili až vo vyše 150 hroboch, ktoré sa koncentrovali najmä v strednej a východnej časti nekropoly. Pozoruhodné je, že ich počet na pohrebisku
postupne narastal zo západu na východ, t. j. od najstaršej časti pohrebiska k najmladšej. Išlo o drevené
sarkofágy, rakvy zhotovené z dosiek a z kmeňov masívnych stromov. Ich inventár poukazuje na to,
že v nich boli prevažne pochovaní členovia tamojšej elity (napr. hroby 382; 383; 386; 404; 440; 474;
580; 640; 655 a 700 – Olexa/Nováček 2013; 2015; 2017).
S ešte výraznejším použitím dreva než na pohrebiskách sa stretávame na opevnených sídliskách
v strednom a záverečnom období staršej doby bronzovej. Dobre to dokumentuje najmä protourbánne sídlisko únětickej kultúry vo Vrábľoch, kde bolo geofyzikálnym prieskumom zistených okolo 180
pôdorysov domov, z ktorých niekoľko bolo odkrytých pri systematickom výskume (Bátora/Tóth/
Rassmann 2015, 126). Išlo prevažne o domy zrubovej konštrukcie postavené na úrovni pôvodného
terénu. Doložené sú však i steny zhotovené z prúteného výpletu, ktorý bol omazaný hlinou (obr.
288: 1). V centrálnej časti opevneného sídliska sa pri dlhších stenách domu únětickej kultúry č. 23
nachádzali ulice, ktoré boli vydláždené drevenými brvnami a doskami zhotovenými pravdepodobne
z jelšového dreva (obr. 288 2; za predbežné určenie druhu dreva ďakujem K. Mičietovi z Prírodovedeckej
fakulty UK v Bratislave). Na stavbu takého veľkého počtu domov, ktoré evidentne existovali súčasne,
ako aj na vydláždenie ulíc bolo potrebné mimoriadne veľké množstvo dreva. Ak k tomu pripočítame
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Obr. 288. Vráble. 1 - zvyšky deštruovanej steny domu únětickej kultúry s prúteným výpletom; 2 – pôdorys domu únětickej kultúry č.
23, v centrálnej časti opevneného sídliska. Popri dlhších stenách domu sa nachádzali ulice vydláždené drevenými doskami a brvnami.
- Fig. 288. Vráble. 1 – Remains of the destructed Únětice culture house with wattle; 2 – Únětice culture house layout nr. 23, found in
the central part of the fortified settlement. Along the longer house walls, streets paved with wooden boards and beams (podľa/after
Skorna/Kaulbach/Bátora 2018).

drevo potrebné na konštrukciu dvoch drevozemných valov vrátane palisád, ktoré tvorili súčasť opevnenia, jeho ťažba znamenala výrazný zásah do životného prostredia nielen v bezprostrednom okolí
opevneného sídliska, ale aj v oblasti horného Požitavia.S intenzívnou intervenciou do environmentu
s cieľom exploatácie množstva dreva zrejme možno počítať aj v okolí ďalších súčasných opevnených
sídlisk. Z nich možno spomenúť napr. systematicky skúmané sídlisko hatvanskej kultúry vo Včelinciach, kde najväčšia z opevňovacích priekop, ktorej obvod dosahoval 250 m, mala pôvodne steny
spevnené drevom a prúteným výpletom (Furmánek/Marková 2008, 43). Okrem toho sa vo Včelinciach
drevo využilo aj pri stavbe mostnej konštrukcie, ktorá bola súčasťou vchodu do areálu opevneného
sídliska na severnej strane. Paleobotanická analýza zuhoľnatených zvyškov drevených pilierov mosta
ukázala, že bol zhotovený z dubového dreva (Furmánek/Marková 2008, 44).
V záverečnom období staršej doby bronzovej, v ktorom sa stretávame s mimoriadne veľkým
počtom opevnených sídlisk v maďarovskej a severopanónskej kultúre na juhozápadnom Slovensku
a v kultúrach OFKK na východnom Slovensku, možno počítať s výrazným nárastom použitia dreva
tak pri fortifikačných stavbách, ako aj pri budovaní obydlí a hospodárskych stavieb. Poukazujú na to
pozorovania z dlhodobých systematických výskumov na juhozápadnom Slovensku, najmä v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, Rybníku a v Santovke-Maďarovciach, a na východnom Slovensku v Košiciach-Barci, Spišskom Štvrtku a v Nižnej Myšli.
V súvislosti s drevom v staršej dobe bronzovej treba spomenúť aj jeho všestranné využitie, napr.
pri kúrení v obydliach, príprave stravy, vypaľovaní keramiky, ale aj pri metalurgickej činnosti. Práve
tavba najmä medenej a cínovej rudy bola činnosťou, ktorá si vyžadovala vygenerovať vysokú tepelnú
energiu (napr. meď sa taví pri 1083 °C), na ktorej získanie bolo potrebné pomerne veľké množstvo
surového dreva, resp. dreveného uhlia. Hoci pálenie dreveného uhlia – uhliarstvo – v staršej dobe
bronzovej na území Slovenska nateraz nemáme doložené, vzhľadom na rozvinutú metalurgickú výrobu ho možno predpokladať.
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Obr. 289. Hlinené miniatúry dreveného riadu maďarovskej a severopanónskej kultúry. 1a, b – Santovka-Maďarovce (koryto); 2a, b –
Rybník (vahan). – Fig. 289. Clay miniature of the wooden utensils of the Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery culture. 1a,
b – Santovka/Maďarovce (manger); 2a, b – Rybník (bowl) (nepublikované výskumy J. Bátoru/unpublished excavations of J. Bátora).

Obr. 290. Gánovce - nálezy z výplne rituálnej studne otomansko-füzesabonského kultúrneho komplexu. 1-2 -nádoby z brezovej kôry;
6 – imitácia záušnice sibinského typu z brezovej kôry; Spišský Štvrtok – sibinské záušnice zo zlata (3-4) a bronzu (5). - Fig. 290. Gánovce - finds from the filling of the ritual well of the OFCC. 1-2 – birch bark vessels; 6 - imitation of Sibiu type earring made of birch
bark; Spišský Štvrtok – earings of Sibiu type made of gold (3-4) and bronze (5) (podľa/after Hájek/Vlček 1963; Furmánek/Veliačik/
Vladár 1999; Vladár 2009b).

Drevo bolo v staršej dobe bronzovej využité i na výrobu dreveného riadu, akým boli drevené vahany a korytá. Pozoruhodné je, že na ich existenciu poukazujú ich miniatúry zhotovené z hliny. Doložené sú napr. na opevnenom sídlisku maďarovskej a severopanónskej kultúry v Rybníku a v Santovke-Maďarovciach (obr. 289 – nepublikované výskumy J. Bátoru). Okrem samotného dreva bola
v staršej dobe bronzovej využívaná aj kôra stromov. V tejto súvislosti možno spomenúť nádoby a napodobeniny kovových záušníc sibinského typu zhotovené z brezovej kôry, ktoré sa našli v kultovej
studni OFKK v Gánovciach (obr. 290; Hájek/Vlček 1963, obr. 6 – 9).
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6.11 Výmena, transport a kultúrne kontakty

V

staršej dobe bronzovej sa na území dnešného Slovenska obchod ako vzájomná výmena
produktov uskutočňoval na regionálnej, nadregionálnej i diaľkovej úrovni. Vyplývalo to tak
z potreby získať strategické suroviny a tovary, ako aj z túžby po luxusných a prestížnych
predmetoch, ktoré v domácom prostredí neboli k dispozícii (Novotná 2010, 276). V mnohých prípadoch
sa však nedá jednoznačne určiť, či ide o importy alebo o doklad vzájomných kultúrnych kontaktov.
V počiatočnom období staršej doby bronzovej v kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu je výmena doložená najmä v podobe štiepanej industrie, ktorá bývala transportovaná na menšie, ako aj na väčšie
vzdialenosti (pozri subkapitolu 6.6 Výroba kamennej industrie). Pozorovania z pohrebísk poukazujú na úzke
kultúrne vzťahy hlavne s oblasťou severne a východne od oblúka Karpát, kde boli rozšírené príbuzné kultúry epišnúrového kultúrneho komplexu – kultúra mierzanowická, strzyżowská a typ Počapy. Potvrdzuje
to prítomnosť trojuholníkovitých silicitových streliek zhotovených z kremeňa krakovsko-čenstochovskej
jury a z dúhového pazúrika z náleziska Krzemionki Opatowskie, ktoré sa našli napr. na pohrebisku nitrianskej kultúry v Jelšovciach
(Bátora 1999b, 37). Materiál na
ich výrobu sa z oblasti ležiacej
severne a východne od Karpát
dostával na juhozápadné a východné Slovensko zrejme cez
horské prechody v oblasti Oravy
a Kysúc a údolím rieky Poprad.
Signalizujú to napríklad nálezy
keramiky zdobenej odtlačkami
šnúry z Vyšného Kubína (Valde-Nowak 1988, 96). Distribútorom bolo asi obyvateľstvo mierzanowickej kultúry, na ktorého
prítomnosť v horských oblastiach Karpát poukazujú inventáre štiepanej industrie oravského typu (Valde-Nowak 1988,
72). V rámci výmeny mohla
ako protihodnota za silicitovú
surovinu alebo hotové výrobky
Obr. 291. Keramika nitrianskej (1, 3) a mierzanowickej kultúry (2, 4). 1 – Ludani- slúžiť medená ruda, resp. medece-Mýtna Nová Ves, nádoba z hrobu 330; 2 – Iwanowice-Babia Góra, nádoba zo sídliska;
3 – Ludanice-Mýtna Nová Ves, nádoba hrobu 308; 4 – Iwanowice-Babia Góra, nádoba ná industria, ktorej produkcia
zo sídliska. - Fig. 291. Nitra (1, 3) and Mierzanowice (2, 4) culture pottery. 1 – Ludani- v severokarpatskom priestore
ce-Mýtna Nová Ves, vessel from the grave 330; 2 – Iwanowice-Babia Góra, vessel from
the settlement; 3 – Ludanice-Mýtna Nová Ves, vessel from the grave 308; 4 – Iwanowi- dosahovala v skúmanom období vysoký stupeň rozvoja.
ce-Babia Góra, vessel from the settlement (podľa/after Bátora 1999b; Kadrow 1991).
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Za mimoriadne významné možno považovať kontakty medzi oblasťou nitrianskej, mierzanowickej a únětickej kultúry dokumentované keramikou. V tomto smere medzi najdôležitejšie nálezy patria dve nádoby z pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi. Prvou z nich je baňatý hrniec z hrobu
308 zhotovený z hrubozrnného materiálu a zdobený jazykovitými výčnelkami pod okrajom, druhou
nádobou je hrniec z hrobu 330 s vajcovitým telom zdobeným na matnom povrchu odtlačkami textílií a pod lievikovite roztvoreným okrajom horizontálne pretiahnutými jazykovitými výčnelkami.
K obom nádobám nachádzame priame analógie v mierzanowickej kultúre, hlavne v nálezoch zo sídliska Iwanowice-Babia Góra (obr. 291). V keramickom materiáli z tohto sídliska sú nádobe z hrobu
308 podobné baňaté hrnce s nízkym širokým hrdlom a jazykovitými výčnelkami pod okrajom, charakteristické pre včasnú a klasickú fázu mierzanowickej kultúry (Kadrow 1991, tab. XXVII: b). Hrob
308 z Ludaníc-Mýtnej Novej Vsi možno na základe inventáru datovať tiež do včasnej fázy nitrianskej
kultúry. Hrob 330 na základe superpozície so starším hrobom možno datovať do obdobia predklasickej fázy únětickej kultúry, ktorá je paralelná s neskorou fázou mierzanowickej kultúry. V prípade
oboch nádob možno vzhľadom na mimoriadne veľkú podobnosť oprávnene predpokladať, že ide o import z prostredia mierzanowickej kultúry.Prenikanie jej nositeľov v južnom a juhozápadnom smere
je doložené aj v únětickej kultúre. Dokumentuje to torzo časti hrnca zo sídliska v jaskyni Čertova
díra v Štramberku na severovýchodnej Morave (Šebela et al. 1990, obr. 4: 2). Uvedené kontakty sú
významné, pretože nepopierateľne potvrdzujú existenciu spojení nositeľov mierzanowickej kultúry
nielen s oblasťou východného, ale aj s oblasťou juhozápadného Slovenska v jej včasnej i neskorej fáze.
Za výsledok kontaktov nitrianskej kultúry s kultúrou koštianskou a mierzanowickou zrejme možno považovať aj výskyt perleťových korálikov. V nitrianskej kultúre je ich počet pomerne malý, iba
8 kusov bolo v hrobe 197 vo Výčapoch-Opatovciach, 5 kusov v hrobe 270 a 60 kusov v hrobe 512
v Jelšovciach. V oboch ďalších spomínaných kultúrach sa však vyskytujú vo veľkom počte. V koštianskej kultúre je ich výroba doložená polovýrobkami i surovinou, napríklad v hrobe 101 v Košiciach
a v hrobe 54 vo Valalikoch-Všechsvätých (Bátora 1982, obr. 13: 1). Na sídlisku mierzanowickej kultúry
Iwanowice-Babia Góra sa zistili dielne na výrobu perleťových korálikov v priestore objektov 48, 82
a 457 (Kadrow/Machnikowie 1992, 80).
Metalografická analýza kovových artefaktov z hrobov nitrianskej kultúry ukázala, že ich veľká časť
bola vyrobená z medi blízkej tej, aká sa objavuje v rôznych oblastiach strednej Európy. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na veľkú podobnosť medených dýk z hrobov 33 a 69 na pohrebisku
v Singene v juhozápadnom Nemecku a dýk typu Nähermemmingen v južnom Bavorsku (Ruckdeschel
1978, obr. 2 – 9; Massy 2018, obr. 33) s dýkami z pohrebísk nitrianskej kultúry Nitra-Čermáň (hrob
69) a Šaľa-Dusikáreň (hrob 7) na juhozápadnom Slovensku (obr. 292; Vladár 1974, tab. 2: 22, 23). Na
skutočnosť, že nejde iba o tvarovú podobnosť, ale aj o blízke metalografické zloženie dýk z oboch
uvedených oblastí, poukázal už H. Schickler (1977, 625) a neskôr i R. Krause (1988, 55).
Vo viacerých prípadoch zistenú podobnosť hrobových nálezov nitrianskej kultúry s nálezmi
skupín Adlerberg a Singen možno najskôr považovať za výsledok kultúrnych spojení, pri ktorých zohrala sprostredkovateľskú úlohu rieka Dunaj. Jej tok v smere Z – V vytváral na to vhodný predpoklad.
Za významný v tomto kontexte možno považovať i nález fajansového korálika v Singene, ktorý má
podobné chemické zloženie ako koráliky z Ostrožskej Novej Vsi na južnej Morave. V tomto prípade
R. Krause (1988, 101) uvažuje o možnom importe takýchto korálikov z územia Moravy. Aj analýza
korálika z Melku-Spielbergu v Dolnom Rakúsku ukázala, že je zafarbený meďou, ktorá môže pochádzať z oblasti Západných Karpát, prípadne zo Sedmohradska (Gimbutas 1965, 55).
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Obr. 292. Medené dýky nitrianskej kultúry (1, 2) a skupiny Singen (3, 4). 1 – Nitra-Čermáň, hrob 69; 2 – Šala II – hrob 7; 3 – Singen –
hrob 33; Singen – hrob 69. - Fig. 292. Copper dagger of the Nitra culture (1, 2) and Singen culture group (3, 4). Nitra-Čermáň, grave
69; 2 – Šala II – grave 7; 3 – Singen – grave 33; Singen – grave 69 (podľa/after Vladár 1974; Krause 1988).

Dávnejšie známe vzťahy juhonemeckej straubinskej kultúry ku kultúram v oblasti stredného Dunaja
a Karpatskej kotliny spolu s novšie sa rysujúcimi spojeniami medzi skupinami Singen a Adlerberg v západnej časti Nemecka s kultúrnou skupinou Unterwölbling v Rakúsku a nitrianskou kultúrou na juhozápadnom Slovensku (Ludanice-Mýtna Nová Ves) poukazujú na existenciu vzájomných kontaktov už
na samom počiatku doby bronzovej. Na základe nálezov z Jelšoviec pristupujú k tomu i nové a zatiaľ na
iných lokalitách z Ponitria nepozorované vzťahy so skupinou Leitha, ktorá bola rozšírená v južnej časti
Dolného Rakúska a v Burgenlande. Dobre to dokumentuje keramika z hrobu 444, zastúpená veľkými
dvojkónickými amforami, ktoré sú zdobené horizontálnymi plastickými lištami na okraji, na pleciach,
prípadne aj na ich spodných častiach, ku ktorým sú známe analógie zo sídliska Mödling-Jennyberg (obr.
293; Ruttkay 1981, tab. 7: 11, 12). Hrob 444 je pozoruhodný aj tým, že mal zrubovú konštrukciu obdĺžnikového tvaru a v ňom pochovaný dospelý muž (vo veku maturus I) bol uložený v tzv. žabej polohe.
Podobnú zrubovú konštrukciu, ale štvorcového tvaru mal aj hrob 526 na pohrebisku v Jelšovciach,
v ktorom boli pochovaní dvaja jedinci, muž vo veku maturus II a žena vo veku adultus I (Bátora 2000a,
obr. 411; 491). Celý rad priamych analógií k pochovaniu v žabej polohe možno nájsť vo východnej Európe v prostredí chronologicky staršej jamovej kultúry (Bátora 2006, obr. 7, 40 a 41).
Zrejme s tým istým kultúrnym prostredím súvisia i v karpatskom priestore ojedinelé zrubové konštrukcie hrobov (Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves). Poukazuje na to napr. hrob 1 v mohyle 12 vo Svatove
v Luhanskej oblasti na východnej Ukrajine, kde bol pochovaný muž vybavený bohatým kovovým inventárom, v ktorom sú výrazne zastúpené kaukazské komponenty spojené s majkopskou kultúrou (Nečitajlo
1991, obr. 12; 43 – 44). Z predmetov nájdených vo Svatove je z hľadiska stredodunajskej oblasti zaujímavý
medený nožík – britva (Bátora 2006, obr. 6: 3), ku ktorému nachádzame analógie ešte ďalej ako v oblasti
Kaukazu, a to v severovýchodnej Sýrii, na území bývalej Mezopotámie. Podobný nožík sa tam našiel na
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lokalite Tell Chazna I vo vrstve
datovanej do polovice 3. tisícročia pred. Kr. (Munčaev 2005, 14,
15). Je pozoruhodné, že k nožíku – britve zo Svatova i z Tellu
Chazna I nachádzame analógiu
i v stredoeurópskom priestore – na Morave v hrobe kultúry
so šnúrovou keramikou v obci
Morkůvky (Ludikovský/Ondráček 1970 – 1971, obr. 2: 2).
Na spojenia s oblasťou východnej Európy poukazuje aj
veľká hrncovitá nádoba zdobená
odtlačkami nepravej šnúry, ktorá
bola pôvodne uložená na strope
zrubu nad kostrami z hrobu 526
v Jelšovciach (Bátora 2000, tab.
45: 12). Analogická výzdoba nepravej šnúry sa vyskytuje na keObr. 293. Keramika nitrianskej kultúry (1, 3) a skupiny Leitha (2, 4). 1, 3 – Jelšovce, náramike jamovej a katakombovej doby z hrobu 444; 2, 4 - Mödling-Jennyberg, nádoby zo sídliska. - Fig. 293. The pottery of
kultúry (stredná a vrchná kultúr- the Nitra culture (1, 3) and Leitha culture group (2, 4). 1, 3 – Jelšovce, vessels from grave
na vrstva na sídlisku v Michaj- nr. 444; 2, 4 - Mödling-Jennyberg, vessels from the settlement (podľa/after Bátora 2000a;
Ruttkay 1981).
livke – Lagodovska/Sapošnikova/
Makarevič 1962, tab. V: 2, 5, 6, 8;
VI: 2; XVIII: 10, 12) a stredodneperskej kultúry na Ukrajine (sídlisko Strelica – Artemenko 1967,
obr. 13: 4, 7, 17).
Západná časť územia Slovenska sa po zániku nitrianskej
kultúry stáva súčasťou rozsiahleho komplexu únětickej
kultúry zasahujúcej západným
a severozápadným smerom Obr. 294. Keramika nitrianskej kultúry (1) a kultúry Unterwölbling (2). 1 – Ludanice-Mýtna Nová Ves, hrob 61; 2 - Melk (Spielberg-Pielamünd), hrob 23. - Fig. 294. Pottery of the
cez Moravu, Dolné Rakúsko, Nitra culture (1) and Unterwölbling culture (2). 1 – Ludanice-Mýtna Nová Ves, grave 61;
Čechy a západné Poľsko až 2 - Melk (Spielberg-Pielamünd), grave 23 (podľa/after Bátora 1999b; Krenn-Leeb 1994).
do oblasti stredného Nemecka. Kontakty s oblasťou stredného a horného Dunaja sú v období únětickej kultúry ešte výraznejšie
než v predchádzajúcom období. Na úzke kontakty poukazuje pozoruhodný nález jednouchého hrnca
z hrobu 61 v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi (nitriansko-únětická fáza), ktorý má priame analógie
v kultúrnej skupine Unterwölbling (obr. 294; napríklad na pohrebisku Melk/Spielberg-Pielamünd
v hrobe 23 – Krenn-Leeb 1994, tab. 153: 3a), ako i na sídlisku Franzhausen (Blesl 1995, tab. 4).
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V období únětickej kultúry a jej prostredníctvom aj v hatvanskej kultúre sú kultúrne kontakty, výmena a transport doložené ešte vo väčšej miere. Významný podiel na tom mala hlavne metalurgická
výroba, ktorá práve vďaka nositeľom únětickej kultúry dosiahla mimoriadny stupeň rozvoja. Kovová industria únětickej kultúry sa prostredníctvom transportu a výmeny rozšírila i ďaleko za hranice jej kompaktného osídlenia. Svedčí o tom výskyt napr. manžetovitých náramkov blízkych borotického typu,
v hroboch faťjanovskej kultúry v Rusku (Mytišin, Severobirsk, Vladyčin – Bátora 2006, obr. 165;167),
resp. hromadný nález cca 27 bronzových predmetov únětického charakteru v Pile, v južnom Švédsku(Vandkilde 2017, obr. 1; 28; 29). Je významné je, že niekoľko predmetov v depote sa svojím metalografickým zložením zhoduje so zložením ložísk medených rúd na území Slovenska (Radivojević et al 2018, 21).
Teda boli zrejme vyrobené z medi vyťaženej v stredoslovenských rudonosných pohoriach.
Vzhľadom na vyššie uvedené je prirodzené, že sa s viacerými základnými typmi kovových výrobkov
únětickej kultúry stretávame aj na strednom a východnom Slovensku. Sú to napr. hrivny a nákrčníky z tyčinky obvykle kruhového prierezu s koncami stočenými do očka, sekerky s nízkymi postrannými lištami,
obojstranné dláta, dýky s plnou rukoväťou, dýky na palici (Dolchstab), cyperské ihlice, ihlice s terčovitou
hlavicou a hroty oštepov (obr. 96; Bátora 2006, 223). Pre nami skúmanú problematiku sú dôležité najmä
hrivny tak kruhovité, ako aj skobovité (Spangenbarren), ktoré evidentne plnili úlohu „platidla“ a zrejme sa
prostredníctvom výmenného „obchodu“ dostávali do susedných i vzdialenejších oblastí (Lenerz de Wilde
1995, 229). Ako už bolo vyššie spomenuté, nositelia únětickej kultúry mali zo susedných kultúr na území
Slovenska najužšie výmenné kontakty s nositeľmi hatvanskej kultúry. Popri manžetovitých náramkoch
s rebrovaným povrchom, ktoré sa našli v maďarskom hornom Potisí (Borsodgeszt, Miškovec? a Nógrádmarcal – Koós 1989, 434 – 437), o tom svedčia najmä nálezy dýk na palici, ktoré sa koncentrujú na lokalitách
hatvanskej kultúry v oblasti dolného Poiplia (obr. 122). Ďalej sú to hrivny (Ringbarren), ktorých viaceré
exempláre sa nachádzajú na strednom a východnom Slovensku (obr. 96: 3 – 5), na juhu stredného Slovenska (Gemer, Hodejov) a v priľahlej časti Maďarska (Zaránk, depot Szelevény – Kalicz 1968, tab. LXXXVIII:
1; CXIX: 1). V tejto oblasti nechýbajú ani skobovité hrivny, ktorých depot sa našiel v okolí Miškovca (Bátora 2006, obr. 162: 1).V rámci nášho územia najväčšiu koncentráciu hrivien, ktoré sú svedectvom transportu
suroviny (a zrejme aj hotových výrobkov – nákrčníkov s koncovými očkami), cirkulujúcej v širokej geografickej oblasti od južného Nemecka, Rakúsko, Čechy, Moravu až na Slovensko, evidujeme v slovenskom
Pomoraví a v okolí Bratislavy.
Výskyt hrivien v tomto priestore poukazuje na význam ciest,
ktoré smerovali k dunajským
prechodom (Novotná 2006, 137).
Nie náhodou sa v tejto oblasti,
konkrétne v Stupave, vyskytli aj
tzv. jazykovité hrivny, nazývané
aj sekerovitými hrivnami typu
Niederosterwitz, ktoré bývali
odliate v dvojici alebo v trojici (obr. 295; Mozsolics 1967, tab.
43: 4 – 5). Ich „sériové“ odlieva- Obr. 295. Stupava. Depot hrivien typu Niederosterwitz. - Fig. 295. Stupava. Hoard of
nie zrejme naznačuje, že cieľom Niederosterwitz type ingots (podľa/after Mozsolics 1967).
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bolo dosiahnutie približne rovnakej hmotnosti, aby mohli byť využité ako platobná jednotka pri výmene
tovaru za tovar a zároveň aj ako jedna z foriem obehu a distribúcie kovu. V tejto súvislosti vyvstáva otázka,
aké váhové systémy fungovali v jednotlivých regiónoch strednej Európy. Je však isté, že uvedené formy
hrivien, pokiaľ sa používali ako platobný prostriedok, za ktorý sa mohli vymieňať rôzne komodity, určite
vnášali do obchodných vzťahov nové pravidlá a princípy (Novotná 2006, 138 – 139).
Okrem hatvanskej kultúry mali nositelia únětickej kultúry úzke kontakty aj so Zadunajskom, oblasťou kisapostáckej kultúry. Popri prítomnosti početných kisapostáckych – „tokodských“ – šálok
v hurbanovskej skupine únětickej kultúry na dolnom Ponitrí a Považí o tom svedčia aj nálezy klasických šálok únětickej kultúry južne od Dunaja v Nyergesújfalu na nálezisku 15/15 (Horváth/Kelemen/
Torma 1979, tab. 15: 1, 2) a na pohrebisku Nyergesújfalu-Eternit-telep (Torma 1980 – 1981, tab. 3: 3; 6:
7; 1996, tab. 2: 9). Okrem keramiky sa na tomto pohrebisku v hrobe 121 našlo torzo dýky únětického
typu, ktorej rukoväť pozostáva z dvoch bronzových platní spojených nitmi (Torma 1980 – 1981, tab. 3:
8). Podobná rukoväť dýky pochádza aj z neďalekej Taty (Kemenczei 1991, tab. I: 6). Za dôsledok kontaktov s nositeľmi únětickej kultúry tak evidentne možno považovať i výskyt dýk s plnou rukoväťou
na zadunajských lokalitách Szentgál, Kisbér a z neznámej lokality na území Maďarska (Kemenczei 1991,
tab. I: 5, 7; II: 8). S únětickou kultúrou zrejme súvisí aj výskyt dýky na palici na území bývalej Juhoslávie v sriemsko-slavónskej oblasti (Vinski 1963, obr. 1: 1, 2). Pôsobenie únětickej kultúry je doložené
i v oblastiach nachádzajúcich sa ďalej na juhovýchod, a to v keramickom materiáli kultúry Mures na
tellových sídliskách Pecica a Periam v západnom Rumunsku (Soroceanu 1991, 70, 71, 121).
V období únětickej kultúry sú popri kontaktoch a výmene s bližšími oblasťami doložené aj spojenia so
vzdialenými regiónmi. V tejto súvislosti sa ako obzvlášť dôležité javí objavenie protourbánnej zástavby vo
Vrábľoch v polohe Fidvár, kde boli domy radiálne (do kruhu) usporiadané vo viacerých radoch pozdĺž kruhového opevnenia, pričom ich od seba oddeľovali ulice. Celkový počet zistených pôdorysov domov, ktoré
existovali súčasne, dosiahol cca 180. Takáto urbanistická zástavba svojím rozsahom a koncepciou nemá dosiaľ
v strednej Európe obdobu. S podobne usporiadanou architektúrou a štruktúrou osídlenia sa stretávame iba
vo východnom Stredomorí (Mykény, Trója) a v eurázijskej oblasti, t. j. v zauralskej oblasti Ruska a severozápadnom Kazachstane (Sintašta, Arkaim) (obr. 296; Bátora 2017, 24; Lichardus/Vladár 1996, 34 – 46). V tomto
kontexte je osobitne dôležité, že zástavba vo Vrábľoch pochádza z obdobia klasickej fázy únětickej kultúry,

Obr. 296. Opevnené protourbánne sídliská zo staršej doby bronzovej. 1 – Vráble, únětická kultúra; 2 – Sintašta, kultúra Sintašta;
3 – Arkaim, kultúra Sintašta. - Fig. 296. Fortified protourban settlements of the early Bronze Age. 1 – Vráble, Únětice culture; 2 –
Sintašta, Sintašta culture; 3 – Arkaim, Sintašta culture (podľa/after Bátora et al.; Fornasier 2014).
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ktorá chronologicky zodpovedá kruhovým zástavbám v kultúre Sintašta (Grigoriev 2018b, 52). Ide o obdobie
rokov 2000 – 1750 pr. n. l., ktoré z časového hľadiska predchádza mykénsku kultúru (16. – 12. stor. pr. n.
l.). Doteraz známa protourbánna zástavba z kultúrneho komplexu Maďarovce – Věteřov – Böheimkirchen
v strednom Podunajsku a OFKK v hornom Potisí chronologicky zodpovedá obdobiu mykénskej kultúry, je
teda o 200 až 300 rokov mladšia. Aj keď už staršie výskumy pohrebísk únětickej kultúry v stredných Čechách
(napr. Velké Číčovice, Velké Žernoseky) priniesli artefakty, ktoré naznačovali, že v období únětickej kultúry
existovali kontakty stredoeurópskej oblasti s oblasťou východnej Európy a regiónom Eurázie (Lichardus/Vladár 1996, 25 – 93), až do výskumu vo Vrábľoch chýbali konkrétnejšie doklady.
V období klasickej fázy únětickej kultúry sa aj na území Slovenska ako významná komodita objavuje jantár, a to najmä v hroboch (Lukáčovce – Fusek 2014, 12; Pata – Cheben 2012, 124; Vráble) a výnimočne i na sídliskách (Vráble – Bátora 2017, 25). Jeho množstvo je však podstatne menšie než v oblasti
stredných a východných Čiech, kadiaľ smerovala v tomto období tzv. „jantárová cesta“ zo severu od
Baltského mora. Ukazuje sa, že tamojší nositelia únětickej kultúry v období jej klasickej fázy boli nielen konzumenti, ale aj distribútori jantáru do ďalších oblastí Európy. Logicky z toho vyplýval i profit
a bohatstvo pre tam sídliace komunity, čo je príkladne dokumentované napr. na pohrebisku v Mikuloviciach vo východných Čechách (Ernée 2012, 102; obr. 22). Pre výmenu, transport a kultúrne kontakty je významné, že v závere klasickej fázy únětickej kultúry, t. j. okolo roku 1750 pr. n. l., dochádza
ku kolapsu diaľkových kontaktov a v dôsledku toho sa jantár z územia Čiech takmer úplne vytráca
a tzv. „jantárová cesta“ sa presúva smerom na východ – na južnú Moravu a najmä na juhozápadné
Slovensko do priestoru maďarovskej a věteřovskej kultúry (Ernée 2012, 125). Jedna z jej vetiev zasiahla
aj do oblasti horného Potisia, kde bol rozšírený OFKK.
Všetky analyzované vzorky jantáru z územia juhozápadného Slovenska ukázali, že ide o baltský jantár – sukcinit (Beck 2000, 593 – 600), ktorý sa do karpatského priestoru dostával pravdepodobne z ložísk
na brehu Gdanského zálivu v severnom Poľsku. Na základe výskytu jantáru v hroboch, na sídliskách
a v depotoch je možné stanoviť pravdepodobný priebeh ciest jeho transportu od Baltského mora do
stredoeurópskej oblasti (Gimbutas 1965, obr. 15). Transport sa uskutočňoval cestou smerujúcou na juh,
ktorej jedna vetva v strednom Poľsku, v okolí Bydgoszcza, odbočovala do údolia rieky Noteć, vinula sa
ďalej smerom na Povartie a do stredného Poodria a odtiaľ pokračovala vo východnom smere pozdĺž rieky Odry na Moravu cez Moravskú bránu popri rieke Morave až k Dunaju. Jedna časť z tejto „jantárovej
cesty“ prechádzala aj na Slovensko, a to pravdepodobne cez Jablunkovský priesmyk v Beskydách, odkiaľ
pokračovala na Považie a Ponitrie. Do severovýchodnej časti karpatského priestoru, teda aj na východné
Slovensko, sa jantár dostával pravdepodobne cestou vedúcou ponad oblúk Karpát a popri rieke Poprad
do údolia Hornádu a oblasti Potisia. Potvrdenie existencie tejto cesty je najproblematickejšie, pretože
doteraz takmer úplne chýbajú nálezy jantáru na území južného Poľska, t. j. medzi horným tokom Odry
a riekami Poprad a Dunajec. Nie je vylúčené, že sa jantár do oblasti východného Slovenska dostával údolím Váhu smerom na východ popod masív Vysokých Tatier (Bátora 2006, 203 – 204).
Na území juhozápadného Slovenska sa lokality maďarovskej kultúry s nálezmi jantáru koncentrujú
v údolí riek Váh a Nitra, ktoré paralelne vedľa seba pretekajú zo severu na juh. Všetky jeho nálezy
v tomto regióne, okrem depotu v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku, pochádzajú z hrobov. Dokumentuje to i situácia pozorovaná na pohrebisku v Jelšovciach, kde sa jantár nachádzal až v 85 z 311 hrobov
maďarovskej kultúry (Bátora 2000a, 436 – 439). Takýto veľký počet jantárových korálikov umožňuje
oprávnene predpokladať, že sa na jeho transporte a distribúcii zo severu na juh aktívne podieľali najmä nositelia maďarovskej kultúry. V tejto súvislosti je zaujímavý výskyt neskoromaďarovskej kera374.
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miky reprezentovanej šálkami na štyroch nôžkach v Maľopoľsku: na náleziskách Jurków (Gurba 1957,
obr. 1: 2), Pałecznica (Zemelka 1961, obr. 1), Iwanowice-Klin (Gajewski 1969, pl. 133) a Żerniki Górne – hrob 71 (Kempisty 1978, obr. 235: 6). Ďalšia keramika maďarovskej kultúry pochádza z nálezísk
Krakov-Nová Huta (stan. 55), Goszyce a Maszkowice (Bátora 1999b, 40).
Ukazuje sa, že k výraznejšiemu výskytu jantáru v kultúrach OFKK na východnom Slovensku
a v hornom Potisí dochádza o niečo neskôr než v maďarovskej kultúre na juhozápadnom Slovensku.
Významné je, že s jantárom sa v hroboch tak na juhozápadnom, ako i východnom Slovensku pomerne často objavujú ozdoby zo zlata, ktorého pôvod, ako na to už bolo poukázané vyššie, evidentne
možno hľadať v domácom severokarpatskom prostredí. Ich spoločný výskyt v hroboch maďarovskej
kultúry (Jelšovce) a v hroboch OFKK (Nižná Myšľa) naznačuje, že oba produkty boli zrejme predmetom vzájomnej výmeny. V prípade zlata tak možno uvažovať ako o jednom z významných výmenných artiklov pri „obchode“ s jantárom (Bátora 2000a, 544). Výmena tovaru za tovar sa mohla uskutočňovať v oboch kultúrnych komplexoch priamo v areáli opevnených sídlisk, ktoré z toho dôvodu
možno považovať aj za trhové strediská. Nie náhodou sa preto prevažná väčšina opevnených sídlisk
nachádzala vo výhodných polohách, na križovatkách ciest a riečnych tokov.
Podobne ako v staršom úseku staršej doby bronzovej, aj v jej mladšom úseku v období maďarovskej
a věteřovskej kultúry a v kultúrach OFKK je možné sledovať úzku spätosť kultúrnohistorického vývoja na
území juhozápadného a čiastočne aj východného Slovenska so západnejšie ležiacimi oblasťami. Keramické
nálezy zo sídliska Linz-Reisetbauer a St. Florian am Inn v Hornom Rakúsku (Reitinger 1958, obr. 7: 1, 2, 5;
8: 4 – 6), ako i sídliskové nálezy z Malchingu v Bavorsku (Hundt 1962, obr. 1: 1, 4) potvrdzujú veľkú podobnosť najmä s keramickou produkciou kultúrneho komplexu Maďarovce – Věteřov – Böhemkirchen (obr.
297). Zrejme to svedčí o silných kultúrnych väzbách uvedených regiónov. Popri keramickom materiáli sa
to výrazne prejavuje i v bronzovej industrii. V tejto súvislosti možno v prvom rade spomenúť dva typy
čeleniek, ktoré sa objavujú na pohrebiskách maďarovskej kultúry. Prvým typom sú typologicky staršie
pásikové čelenky (obr. 132: 3; napr. hrob 34 v Jelšovciach), ktoré evidentne súvisia s oblasťou kultúrnej
skupiny Unterwölbling (stupeň Gemeinlebarn II), a druhým typom sú mladšie exempláre (napr. Jelšovce,
hrob 220), ktoré pozostávajú z nášiviek polguľovitého tvaru upevnených pôvodne na textilnom alebo koženom pásiku (obr. 132: 4), čo taktiež možno spájať s oblasťou kultúry Unterwölbling, ale už s jej neskorým
obdobím – stupňom Gemeinlebarn III (Bátora 1999a, 48).
Kultúrne spojenia so západne ležiacimi oblasťami dokladajú aj bronzové dýky. Na
masívnej dýke z hrobu 622
v Jelšovciach sa popri výzdobe
šrafovaných trojuholníkov na
tylovej časti nachádza výzdoba
šrafovaných do pravého uhla
ohnutých pásov, ku ktorým
nachádzame priame analógie najmä na dýkach s plnou Obr. 297. Keramika maďarovskej kultúry (1, 3, 5, 7) z pohrebiska v Jelšovciach a keramika zo sídliska v Linz-Reisetbauer. - Fig. 297. Maďarovce culture pottery (1, 3, 5 7) from
rukoväťou (Sigriswil a Rin- the Jelšovce cemetery and Linz-Reisetbauer settlement pottery (podľa/after Bátora 2000a;
goldswil – Strahm 1965, obr. 6: Reitinger 1958).
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Obr. 298. Dýky zo staršej doby bronzovej. 1 – Jelšovce, hrob 622; 2 –
Meilen-Obermeilingen. - Fig. 298. Early
Bronze Age daggers. 1 – Jelšovce, grave
622; 2 – Meilen-Obermeilingen (podľa/
after Bátora 2000a; Strahm 1971).

Obr. 299. Dýky zo staršej doby bronzovej. 1 – Jelšovce, hrob 20; 2 – Gemeinlebarn F, hrob 76; 3 – Sládkovičovo, hrob
5; 4 – Gemeinlebarn F, hrob 7. - Fig. 299.
Early Bronze Age daggers. 1 – Jelšovce,
grave 20; 2 – Gemeinlebarn F, grave 76;
3 – Sládkovičovo, grave 5; 4 – Gemeinlebarn F, grave 7 (podľa/after Bátora
2000a; Neugebauer 1991; Vladár 1974).

376.

Slovensko v staršej dobe bronzovej

22), ale i na exemplároch bez
nej (obr. 298; Meilen-Obermeilen – Strahm 1971, obr. 10:
1). S podobnou výzdobou sa
možno stretnúť na nálezoch
z územia Švajčiarska a ojedinele i v prostredí únětickej kultúry (Mušov, hrob 29 – Stuchlík
1987, obr. 30: 5). Dýka z hrobu
13 v maďarovskej časti pohrebiska v Jelšovciach je tvarom
identická s dýkami typu MalObr. 300. Nádoby kultúry Vatya. 1 - Lišov/Medovarce; 2 – Lovasberény, hrob 36 (Maching, ktorý vyčlenil na zákla- ďarsko). - Fig. 300. Vatya culture vessels. 1 – Lišov/Medovarce; 2 –Lovasberény, grave 36
de nálezov z južného Bavorska (Hungary) (podľa/after Eisner 1933; Reich 2006).
W. Ruckdeschel (1978, 84, 85).
Aj ďalšie dýky sú typologicky blízke typom dýk z južného Bavorska a Dolného Rakúska. Zdobená dýka
z hrobu 6 zo Sládkovičova, vyčlenená J. Vladárom ako typ Sládkovičovo, je blízka typu Darshofen (Ruckdeschel 1978, 356, obr. 3: 10, 11) a nezdobenú dýku z hrobu 20 v Jelšovciach možno zaradiť k dýkam
typu Ittelsburg, ktoré sa našli aj na pohrebisku Gemeinlebarn F (obr. 299; Neugebauer 1991, obr. 3: 1 – 3).
S oblasťou kultúrnej skupiny Böheimkirchen bezpochyby možno spájať nález pásovej zápony typu
Gemeinlebarn, ktorá sa našla v hrobe III v Jelšovciach (Bátora 2000a, obr. 647: 88). Podobne s oblasťou
Rakúska, ale aj Nemecka a Švajčiarska súvisia nánožníky typu Wixhausen, zhotovené z masívnej tyčinky ukončenej na oboch koncoch špirálami (Richter 1970, 42; Pászthory 1985, 23; Adler 1967, 53, obr.
3; Neugebauer 1991, tab. 2 – 5, 7), ktoré sa našli na Slovensku doteraz iba v hrobe 281 (neskorá fáza
maďarovskej kultúry) v Jelšovciach (Bátora 2000a, tab. 27: 14) a v hrobe 570 (mladší klasický stupeň
OFKK) v Nižnej Myšli (Olexa/Nováček 2017, tab. 61: 7).
Aj uvedené nálezy ukazujú, že komunikačná úloha Dunaja v smere Z – V a V – Z nestratila na
svojom význame ani v mladšom a záverečnom úseku staršej doby bronzovej, keď k tomu pristupuje
i kultúrne prúdenie v smere S – J a J – S zo severobalkánskeho priestoru a z oblasti dolného Dunaja.
Poukazujú na to najmä importy keramiky z oblasti kultúry Vatya (obr. 300; obr. 301; Hoste, Nitra,
Lišov/Medovarce, Rybník – Bátora 1983b, obr. 3; 4), kultúry Vatin (obr. 302; Šurany-Nitriansky
Hrádok, Zbehy-Andač – Vladár 1973b, obr. 19) a skupiny Szeremle (obr. 303; Bratislava-Devín, Dvory nad Žitavou, Hronovce-Vozokany nad Hronom, Levice-Kalinčiakovo, Santovka-Maďarovce; obr.
304). S týmto južným prúdením možno spájať aj výskyt tzv. „Litzen“ výzdoby na keramike v severokarpatskom priestore (Oždáni 1998, obr. 1; 2). Ide o výzdobný motív, ktorého pôvod treba hľadať v severobalkánskom prostredí v kultúre Belegiš I, resp. Cruceni-Belegiš (Oždáni 2010, 260). Stretávame
sa s ňou okrem juhozápadného Slovenska aj na juhu stredného Slovenska (Včelince) a na východnom
Slovensku (Nižná Myšľa) v prostredí OFKK (Oždáni 1998, obr. 1; 3; 4).
Výskyt importov z prostredia uvedených kultúr v závere staršej a na počiatku strednej doby bronzovej
v severokarpatskej oblasti možno považovať za súčasť a výsledok južných kultúrnych prúdov a vplyvov,
ktoré začínali vo východomediteránnej oblasti a cez územie Balkánu prenikali až do severokarpatského
priestoru na územie dnešného Slovenska, kde sú dobre sledovateľné v jednotlivých kultúrach tak v materiálnej, ako aj v duchovnej sfére (Vladár 1973a, 253 – 357). Možno predpokladať, že významnú úlohu
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Obr. 301. Mapa lokalít s keramikou kultúry Vatya na Slovensku. Fig. 301. The map of sites with Vatya culture pottery in Slovakia.1 – Hoste, okr. Galanta; 2 – Kamenín, okr. Nové Zámky; 3 –
Lišov/Medovarce, okr. Krupina; 4 – Nitra, okr. Nitra; 5 –Rybník, okr. Levice; 6 - Štúrovo-Obidská pusta, okr. Nové Zámky.
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sprostredkovateľa medzi oboma
kultúrnymi oblasťami zohrával
i „obchod“ s baltským jantárom,
ktorý je doložený v šachtových
hroboch v Mykénach (Harding
1973, 18 – 21), ale i na území
bývalej Juhoslávie (Todd/Eichel/Beck 1976, 326, 327). Veľmi
malý počet nálezov jantáru (33
kusov), v prostredí věteřovskej
kultúry na Morave (Struhárová 2015, 30) až prekvapujúco
naznačuje, že sa jej nositelia
zrejme na tomto výmennom
procese výraznejšie nepodieľali.
Významnú úlohu v tomto „obchode“ na strednom a čiastočne
i južnom Dunaji v záverečnom
období staršej doby bronzovej
zohrávali najmä nositelia maďarovskej kultúry. Poukazuje
na to aj ich južné kultúrne prúdenie, ktoré prebiehalo pozdĺž
Dunaja. Dokumentujú to napr.
na území severného Zadunajska v Maďarsku neskoromaďarovské šálky nájdené na lokalitách Fertőszéplak, Győr-Likócs
puszta, Győrszemere a Koroncó
(Hänsel 1968, 227). V najväčšom
počte sa tam vyskytli na sídlisku v Süttő (obr. 305; Kovács
1988, obr. 2: 1, 5; 3: 1 – 3, 15; 4:
2, 10). V južnej časti Zadunajska sa v prostredí kultúry Vatya
neskoromaďarovské šálky vo
väčšom počte zistili na lokalite
Dunapentele (uložené sú v Naturhistorisches Museum vo Viedni, inv. č. 398977 – 39900 a 40049).
Neskoromaďarovské šálky sa
vyskytli aj južnejšie – na území kultúry Vatin v južnej časti

Obr. 302. Nádoby kultúry Vatin. - Fig. 302. Vatin culture vessels. 1 – Zbehy-Andač; 2 –
Židovar (Srbsko/Serbia); 3 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 4 – Vatin (Srbsko/Serbia)
(podľa/after Kudláček 1953; Tasič 1984; Vladár 1973a).

Obr. 303. Keramika skupiny Szeremle. 1- Dvory nad Žitavou; 2, 4 – Szeremle (Maďarsko); 3 Levice-Kalinčiakovo. - Fig. 303. Szeremle culture group pottery (Archív AÚ SAV
v Nitre/Archive of the AI SAS in Nitra; Marková 1997; Reich 2006).
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Obr. 304. Mapa lokalít s keramikou skupiny Szeremle na Slovensku. - Fig. 304. The map of sites with Szeremle culture group pottery in Slovakia. 1 – Bratislava, časť Devín, „Hrad“, okr. Bratislava
IV; 2 – Dvory nad Žitavou, okr. Nové Zámky; 3 – Hronovce-Domaša, okr. Levice; 4 – Levice-Kalinčiakovo, okr. Levice; 5 – Rybník, okr. Levice; 6 – Santovka-Maďarovce, okr. Levice; 7 – Zbehy-Andač, okr. Nitra; 8 - Zohor, okr. Malacky.
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Obr. 305. Keramika neskorej fázy maďarovskej kultúry. - Fig. 305. The pottery of late phase of the Maďarovce culture. 1-3, 5 – Süttö,
finding place 20/15 (Maďarsko/Hungary); 4 – Pančevo (Srbsko/Serbia); 6 – Ostrovu Corbului (Rumunsko/Romania) (podľa/after
Kovács 1988; Hänsel 1968; Hänsel/Roman 1984).

Obr. 306. Nádoby kultúry Suciu de Sus. - Fig. 306. Suciu de Sus culture vessels. 1 – Šurany-Nitriansky Hrádok; 2 – Nitra, „Mostná
ulica“ (podľa/after Vladár 1973a; Březinová 2010).
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Obr. 307. Mapa lokalít s keramikou kultúry Suciu de Sus mimo oblasti jej súvislého osídlenia na Slovensku. – Fig. 307. The map of sites with Suciu De Sus culture pottery found outside the area
of continuous presence of the culture in Slovakia. 1 – Mýtne Ludany, okr. Levice; 2 – Nitra, okr. Nitra; 3 – Santovka-Maďarovce, okr. Levice; 4 – Spišský Štvrtok, okr. Spišská Nová Ves; 5 - Šurany-Nitriansky Hrádok, okr. Nové Zámky.
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karpatského priestoru v Slavónii, Chorvátsku, Srieme a Vojvodine, a to napr. na lokalite Jakub, Kikinda,
Kovin, Krčedin, Pančevo, Popov Salaš, Sarvaš, Surčin, Vinča, Višnjica a Vršac (Hänsel 1968, 27; Novotná/
Novotný 1984, 324), a výnimočne až na dolnom Dunaji v Rumunsku v oblasti rozšírenia skupiny Gîrla
Mare – Cîrna na lokalite Ostrovu Corbului (obr. 305: 4, 6; Hänsel/Roman 1984, 225, 226).
Popri nálezoch OFKK sa na juhozápadnom Slovensku v závere staršej a na počiatku strednej doby
bronzovej objavuje ako ďalšia východná kultúrna zložka materiál kultúry Suciu de Sus. Dokladá ju
keramika zo štyroch lokalít: Mýtne Ludany, Nitra, Santovka-Maďarovce a Šurany-Nitriansky Hrádok (obr. 306). Na východnom Slovensku je jej prienik v severozápadnom smere dokumentovaný na
opevnenom sídlisku OFKK v Spišskom Štvrtku (obr. 307).
V súvislosti s uvedenými kultúrnymi pohybmi a prúdeniami sú osobitne dôležité sídliskové objekty z Nitry-Mostnej ulice (Březinová 2010, tab. VII), z Bajča-Vlkanova, Štúrova-Obidskej pusty (Oždáni
2010, 260, 261), Zvončína a Bieleho Kostola (Bartík/Bazovský/Turčan 2000, 19).
Podobne ako v staršej a strednej etape staršej doby bronzovej, aj v jej závere evidujeme kontakty s východnou Európou. V tejto súvislosti možno v prvom rade uviesť nález bronzovej dýky zo Sklabine na
severnom Slovensku (obr. 308; Bátora/Glaser-Opitzová v tlači), ku ktorej poznáme analógie z prostredia
zrubovej kultúry (obr. 308: 2; Gerškovič 1996, obr. 13: 3). Jej výskyt na našom území možno spájať najskôr
s jedným z prienikov nomádskych spoločenstiev z oblasti východnej Európy do stredoeurópskeho prostredia. Samozrejme, úplne nie je vylúčená ani jej spojitosť s diaľkovými výmennými kontaktmi. V tejto
súvislosti za pozornosť stojí aj nález medenej dýky katakombovej kultúry typu Manyč z Viedne-Esslingu (Zimmermann 2003, 469 –
477) a bronzovej dýky z Kirchdorfu v Tirolsku v južnom
Rakúsku (Harb/Steiner 2001,
obr. 2 a 3), ktorá plne zodpovedá, aj v detailoch vyhotovenia,
nadčiernomorským formám
dýk zo záveru zrubovej kultúry a z počiatku sabatinovskej
kultúry (Bočkarev/Leskov 1980).
Najnovšie výskumy naznačujú,
že šírenie kovových artefaktov
východných tvarov do strednej
Európy by spolu so zmenami
v surovinovej základni a v spôsobe legovania kovov nebolo
možné bez príchodu – imigrácie – skupín ľudí (Grigoriev
2018a, 257). Žiaľ, v súčasnosti
nemáme k dispozícii dostatočné množstvo relevantných
antropologických a paleogeneObr. 308. Dýky zrubovej kultúry. - Fig. 308. Daggers of Srubna (Timbre-grave) culture.
tických analýz, ktoré by to jed- 1a, b – Sklabiňa; 2 – Gorodišče (Ukrajina/Ukraine) (podľa/after Bátora/Glaser-Opitzonoznačne potvrdzovali.
vá v tlači/in print; 2 Gerškovič 1996).
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A

j táto práca ukázala, že staršia doba bronzová patrí k najlepšie prebádaným úsekom praveku
nielen na území Slovenska, ale aj v širšej stredodunajskej oblasti. Nevďačíme za to iba jej vyše
150-ročnému výskumu, ale tiež tomu, že je to obdobie, ktoré svojou dynamikou, pestrým kultúrnohistorickým vývojom, reprezentovaným 10 kultúrami, a mimoriadne bohatou a rôznorodou materiálnou a duchovnou kultúrou lákalo, fascinovalo a vťahovalo bádateľov do skúmania svojich špecifík. Staršia
doba bronzová je jednak obdobím, ktorým sa ukončuje jedna dlhodobá a zároveň najstaršia etapa vo vývoji ľudskej spoločnosti – doba kamenná, jednak ňou začína obdobie nové, mnohorozmernejšie. Z predchádzajúcej epochy mnohé ďalej prežíva, čo najlepšie dokumentuje v oblasti materiálnej kultúry kamenná industria, a to tak brúsená, ako aj štiepaná. Ďalej je to výroba zbraní nástrojov a ozdôb z medi, ktoré boli až
postupne vystriedané predmetmi zhotovenými z kvalitatívne lepšieho kovu – bronzu – v strednej etape
staršej doby bronzovej, a to najmä zásluhou nositeľov únětickej kultúry.
Významnú zložku materiálnej kultúry tvorila aj keramika a rôzne výrobky z hliny. Pestrá paleta
kultúr, ktorá charakterizuje skúmanú epochu, sa významne prejavila práve v rôznej kvalite keramickej produkcie. Kým v počiatočnej etape staršej doby bronzovej sa stretávame s pomerne jednoducho
zhotovenou keramikou, na jej sklonku môžeme pozorovať majstrovsky zvládnutú technológiu výroby a výzdoby. Osobitne to dokumentujú hrnčiarske výrobky otomansko-füzesabonského kultúrneho
komplexu (OFKK), ale aj věteřovskej, maďarovskej a najmä severopanónskej kultúry. Popri bežných
typoch keramiky sa v staršej dobe bronzovej zvlášť výrazne prejavila kreativita pri zhotovovaní keramiky a keramických výrobkov na špeciálne účely (obr. 105; 106; 111; napr. prenosné piecky – pyraunosy, bochníkovité idoly a pod.).
Popri prevládajúcich výrobkoch z medi a bronzu sa na území Slovenska v staršej dobe bronzovej
stretávame aj s predmetmi zhotovenými zo zlata, olova a výnimočne aj zo železa. Z medi a z bronzu sa vyrábali nástroje, zbrane, ozdoby a iné predmety. Pozoruhodné je, že kovové nástroje nie sú
zo skúmaného obdobia veľmi početne doložené. Reprezentujú ich dláta, šidlá, kosáky a sekery, ktoré
určite slúžili aj ako zbrane (obr. 116 – 118; 127). Okrem sekier sú zbrane zastúpené dýkami, dýkami
na palici, hrotmi kopijí, sekeromlatmi, nožmi a výnimočne aj mečmi (obr. 119 – 128). Najpočetnejšiu
skupinu kovových výrobkov predstavujú ozdoby a funkčný šperk. Poznáme ich ako ozdoby hlavy
(obr. 130; 132; náušnice, záušnice, čelenky), krku (obr. 133; nákrčníky, náhrdelníky), horných končatín (obr. 134; 135; náramky, prstene), tela (obr. 136 – 138; 141; 142; 144; ihlice, závesky, nášivky, pásové zápony) a dolných končatín (obr. 143; nánožníky).Významnú zložku materiálnej kultúry
v jednotlivých kultúrach staršej doby bronzovej na Slovensku tvorila kostená a parohová industria.
Boli z nej zhotovené tak nástroje a zbrane, ozdoby a súčasti odevu, ako aj súčasti konských postrojov
a iné predmety (obr. 145 – 163).
Napriek využívaniu medi a nového kovu – bronzu – evidujeme v kultúrach staršej doby bronzovej stále veľmi intenzívne využívanie kameňa. Využíval sa najmä na výrobu nástrojov a zbraní (obr.
164 – 173).Významnú zložku nálezového inventára v jednotlivých kultúrach a skupinách staršej doby
bronzovej na Slovensku tvorili i nálezy z fajansy, jantáru a schránok ulitníkov a lastúrnikov. Všetky
spomenuté artefakty z „iných materiálov“ spravidla tvorili súčasť náhrdelníkov (obr. 174 – 176).
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Osídlenie v staršej dobe bronzovej reprezentujú dve základné entity, ktoré sú zdrojom informácií
o živote človeka staršej doby bronzovej na území Slovenska. Sú to otvorené a opevnené sídliská, ktorých výskum má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Ich umiestnenie v teréne naznačuje, že rozhodujúcim faktorom pri výbere miesta na založenie sídlisk v staršej dobe bronzovej bola blízkosť vodného
zdroja – vo väčšine prípadov v podobe vodného toku. Ďalšími relevantnými faktormi boli nadmorská výška, sklon svahu a, samozrejme, bonita pôdy. Otvorené sídliská boli v jednotlivých kultúrach
lokalizované prevažne na prvých riečnych terasách. Aj keď tieto tvoria najpočetnejší komponent sídliskovej štruktúry v staršej dobe bronzovej, o ich rozsahu a vnútornej zástavbe vieme pomerne málo.
Pozoruhodný fenomén v pravekom vývoji Slovenska predstavujú opevnené sídliská. Ich výskum
má na Slovensku dlhoročnú tradíciu, pričom slovenská archeológia mala a má v ich bádaní prioritné postavenie v rámci strednej Európy. Potvrdzujú to ich početné výskumy realizované v minulosti
(Veselé, Ivanovce, Šurany-Nitriansky Hrádok, Malé Kosihy, Košice-Barca, Spišský Štvrtok, Včelince)
a viaceré výskumy prebiehajúce v súčasnosti (Budmerice, Nižná Myšľa, Rybník, Santovka-Maďarovce, Šahy, Vráble). Opevnené sídliská neslúžili iba na ochranu životov a majetku miestneho obyvateľstva pred nepriateľskými útokmi, ale boli to predovšetkým centrá produkcie, distribúcie, výmeny,
kultu, spoločenskej elity a správy. Každá fortifikácia, nech už mala akúkoľvek funkciu, však predstavovala koncentráciu vojensko-politickej moci a sily, mala teda vojenskú hodnotu.
Základným znakom všetkých opevnených sídlisk bola fortifikácia, ktorá obvykle pozostávala
z priekopy zahĺbenej do podložia a tesne za ňou navŕšeného valu, ktorý tvoril nadzemnú časť opevnenia. S najstaršími opevnenými sídliskami sa v staršej dobe bronzovej na území Slovenska stretávame už v hatvanskej kultúre, z ktorých menšia časť vznikla v jej staršej fáze (Santovka-Maďarovce,
Tupá-Chorvatice, Včelince, Vyškovce nad Ipľom). Ich prevažná väčšina vznikla v jej mladšej fáze.
V tomto období vzniklo aj centrálne opevnené sídlisko vo Vrábľoch-Fidvári, v ktorom krátko po
jeho založení obyvateľmi hatvanskej kultúry evidujeme prítomnosť nositeľov únětickej kultúry, ktorí
nielen rozšírili opevnený priestor, ako o tom svedčí vybudovanie tretej (vonkajšej) priekopy, ale dali
sídlisku aj novú urbanistickú koncepciu zástavby. Tá pozostávala z domov usporiadaných do kruhu
vo viacerých radoch tak, že kopírovali priebeh kruhového opevnenia. Takáto urbanistická zástavba
(zistených cca 180 pôdorysov domov) svojím rozsahom a koncepciou nemá dosiaľ v strednej Európe
obdobu (obr. 296). Ide o typ zástavby, ktorá má veľmi blízke analógie tak vo východnom Stredomorí,
ako aj v eurázijskej oblasti v kultúre Sintašta. Významné je, že kruhová zástavba vo Vrábľoch pochádza z obdobia klasickej fázy únětickej kultúry, ktorá chronologicky zodpovedá spomínaným kruhovým zástavbám. Ide o obdobie rokov 2000 – 1750 pr. n. l., ktoré z časového hľadiska predchádza
mykénsku kultúru vo východnom Stredomorí. Opevnené sídliská s protourbánnou zástavbou boli
doteraz v severokarpatskom priestore charakteristické až pre kultúry zo záveru staršej doby bronzovej (kultúry kultúrneho komplexu Maďarovce – Věteřov – Böheimkirchen a OFKK), ktoré jestvovali
paralelne s obdobím mykénskej kultúry. Práve v uvedených kultúrach registrujeme na území Slovenska najväčší počet opevnených sídlisk. Sú známe z vyše 60 nálezísk, z ktorých bola preskúmaná
iba malá časť, a tak doterajšie poznatky a pozorovania umožňujú iba ich predbežnú charakteristiku.
Vzhľadom na členitosť územia Slovenska zohrávala mimoriadne významnú úlohu pri výbere miesta
na vybudovanie opevneného sídliska konfigurácia terénu a nadmorská výška. Priemerná nadmorská
výška všetkých opevnených sídlisk na Slovensku sa pohybuje okolo 200 m n. m.Vychádzajúc z odlišného umiestnenia opevnených sídlisk v teréne, z ich rozlohy a zistených nálezových situácií možno
oprávnene predpokladať, že ich funkcia bola rôzna. Ukazuje sa, že sa sídliská centrálneho charakte386.
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ru, ktorých bolo pomerne málo, nachádzali na juhozápadnom Slovensku na nízkych terasách v bezprostrednej blízkosti vodných tokov (obr. 60; 180; Budmerice-Jablonec, Vráble, Šurany-Nitriansky
Hrádok), na východnom Slovensku na vyvýšenom plató (Nižná Myšľa). Sídliská strážneho a kontrolného charakteru sa nachádzali na strategických miestach, na ostrohoch a jazykovitých výbežkoch
(obr. 181; 182; Prašník, Rybník, Ivanovce). Sídliská, ktoré boli pravdepodobne centrom kultu, sa
rozprestierali na travertínových kopách (obr. 184; 185; Gánovce; Santovka-Maďarovce).
Otvorenou a doteraz nie dostatočne zodpovedanou otázkou zostáva problematika zániku opevnených sídlisk. V tejto súvislosti je významným zistením, že v období záveru staršej doby bronzovej
možno najmä na juhozápadnom Slovensku, a to predovšetkým v materiáli zo sídlisk, sledovať zásah
viacerých vnútrokarpatských kultúr. V tomto smere je pozoruhodná najmä prítomnosť keramiky,
ako aj iných artefaktov OFKK na sídliskách neskorej fázy maďarovskej kultúry. Otázne je, či prenikanie nositeľov OFKK západným smerom bolo prirodzeným dôsledkom kontaktu dvoch susediacich
kultúr alebo išlo o prenikanie v dôsledku tlaku (nebezpečenstva?) kultúr z východoeurópskej oblasti.
Z tohto hľadiska sa ako mimoriadne dôležitý javí fakt, že všetky opevnené sídliská OFKK na východnom Slovensku zanikli náhle požiarom (obr. 200). Na druhej strane prevažná časť sídlisk maďarovskej
kultúry na juhozápadnom Slovensku bola intencionálne (?) pozvoľne opustená. Uvedené pozorovania
by mohli do značnej miery vysvetľovať skutočnosť, že kým z opevnených sídlisk maďarovskej kultúry
evidujeme malý počet depotov a pomerne malé zastúpenie bronzových a zlatých artefaktov, na sídliskách OFKK je známy výrazne väčší počet hromadných nálezov kovových predmetov a ozdôb, ktoré
sú často deponované pod dlážkami obydlí (obr. 279; Košice-Barca, Spišský Štvrtok). I tento fakt nás
oprávňuje predpokladať, že oblasť maďarovskej kultúry úrovňou svojej metalurgickej výroby za oblasťou OFKK výraznejšie nezaostávala.
Z počiatočnej fázy staršej doby bronzovej na Slovensku vzhľadom na doterajšiu absenciu sídlisk
nepoznáme domy ani ich vnútornú zástavbu. Prvé obydlia poznáme až z obdobia hatvanskej a únětickej kultúry. Zo staršieho obdobia únětickej kultúry je doložený dom, ktorý pozostával z kolovej
konštrukcie (Jelšovce), čo niesla sedlovú strechu (obr. 205). Dom bol pozoruhodný tým, že sa v jeho
zadnej časti nachádzal sídliskový objekt s hromadným hrobom piatich ľudských jedincov (obr. 237).
Podstatnou mierou k poznaniu domov únětickej kultúry prispel výskum vo Vrábľoch-Fidvári, ktorý
ich bádaniu venoval osobitnú pozornosť. Ten preukázal rozdiely v konštrukcii domov v centrálnej
a okrajovej časti sídliska. V centrálnej časti sa nachádzali domy, ktoré mali steny zrubovej konštrukcie
(obr. 288). Popri dreve je tam doložený aj lomový kameň, ktorý predstavoval významný stavebný materiál. Petrografická analýza potvrdila, že kameň – andezit – bol do areálu opevneného sídliska transportovaný zo Štiavnických vrchov. V jednom zo zhorených domov sa výnimočne zachovali zvyšky
zuhoľnatených prútených košov, ktoré boli zrejme pôvodne uložené na povale domu naplnené obilím
(obr. 207). V okrajovej časti opevneného sídliska mali domy udupanú dlážku a steny boli zhotovené
z prútia omazaného hlinou.
V nasledujúcom období maďarovskej a severopanónskej kultúry sa domy podarilo preskúmať
na opevnených sídliskách v Rybníku a v Santovke-Maďarovciach. Rozmery domov boli iba o niečo
menšie než v období klasickej fázy únětickej kultúry, mali dĺžku 8 – 12 m a šírku 4 – 5 m. Na sídlisku v Rybníku sa vďaka minucióznej dokumentácii jednotlivých artefaktov a ekofaktov, ako aj vďaka uplatneniu fosfátových analýz podarilo exaktne identifikovať jednotlivé areály v interiéri jedného
z domov. Nachádzal sa tam areál pracovný, areál spojený s prípravou stravy a oddychový areál. Prvé
dva areály sa nachádzali v prednej časti domu a tretí v jeho zadnej časti.
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O niečo lepšia situácia v poznaní domov vládne na východnom Slovensku v OFKK. Na opevnenom sídlisku v Košiciach-Barci boli preskúmané viaceré jednopriestorové, dvojpriestorové a trojpriestorové domy zrubovej konštrukcie. Menšie mali rozmery 6 x 4,8 m a trojpriestorové dosahovali
dĺžku 12,5 m a šírku 4,5 m (obr. 209). Na základe stôp po dvoch ohniskách v interiéri možno usudzovať, že mali dve obytné časti a jednu strednú, ktorá bola na podlahe izolovaná vrstvami štrku a zrejme
slúžila na uskladňovania zásob obilia. V niektorých domoch sa zistili stopy po jednoduchom zariadení
z dreva, ako napr. lavice, poličky a pod.
Od vyššie spomínaných domov sa výrazne odlišovali domy v Spišskom Štvrtku. Na akropole, ktorá bola najviac chránená, mali domy kamenné podmurovky, z ktorých boli niektoré zahĺbené do podložia. V ich deštrukciách sa v špeciálnych kamenných skrinkách našli ozdoby z bronzu a zlata (obr.
220). V jednom z domov sa dokonca našli až tri depoty. V remeselníckej časti sídliska boli domy jednopriestorové a výnimočne i dvojpriestorové. V tejto časti sídliska sa doložili všetky tam fungujúce
remeslá: produkcia keramiky, výroba predmetov z kameňa, kosti a parohu, tkáčstvo, výroba predmetov z bronzu a zlata. Významné bolo odkrytie viacerých kadlubov na odlievanie dýk, hromadných
nálezov kovových ozdôb, ako aj deponovanej suroviny – malachitu – a požiarom spáleného obilia.
Jedna z kľúčových otázok, ktorou sa v práci zaoberáme, znie, ako bola organizovaná a štruktúrovaná vtedajšia spoločnosť. Odpoveď na ňu nám dávajú skúmané sídliská a pohrebiská. Vzhľadom na
takmer úplnú absenciu sídlisk v počiatočnej etape doby bronzovej sme sa pri skúmaní organizácie
a štruktúry vtedajšej spoločnosti mohli opierať iba o výsledky výskumu pohrebísk kultúry Chłopice-Veselé, nitrianskej a koštianskej kultúry. Na preskúmaných pohrebiskách sa od začiatku doby
bronzovej ukázali rozdiely v hrobovom inventári, ktorý je popri možných odlišných rituálnych zvyklostiach nepochybne výsledkom sociálnych rozdielov medzi pochovanými. Kvantitatívna a kvalitatívna stránka hrobovej výbavy bola aj v tomto období základným prejavom majetkovej a sociálnej
diferenciácie spoločnosti. Analýzy inventáru hrobov ukázali, že v nich možno rozlíšiť štyri skupiny
hrobov mužov a tri hrobov žien a detí. U mužov predstavujú prvú skupinu hroby vodcov – náčelníkov, ktorí evidentne plnili aj funkciu šamanov. Tie sa od ostatných hrobov odlišovali špeciálnou
úpravou, ktorá pozostávala z obloženia stien hrobovej jamy drevom a tiež z kolovej konštrukcie, čo
niesla ľahšiu zastrešenú stavbu, prekrývajúcu hrobovú jamu. Išlo zrejme o stavbu imitujúcu vtedajšie
obydlia – tzv. dom mŕtveho (napr. Branč, Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Nitra-Partizánska
ulica, Spišské Podhradie) (obr. 212). Okrem toho sa odlišovali aj inventárom, napr. pazúrmi medveďa
a kostenými trubicami zhotovenými z dutých kostí dolných končatín oviec alebo kôz, ktoré mohli
slúžiť ako hudobné nástroje – píšťalky alebo flauty, často spojené s čarovaním úspešnosti lovu, úrodnosti a znovuzrodenia (obr. 161; 213). Druhú širšiu spoločenskú vrstvu, ktorá bola zrejme podriadená spomenutej elite a mala pevné miesto vo vtedajšej spoločenskej štruktúre, tvorili muži lovci/
bojovníci (ich inventár pozostával z triangulárnych dýk, silicitových hrotov do šípov, nátepných doštičiek), s ktorých hrobmi sa stretávame na všetkých pohrebiskách tak v nitrianskej, ako aj v koštianskej kultúre. Tretiu početnejšiu skupinu mužských hrobov predstavujú hroby, ktoré majú minimálnu
hrobovú výbavu, ako napr. medený prsteň, náušnicu, náramok, medené alebo kostené šidlo. Štvrtou
početnou skupinou sú hroby mužov, ktoré neobsahovali žiadnu hrobovú výbavu. Hroby tretej a štvrtej skupiny boli rozmiestnené takmer vo všetkých častiach pohrebísk.
Hroby žien v staršom období nitrianskej a koštianskej kultúry boli vo všeobecnosti vybavené chudobnejšie než hroby mužov. Z tohto obdobia nepoznáme ani jeden hrob ženy, ktorý by bolo možné
zaradiť do kategórie spoločenskej elity. Popri korálikoch z parohoviny (obr. 214), resp. perlete v nich
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dominovali najmä náušnice, záušnice a prstene tvaru vŕbového listu, ako aj ozdoby zhotovené z jednoduchého a dvojitého drôtu. To v spoločnosti na počiatku doby bronzovej potvrdzuje dominantné
postavenie mužov. V priebehu klasických a záverečných fáz (nitriansko-únětickej a koštiansko-otomanskej) oboch kultúr sa obraz postavenia žien v spoločnosti výrazne mení. Vo výbave ich hrobov
nenarastá iba kvantita, ale i kvalita, a to najmä v prípade ozdôb hlavy a tela (obr. 215; 234).
Hroby detí v staršom úseku staršej doby bronzovej boli pomerne chudobné. Okrem prsteňov, náušníc a náramkov sa v nich objavuje malé množstvo korálikov z kosti, parohoviny a perlete. Podobne ako
v prípade hrobov žien sa s ich bohatším vybavením stretávame až v záverečných fázach oboch kultúr.
Výrazné doklady majetkovej a sociálnej diferenciácie, ktoré sme pozorovali na pohrebiskách nitrianskej a koštianskej kultúry, potvrdili dominantné postavenie mužov vo vtedajšej spoločnosti.
Pohrebiská v nasledujúcich obdobiach – v únětickej, maďarovskej kultúre a OFKK – priniesli početné doklady, ktoré poukazujú na to, že sa popri bohatých hroboch mužov objavujú aj bohaté hroby
žien a detí. To však neznamená, že spoločnosť sa vo vrcholnom a záverečnom období staršej doby
bronzovej stáva egalitárnejšia. Práve naopak, poukazuje to skôr na to, že sa tu vytvára nová spoločenská vrstva bohatej nobility založená na pevnejších rodinných väzbách a spoločnosť sa výraznejšie
majetkovo a sociálne diferencuje. Možno oprávnene predpokladať, že dynamizujúcim prvkom takéhoto vývoja bola metalurgia, ktorá nadobúda novú dimenziu vďaka nástupu nového a kvalitnejšieho
kovu – bronzu.
K poznaniu vnútornej štruktúry spoločnosti staršej doby bronzovej významne prispievajú aj hroby s inventárom, ktorý indikuje „zamestnanie“ a zároveň i sociálne postavenie pochovaných. Boli to
hroby metalurgov, kovolejárov, kováčov, výrobcov silicitovej industrie, garbiarov, hroby producentov korálikov z kosti, parohoviny a perlete (obr. 217 – 220). Spoločenská diferenciácia sa okrem
pohrebísk odrazila aj na sídliskách a v sídliskovej štruktúre, kde sa popri otvorených sídliskách stretávame s opevnenými sídliskami, ktoré neboli iba centrami produkcie, distribúcie, výmeny a kultu,
ale aj sídlom spoločenskej elity.
Výskumy, pozorovania a nálezy zo sídlisk prispeli aj k poznaniu náboženských a kultových predstáv v staršej dobe bronzovej. Hlavne výskum v oblasti rozšírenia únětickej kultúry (obr. 237) v staršom období a v OFKK, maďarovskej, severopanónskej a věteřovskej kultúre v mladšom období priniesol odkrytie viacerých pozoruhodných kultových miest a objektov.
Z oblasti rozšírenia OFKK možno spomenúť kultový objekt 40, ktorý bol preskúmaný v areáli
opevneného sídliska v Spišskom Štvrtku. Nachádzal sa blízko vchodu na pravej strane oproti akropole a pozostával z hlbokej jamy, na ktorej dne bolo pochovaných deväť rituálne usmrtených ľudí, z toho
sedem detí.Ďalší významný objekt, ktorý je úzko spätý s obetnými rituálmi nositeľov kultúr OFFK,
predstavuje kultová studňa, ktorá bola vybudovaná v kráteri travertínovej kopy v Gánovciach. Studňa, pôvodne s termálnym prameňom, hlboká 8 – 9 m, mala spodnú časť obloženú drevenými brvnami, ktoré boli zhotovené zo smrekového a bukového dreva (obr. 238). V jej zásype objavené ľudské
kosti poukazujú na rituálnu antropofágiu spojenú s obetovaním cenných darov, akým bezpochyby
bol najmä železný kosák (obr. 117: 1; 239).
V oblasti rozšírenia maďarovskej a severopanónskej kultúry sú doklady kultového a náboženského života dokumentované napr. v areáli opevnených sídlisk v Rybníku a v Santovke-Maďarovciach.
V Rybníku sa v interiéri každého z domov, ktoré sa nachádzali v rade pozdĺž severného valového
opevnenia, spravidla našla jedna miniatúrna zvieracia plastika zhotovená z hliny. Všetky plastiky boli
intencionálne rozlámané. Prevažujú medzi nimi plastiky domácich zvierat, najmä hovädzieho dobyt389.
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ka a ošípaných. Z lovných zvierat to bol hlavne diviak. Dôvodom obety bolo úsilie a zrejme i životná
nutnosť rozmnožiť stádo domácich zvierat (obr. 240; 241). V prípade plastík divo žijúcich zvierat
mohlo ísť o rituál spojený s prípravou na úspešný lov.
Na pestrosť náboženských a kultových obradov obyvateľov staršej doby bronzovej poukazujú i tzv.
stavebné obete, ktoré predstavujú súbory objektov živého i neživého charakteru uložené v základoch
alebo vo vlastnom telese stavby domov, valov a pod. (Rybník, Spišský Štvrtok, Šurany-Nitriansky
Hrádok). S duchovným životom v staršej dobe bronzovej úzko súvisia i hromadné nálezy keramických nádob, ktoré svojím zložením obvykle poukazujú na rituálne picie súpravy, čo môžu byť pozostatkom po prísažných rituáloch (Budmerice, Gáň, Nižná Myšľa, Včelince, Vráble) (obr. 242; 243).
Napriek kontinuálnemu kultúrnohistorickému vývoju od sklonku eneolitu do doby bronzovej nie je
doložená kontinuita vo výtvarnom a hudobnom prejave. Na počiatku doby bronzovej sú artefakty výtvarného prejavu pomerne málo výrazné. Na relatívne malom území tu súčasne vznikajú viaceré odlišné kultúry a kultúrne skupiny, v ktorých výtvarný prejav, podobne ako v eneolitických kultúrach,
možno sledovať najmä na keramických výrobkoch.Novú dimenziu nadobudol výtvarný prejav až vo
vrcholnom a v mladšom úseku staršej doby bronzovej, keď sa v severokarpatskej oblasti výrazne prejavujú vplyvy z eurázijskej oblasti a z oblasti východného Stredomoria. Popri samostatných zoomorfných plastikách sa objavujú aj samostatné antropomorfné plastiky. Sú reprezentované predovšetkým
plochými štylizovanými soškami žien, ktoré sú – pre určitú podobnosť s husľami – nazývané aj husľovité idoly. Vyskytli sa na opevnených sídliskách OFKK (Košice-Barca, Spišský Štvrtok, Rozhanovce,
Nižná Myšľa) (obr. 244). Väčšina plastík – idolov je iba torzovite zachovaná, pretože ich pri kultových
obradoch zámerne poškodzovali.Na juhozápadnom Slovensku v maďarovskej a věteřovskej kultúre
nemáme doteraz doložené antropomorfné plastiky. O to je však pozoruhodnejšie zobrazenie ľudskej
postavy na šálke maďarovskej kultúry z pohrebiska v Sládkovičove (obr. 246) a štylizovaných postáv
na mise zo Santovky-Maďaroviec, ktoré pripomínajú tancujúcich „orantov“ (obr. 247).
Popri výtvarnom prejave sa v období staršej doby bronzovej na Slovensku stretávame aj s hudobným prejavom. Poukazuje naň niekoľko pozoruhodných artefaktov. Jedným z nich je predmet pozostávajúci z 10 plechových trubičiek, ktorý sa našiel v hrobe nitrianskej kultúry v Ludaniciach-Mýtnej
Novej Vsi (obr. 249). Predmet je svojou konštrukciou blízky tzv. Panovej píšťale (flauta, syrinx), ktorá
patrí k najstarším dychovým hudobným nástrojom, známym už v dobe kamennej.Výnimočným nálezom, ktorý v sebe spája dva druhy umeleckého prejavu, výtvarný a hudobný, je píšťalka odkrytá v areáli opevneného sídliska v Santovke-Maďarovciach, zhotovená z parohoviny, ktorá bola na povrchu
zdobená rytou tzv. strmou mykénskou vlnovkou (obr. 162).Na území Slovenska z obdobia staršej
doby bronzovej disponujeme okrem početného archeologického materiálu aj rozsiahlym antropologickým materiálom, ktorý pochádza z výskumu niekoľkých desiatok pohrebísk. Keďže v skúmanom
období prevažoval inhumačný spôsob pochovávania, k dispozícii máme prevažne dobre zachovaný
ľudský kostrový materiál, ktorý má v sebe rozsiahly potenciál pre riešenie nielen otázok demografie,
ale aj zdravotného stavu jednotlivých populácií.
Napriek tomu, že doteraz nebol uskutočnený rozsiahlejší výskum, ktorý by priniesol poznatky
o zdravotnom stave všetkých populácií, ktoré žili na území Slovenska v staršej dobe bronzovej, môžeme sa nateraz pri riešení tejto otázky oprieť o výsledky antropologických a paleopatologických analýz,
ku ktorým sa dospelo v rámci medzinárodnej spolupráce pri analýze kostrového materiálu z pohrebiska v Jelšovciach a čiastočne i z pohrebiska v Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi. Výskum kostrového
materiálu detskej populácie z nitrianskej, únětickej a maďarovskej časti pohrebiska v Jelšovciach uká390.
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zal, že trpela dvoma základnými okruhmi chorôb, ktoré boli spôsobené rozdielnymi príčinami. Na
jednej strane to boli choroby súvisiace s nedostatočnou výživou a na strane druhej infekčné a zápalové ochorenia (obr. 251). To, že deti trpeli počas celej existencie sídlisk takmer rovnakým spektrom
chorôb, svedčí o veľmi podobnom biotope, ktorý obklopoval k pohrebisku prislúchajúce sídliská.
Znamená to, že pre tamojšiu populáciu boli relevantné tie isté pozitívne, resp. negatívne aspekty.
Prekvapujúci je však poznatok, že deti žijúce v Jelšovciach začali v priebehu cca 250 rokov vykazovať
zvýšenú chorobnosť. Otázkou je, čo spôsobilo takéto zhoršenie ich zdravotného stavu. Pozorované
rozdiely v početnosti výskytu jednotlivých chorôb v uvedených troch kultúrach boli s veľkou pravdepodobnosťou zapríčinené tým, že vo vhodnom prírodnom prostredí narástla veľkosť populácie únětickej a maďarovskej kultúry, s čím úzko súvisela potreba zabezpečovať pre jej členov väčšie množstvo
potravy a rozširovať zásoby nerastných surovín. Zásah ľudí týchto kultúr do prírodného prostredia
bol v dôsledku toho stále silnejší, postupne vyčerpali zdroje potravín, zmenili vtedajší biotop a zničili
si základ vlastného života. Určitú úlohu mohli zohrať aj meniace sa klimatické a kultúrno-spoločenské pomery. V každom prípade je vysoká chorobnosť detí v období únětickej a maďarovskej kultúry –
vzhľadom na celkovú civilizačnú vyspelosť, bohatstvo a technologickú zdatnosť ich nositeľov – neočakávané, ba až prekvapujúce zistenie.
Z paleopatologických analýz dospelej populácie z pohrebísk v Jelšovciach a v Ludaniciach-Mýtnej
Novej Vsi stojí za zmienku zistenie, že u niekoľkých jedincov nitrianskej a únětickej kultúry, mužského aj ženského pohlavia, boli na kostrách zistené symptómy syfilisu, pohlavnej nákazlivej choroby.
Ešte pozoruhodnejším zistením je skutočnosť, že na niekoľkých kostrách týchto kultúr boli pozorované príznaky lepry, tzv. malomocenstva.
Na kostrovom materiáli z pohrebísk sa podarilo doložiť viaceré zranenia spôsobené rôznymi druhmi zbraní. Počas celého trvania staršej doby bronzovej je na území Slovenska doložených päť základných druhov zbraní: luk, dýka, sekera, sekeromlat a kopija/oštep. V závere skúmaného obdobia sa
objavujú, aj keď iba v malých množstvách, meče (Marianka, rieka Topľa). Zbrane zhotovené z dreva,
ako ani použitie prakov nie je nateraz doložené, ich existencia sa však podľa charakteru niektorých
zranení dá oprávnene predpokladať.
Najvýraznejšiu skupinu zbraní predstavovali úderovo-sečné zbrane, čomu zodpovedá aj nimi spôsobený vysoký počet zranení najmä na lebkách. Dokumentujú to pozorovania z pohrebísk napr. v Branči,
Jelšovciach, Ludaniciach-Mýtnej Novej Vsi a Vrábľoch (obr. 254; 255). Prevažná lokalizácia uvedených
zranení na ľavých stranách lebiek umožňuje uvažovať, že ich spôsobil úder spredu, ktorý bol vedený evidentne pravou rukou. Ak si bližšie všimneme vzájomnú koreláciu medzi najčastejším poranením lebky
úderom a pohlavím a vekom pochovaných v jednotlivých kultúrach staršej doby bronzovej, zistíme, že
najväčší počet zranení sa nachádza na lebkách mužov nitrianskej kultúry vo vekovej kategórii maturus.
Potom nasledujú dospelé ženy a deti vo veku infans III. V únětickej kultúre sa prekvapujúco vysoký
počet úderových zranení objavuje u detí vo vekovej kategórii infans III, čo dokonca prevyšuje i počet
zranených mužov a žien vo veku maturus. V maďarovskej kultúre sa najväčší počet spomenutých zranení objavuje na lebkách žien vo veku maturus a potom nasleduje kategória dospelých mužov a detí.
Menšiu skupinu predstavujú zranenia spôsobené zásahom pri streľbe z luku, ktoré sú doložené v kultúre Chłopice-Veselé (Veselé), v nitrianskej (obr. 253; Ludanice-Mýtna Nová Ves) a koštianskej kultúre
(Spišské Podhradie).V súvislosti so zraneniami je potrebné spomenúť i výskyt trepanácií lebiek, pretože
nie je vylúčené, že práve potrebu takéhoto „chirurgického“ zákroku vyvolalo zranenie lebky (obr. 257;
napr. Nitra-Čermáň; Ludanice-Mýtna Nová Ves; Abrahám).
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Ako najnepokojnejšie obdobie sprevádzané zrejme medzikmeňovými bojovými stretnutiami sa
v rámci staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku javí obdobie najstaršej fázy nitrianskej
kultúry, keď evidujeme najviac hrobov s bojovníckou výbavou a súčasne i najväčší počet zranení.
V tomto období mohlo ísť najmä o konflikty vyplývajúce zo vzájomných teritoriálnych záujmov.
Takým mohol byť napr. prístup k ložiskám farebných kovov alebo k zdrojom silicitovej suroviny.
Po určitom čase pokoja bolo ďalším obdobím zvýšeného napätia zrejme obdobie záveru nitrianskej
kultúry a nástupu únětickej kultúry, keď možno predpokladať i jej výraznejšiu penetráciu východným
smerom, t. j. na juhozápadné Slovensko. Poukazuje na to nárast nielen charakteristickej bronzovej
industrie únětickej kultúry, ale i počtu jej keramiky v prostredí zanikajúcej nitrianskej kultúry.
Tretím evidentným obdobím spoločenského napätia, ktoré zrejme vyplynulo zo súboru viacerých
faktorov, bolo obdobie sklonku staršej doby bronzovej, keď zanikli na širokom území strednej Európy
opevnené sídliská. Na území juhozápadného Slovenska sa to týka věteřovskej, maďarovskej a severopanónskej kultúry a na východnom Slovensku a juhu stredného Slovenska kultúr OFKK.Kultúrnohistorický vývoj staršej doby bronzovej na území Slovenska ukázal, že to bolo mimoriadne dynamické
obdobie, v ktorom popri autochtónnych zložkách v jednotlivých kultúrach možno pozorovať i cudzie
prvky, ktorých časť zrejme súvisela s mobilitou komunít. Tak ako v predchádzajúcom období, t. j. v závere eneolitu, aj v staršej dobe bronzovej možno počítať s imigráciou do karpatského priestoru z oblasti východnej Európy a Eurázie. Poukazujú na to výsledky výskumu pohrebiska únětickej kultúry vo
Vrábľoch na juhozápadnom Slovensku. Výsledky stronciovej analýzy kostrových pozostatkov jedného
z mužov potvrdili, že dotyčný jedinec sa nenarodil na hornom Požitaví, ale prišiel sem z oblasti severného Kaukazu. Ukazuje sa, že kultúry staršej doby bronzovej v dunajsko-karpatskom priestore boli
nielen periférnymi kultúrami egejsko-predoázijských rozvinutých kultúr, ale tiež západnou perifériou
eurázijského stepného priestoru. Takže aj keď v kultúrach staršej doby bronzovej na území Slovenska
celkovo prevládal autochtonizmus, musíme v oveľa väčšej miere než doteraz počítať s migráciami, resp.
migračnými vlnami a kultúrnymi vplyvmi, ktoré začínali v oblasti východnej Európy a v eurázijskej oblasti. Keďže nomádske etniká bežne využívali kone a vozy ako prostriedky transportu, vedeli prekonať
v relatívne krátkom čase veľké vzdialenosti. Preto aj ich prenikanie do východnej časti strednej Európy
nemuselo byť vždy dlhodobým a etapovite sa uskutočňujúcim procesom (obr. 259).
Základným odvetvím hospodárstva v staršej dobe bronzovej na Slovensku bolo poľnohospodárstvo. Jeho hlavnou úlohou bolo zabezpečenie výživy obyvateľstva prostredníctvom obrábania pôdy,
pestovaním kultúrnych plodín a chovom hospodárskych zvierat. Hlavnými produktmi poľnohospodárskej výroby boli potraviny pre obyvateľstvo, krmoviny pre hospodárske zvieratá a vedľajšími zasa suroviny, ako napr. zvieracie kosti na výrobu nástrojov alebo kožušiny na výrobu odevov
a pod.V staršej etape staršej doby bronzovej je pestovanie kultúrnych plodín na Slovensku vzhľadom
na nedostatočné poznanie sídlisk doložené iba nepriamo, prostredníctvom zásobných jám (obr. 177;
Veselé, Nitra-Čermáň, Nitra-Dolné Krškany, Spišské Podhradie). V podstatne lepšej situácii sme pri
dokladoch pestovania kultúrnych rastlín v nasledujúcom strednom úseku staršej doby bronzovej –
v kultúre únětickej, wieselburskej a hatvanskej. Zo všetkých troch uvedených kultúr už poznáme sídliská so zásobnými jamami, v ktorých sa zistili zrná viacerých druhov pšenice (pšenica jednozrnná,
pšenica dvojzrnná, pšenica siata a pšenica špaldová) a raže siatej. Pestovanie kultúrnych plodín je veľmi dobre dokumentované v mladšom a záverečnom období staršej doby bronzovej. Z areálu opevneného sídliska maďarovskej kultúry v Hostiach pochádza aj osobitne významný nález mimoriadne veľkého množstva (niekoľko m3) zuhoľnatených zvyškov zásob klasov pšenice dvojzrnnej (obr. 260A),
392.

Slovensko v staršej dobe bronzovej

ktoré sa našli v zásobnej jame (obr. 260B). Pozoruhodné je, že táto obilnina nebola pozberaná v štádiu úplnej zrelosti zrna, ale na rozhraní mliečnej a voskovej fázy zrelosti a následne bola zasušená. Na
základe C14 dát zo vzoriek obilia a dreva z uvedeného objektu je možné dobu deponovania datovať
do obdobia 1500 – 1400 cal BC. Na východnom Slovensku, v Košickej kotline a na juhu stredného
Slovenska z opevnených sídlisk OFKK pochádza veľmi podobný diapazón pestovaných rastlín ako
z maďarovskej a severopanónskej kultúry na juhozápadnom Slovensku. Potvrdzujú to nálezy semien
obilnín zo sídliskových jám na sídlisku v Nižnej Myšli II.Popri pestovaní kultúrnych rastlín zohrávala
významnú úlohu v poľnohospodárstve staršej doby bronzovej i živočíšna výroba, ktorej základom bol
chov hospodárskych zvierat. Z osteologických analýz vyplýva, že najdôležitejším hospodárskym zvieraťom bol jednoznačne hovädzí dobytok. Jeho chovom pokrývalo obyvateľstvo najväčšiu časť spotreby mäsa a mlieka. Je veľký predpoklad, že hovädzí dobytok využívali aj ako pracovné zvieratá, ktoré
boli zapriahané a plnili funkciu ťažných zvierat. Po hovädzom dobytku bol hospodársky najdôležitejší
chov svíň, ktoré dodávali mäso, a po nich nasledovali malé prežúvavce – kozy a najmä ovce, ktoré dávali okrem mäsa aj vlnu a kožušinu. Aj keď kôň nie je medzi hospodárskymi zvieratami v osteologickom materiáli tak početne zastúpený, mal v období staršej doby bronzovej špecifické postavenie. Ako
ukazujú pomerne početné nálezy bočníc zhotovené z parohoviny (obr. 158), využíval sa najmä ako
zviera ťažné (záprahové) a jazdecké. V hospodárstve v staršej dobe bronzovej mal z domácich zvierat
význam aj pes, ktorý bol využívaný najmä ako pomocník pri pasení a ochrane stád hovädzieho dobytka a malých prežúvavcov. Možno však oprávnene predpokladať, že mal aj strážnu funkciu pri ochrane
obydlí, sídlisk, úrody a zrejme bol využívaný aj na lov divej zveri.V hospodárstve staršej doby bronzovej zohrávali stále podstatnú úlohu aj lov, rybolov a zberačstvo. Išlo o činnosti, ktoré taktiež významnou mierou prispievali k zaobstarávaniu výživy. Okrem toho lov prinášal aj viaceré dôležité suroviny, t. j. zvieracie kosti, rohovinu a parohovinu, kože, kožušiny atď. A iste nebola zanedbateľná ani
jeho funkcia v súvislosti s ochranou úrody pred škodlivou zverou. Veľmi obľúbený bol v staršej dobe
bronzovej aj lov vtákov, čo dokladajú nálezy ich kostí na sídliskách, resp. z nich zhotovené artefakty
v hroboch. Mimoriadny diapazón lovených vtákov bol zistený na opevnenom sídlisku maďarovskej
kultúry v Šuranoch-Nitrianskom Hrádku. Z výskumom získaných kostí bolo možné identifikovať až
10 druhov vtákov: kačica divá, sup bielohlavý, volavka popolavá, žeriav popolavý, pelikán kučeravý,
orliak morský, drop veľký, tetrov obyčajný, sojka obyčajná a kavka tmavá. Väčšina z uvedených vtákov patrí k vodným druhom vtákov, čo poukazuje na to, že sa v blízkosti opevneného sídliska museli
aspoň sezónne nachádzať rozsiahlejšie vodné plochy. Pozoruhodná je prítomnosť dvoch dravcov –
orliaka morského a najmä supa bielohlavého, ktorý hniezdi v južnej Európe, najmä na Pyrenejskom
polostrove. Prítomnosť dropa veľkého poukazuje na existenciu stepného charakteru krajiny a tetrov
obyčajný naznačuje existenciu lesného prostredia. Pestrejšie druhové zastúpenie vtákov preukázala
osteologická analýza kostí zo studne v Gánovciach. Bolo tam identifikovaných 10 druhov vtákov:
drozd čvíkota, drozd čierny, lastovička obyčajná, vrabec domový, jastrab veľký, myšiak hôrny, kaňa
sivá, sokol myšiar, sova myšiarka ušatá, sova dlhochvostá (sova uralská).
Určitý podiel na výžive obyvateľstva v staršej dobe bronzovej mal popri love zvierat i rybolov
ako doplnkové zamestnanie. Prirodzene, táto ekonomická činnosť pripadala do úvahy iba pri sídliskách lokalizovaných v blízkosti riek, prípadne jazier a močiarov.Zberačstvo v staršej dobe bronzovej
evidentne patrilo k typickým doplnkovým zamestnaniam zabezpečujúcim potravu. V tomto období
však už nehralo takú významnú úlohu v živote človeka ako v predchádzajúcich obdobiach. Počas celej
staršej doby bronzovej je na území Slovenska najintenzívnejšie doložený zo sladkovodných lastúrni393.
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kov zber korýtok rybničných, ktoré sa zrejme konzumovali, pričom tvorili doplnkovú potravu. Popri
zbere mäkkýšov bol v staršej dobe bronzovej významný aj zber plodov lesných rastlín. Možno spomenúť napr. bazu čiernu, ostružinu černicovú (jej plody sú černice), drieň obyčajný, bazu chabzdovú
a žalude duba.
Popri vyššie uvedených činnostiach súvisiacich so zaobstarávaním obživy zohrávalo významnú úlohu v hospodárstve človeka staršej doby bronzovej prospektorstvo, t. j. vyhľadávanie surovín a ich následná ťažba. Prospektorstvo sa v tomto období zameriavalo najmä na vyhľadávanie ložísk farebných
kovov a kamenných surovín. Farebné kovy sa nachádzali prevažne v stredoslovenských vulkanických
pohoriach a z toho dôvodu sa prospektori v staršej dobe bronzovej zameriavali na túto oblasť Slovenska.O niečo výraznejšie je prospektorská a exploatačná činnosť doložená v súvislosti so získavaním kamennej suroviny, ktorá bola najmä v staršom úseku staršej doby bronzovej stále intenzívne využívaná
na výrobu nástrojov a zbraní. Dobre to dokladajú ich početné nálezy v hroboch kultúry Chłopice-Veselé,
nitrianskej a koštianskej kultúry (obr. 173). Prevládajúcimi surovinami bol limnosilicit (Žiarska kotlina),
rádiolarit (Biele Karpaty, Javorníky). Okrem surovín z územia západného a severozápadného Slovenska a priľahlej časti stredného Slovenska sa objavuje i obsidián z oblasti východného Slovenska (Slanské
vrchy) a pazúrik z oblasti severne od oblúka Karpát. Na východnom Slovensku v koštianskej kultúre
boli nástroje a zbrane vyrábané z pieninského rádiolaritu, východoslovenského rohovca, vihorlatského
limnosilicitu a obsidiánu zo Slanských vrchov (obr. 264). V strednom a záverečnom úseku staršej doby
bronzovej možno všeobecne pozorovať výrazný pokles silicitovej industrie v hroboch únětickej, maďarovskej a věteřovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku a v kultúrach OFKK na východnom Slovensku. Je pozoruhodné, že tento pokles nie je tak výrazne doložený na sídliskách uvedených kultúr.Najmä
v staršom úseku staršej doby bronzovej sa vyhľadávali popri silicitových ložiskách aj ložiská kamenných
surovín, z ktorých sa vyrábali brúsené kamenné nástroje, resp. zbrane – ploché sekerky a sekeromlaty
(obr. 170). Pozoruhodné je, že prospektorská činnosť bola spojená aj s vyhľadávaním lomového kameňa,
ktorý sa využíval v pohrebnom ríte pri úprave hrobových jám už v nitrianskej (Jelšovce) a koštianskej
kultúre (Spišské Podhradie). Slúžil aj pri stavbe obydlí (Vráble, Spišský Štvrtok) a opevnení (obr. 193;
196; Ivanovce, Rybník, Spišský Štvrtok).
V staršej dobe bronzovej ťažba a spracovanie farebných kovov kontinuálne pokračovali z predchádzajúceho obdobia eneolitu. Kontinuita sa najvýraznejšie prejavila v metalurgii medi, ktorá bez
výraznejších zmien v technológii ťažby a tavby, ako aj vo výrobe finálnych medených artefaktov pokračovala hlboko do staršej doby bronzovej. A tak paradoxne označujeme obdobie od roku 2300 pr. n.
l. už ako dobu bronzovú napriek tomu, že výrobky z bronzu sa objavujú až o niekoľko storočí neskôr
v strednom (vrcholnom) úseku staršej doby bronzovej, aby postupne prevládli nad produktmi z medi.
Stalo sa tak najmä vďaka nositeľom únětickej kultúry, ktorí popri „zavedení“ nového kovu – bronzu –
priniesli viaceré nové technológie a inovácie. Zavedením kvalitnejšieho kovu – bronzu, ktorý bol
tvrdší, sa zvýšila technická zdatnosť obyvateľov staršej doby bronzovej napr. pri opracovaní dreva,
zbere obilnín – žatevných prácach, ale aj pri dobývaní rúd farebných kovov a iných surovín.
Na rozvoj metalurgie v staršej dobe bronzovej pozitívne pôsobila skutočnosť, že sa priamo na území dnešného Slovenska nachádzali ložiská farebných kovov, t. j. medi, zlata, striebra i cínu. Miesta
ťažby rúd farebných kovov predurčovala hlavne dostupnosť ich ložísk. Tými boli najmä oxidačné
ložiská malachitu a azuritu, ktoré sa nachádzali v podpovrchových častiach, resp. vychádzali na povrch (obr. 267). Týkalo sa to tak ložísk medi, ako aj zlata. Z hľadiska ich exploatácie sa v staršej dobe
bronzovej ako najpravdepodobnejšie využívaná ukazuje oblasť stredoslovenských neovulkanitov, kde
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v dôsledku jednoznačnej zonálnosti na mnohých miestach vychádzajú žily farebných kovov na povrch. Z hľadiska ťažby medi je to najmä oblasť Španej Doliny a z hľadiska ťažby zlata a striebra najmä
oblasť Kremnických a Štiavnických vrchov. Popri týchto hlavných ťažobných oblastiach boli využívané i podstatne menšie ložiská medenej rudy a zlata. Popri primárnych ložiskách (obr. 268) sa zlato po
z erodovaní vyskytovalo aj v sekundárnej polohe v aluviálnych naplaveninách potokov a riek, kde ho
mohli pravekí prospektori získavať ryžovaním. Stopy ryžovania sú doložené na početných miestach
na území Slovenska (obr. 269).
Podobne ako zlato sa mohol získavať aj cín, ktorý sa na Slovensku vyskytuje v podobe kasiteritu –
cínovej rudy (obr. 271). Je známy z viacerých lokalít na Slovensku v Nízkych Tatrách a Slovenskom
rudohorí. Z oblasti ležiacej bližšie k Podunajskej nížine možno spomenúť jeho výskyt v severnej časti
pohoria Tribeč (napr. Veľký Klíž, Kolačno, Veľké Uherce a Skýcov).Napriek viacročnému systematickému výskumu a prospekcii zameranej na zistenie dokladov pravekej ťažby medených rúd, ako aj
ich následného spracovania priamo na mieste, t. j. drvenie a praženie, sa ich doteraz na území Slovenska nepodarilo priamo doložiť. Uvedené činnosti sú doložené iba sekundárne. Jednak v podobe
tzv. mlatov so žľabom, ktoré slúžili na úpravu rudy, a jednak v podobe tzv. koláčov, ktoré vznikli
prvotným tavením rudy. Tzv. mlaty so žľabom poznáme z územia Slovenska z 13 nálezísk. Väčšina
z nich, žiaľ, nie je stratifikovaná. Výnimkou je iba zlomok mlatu so žľabom, ktorý sa našiel v hrobe
muža z nitriansko-únětického horizontu v Čachticiach na strednom Považí (obr. 272). Ich najväčší
počet, vyše 330 kusov, sa našiel v Španej Doline v polohe Piesky. Pozoruhodné je, že ich najväčšia
koncentrácia v rámci Slovenska je zaznamenaná na dolnom Pohroní a Poiplí, t. j. v oblasti, ktorá leží
v predpolí Štiavnických vrchov (obr. 273). To, že nejde o náhodu, potvrdzuje skutočnosť, že sa v tejto
oblasti nachádza najväčší počet opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej, ktoré patria hatvanskej,
maďarovskej a severopanónskej kultúre (obr. 78; 84; 87).Ďalšou významnou zložkou v rámci metalurgie bola tavba farebných kovov v hlinených téglikoch a ich následné odlievanie do foriem – kadlubov, ktoré patria k najvýraznejším dokladom lokálnej metalurgie. Vďaka dávnejšie realizovaným
výskumom opevnených sídlisk zo staršej doby bronzovej sa podarilo získať viaceré artefakty, ktoré
poukazujú na miestnu kovolejársku výrobu predmetov z medi a bronzu priamo v ich areáloch. Napr.
na sídlisku hatvanskej, otomanskej a pilinskej kultúry v polohe Lászlófala vo Včelinciach, na sídlisku
únětickej kultúry vo Vrábľoch a maďarovskej kultúry v Budmericiach, Šuranoch-Nitrianskom Hrádku a Veselom. V nedávnej dobe sa podarilo v Nižnej Myšli v areáli opevneného sídliska II doložiť
priamo existenciu metalurgickej dielne.Málo frekventovaným, avšak mimoriadne zaujímavým kovom v staršej dobe bronzovej bolo olovo. Na území Slovenska je nateraz najstaršie olovo doložené
nálezom náušníc z kostrového hrobu ženy z úněticko-maďarovskej fázy na pohrebisku v Jelšovciach
(obr. 280). Staršie výrobky z olova sú doložené v kultúrach východomediteránnej oblasti, čo potvrdzuje napr. nález idolu ženy z Tróje II alebo prstene z paralelného obdobia v Mykénach. S najväčšou
pravdepodobnosťou možno v spomenutej oblasti hľadať i pôvod olovených náušníc z Jelšoviec, ktoré reprezentujú doteraz najstaršie olovené výrobky v strednej Európe.Významnou súčasťou života
človeka v staršej dobe bronzovej bola hrnčiarska výroba, ktorá v jej mladšej a záverečnej etape dosahuje vrchol svojho rozvoja. Ten sa prejavil celkovo, t. j. nie iba vo vysokej technologickej kvalite vyhotovenej keramiky, ale aj v mimoriadnej kreativite, ktorú dokumentujú rôzne výrobky z keramiky
nachádzané najmä na sídliskách. V nich sa v podstate odráža spôsob života, úroveň výroby, kultúra
a umenie. Osobitným produktom hrčiarstva bola aj tzv. „technická“ keramika reprezentovaná hlinenými kadlubmi, dýzami a téglikmi, ktoré boli využívané v metalurgii (obr. 167; 276).
395.

Zhrnutie

S cieľom zistiť provenienciu keramiky na opevnenom sídlisku maďarovskej a severopanónskej
kultúry v Rybníku sa realizovala archeometrická analýza vybraných zlomkov keramiky. Z analýz vyplynulo, že popri domácej keramike sa na sídlisku v Rybníku nachádza značná časť keramiky, ktorá
bola do areálu opevneného sídliska prinesená z bližších i vzdialenejších oblastí. Preukázala sa aj pozoruhodná tendencia: väčšie zásobnice sa vyrábali na sídlisku a menšie boli prinášané. Šálky sa ukázali
ako typické tak pre lokálnu produkciu, ako aj pre obe nelokálne skupiny pochádzajúce z regiónu dolného Pohronia. Potvrdilo sa, že hrnce sa vyskytovali vo všetkých produkčných skupinách. Na sídlisku v Rybníku sa vyrábala predovšetkým keramika maďarovskej kultúry a v menšej miere i keramika
severopanónskej kultúry.Popri výrobkoch z kovu (meď, bronz, zlato, olovo) a kameňa sú v staršej
dobe bronzovej vo veľkom počte doložené aj výrobky z kosti a parohoviny. O intenzite ich výroby
a používania svedčí skutočnosť, že ich počet dokonca výrazne presahuje počet výrobkov z uvedených
kovových materiálov. Na ich výrobu slúžili kosti tak domácich, ako i divožijúcich zvierat. Pri spracovaní kostí a parohoviny výrobcovia používali techniky, ktoré zohľadňovali morfologicko-anatomické
špecifiká oboch materiálov (obr. 283; 285). Zrejme sa pri celom technologickom postupe ich opracovania prejavila dlhodobá skúsenosť dedená z generácie na generáciu. Na rozdiel od sídlisk sú artefakty
z kosti a parohoviny na pohrebiskách zo záveru staršej doby bronzovej na území Slovenska zastúpené
v podstatne menšej miere než v predchádzajúcich kultúrach staršieho a stredného úseku staršej doby
bronzovej. Redukovaný tam nie je iba ich počet, ale aj variabilita ich typov.
Výroba látok na zhotovovanie odevov tkaním a pradením, ako aj opracovanie koží na výrobu oblečenia, obutia a i. zohrávali významnú úlohu v živote obyvateľov staršej doby bronzovej na Slovensku. Zo staršieho úseku staršej doby bronzovej sú uvedené činnosti, vzhľadom na absenciu sídlisk,
doložené iba veľmi torzovito. Oveľa výraznejšie je tkáčstvo a pradiarstvo doložené v mladšom a záverečnom úseku staršej doby bronzovej. Poukazujú na to početné hlinené závažia, prasleny a v menšej
miere aj cievky, ktoré sa našli na sídliskách věteřovskej, maďarovskej a severopanónskej kultúry, ako
aj kultúr OFKK. Ukazuje sa, že tkanie látok bolo v staršej dobe bronzovej na Slovensku domácim
zamestnaním, ktoré slúžilo prevažne na pokrytie potrieb súvisiacich s odievaním miestneho obyvateľstva. Textílie teda zrejme vyrábali miestni ľudia pre vlastné potreby a pre potreby obyvateľov sídliska (v tomto smere tak boli asi sebestační). Samozrejme, nevylučuje to možnosť, že sa v niektorých
oblastiach mohli tkáčske výrobky využívať aj v rámci výmeny medzi susednými osadami, resp. komunitami z blízkeho okolia. Základnou surovinou na pradenie bola popri ľane siatom predovšetkým
vlna z oviec, ktoré, ako ukazujú ich početné kosti na sídliskách i pohrebiskách, boli chované v hojnom počte.Opracovanie koží – garbiarstvo – je doložené v skúmanom období v podobe nástrojov, ale
i výrobkov z kože. Možno oprávnene predpokladať, že časť opracovaných koží zvierat sa používala
v staršej dobe bronzovej na zhotovovanie odevov. Nepriame dôkazy nám o tom prinášajú nálezy kostí tzv. kožušinových zvierat v areáloch sídlisk. Ukazuje sa, že koža bola často využívaná aj v pohrebnom ríte počas celej staršej doby bronzovej. Svedčia o tom stopy po vystielaní dna hrobových jám
kožami zvierat, resp. to, že mŕtvi boli do hrobu uložení v kožených vakoch.
Významnou surovinou, ktorá sa intenzívne využívala aj počas celej staršej doby bronzovej, bolo
drevo. Často sa z neho zhotovovali rôzne drevené konštrukcie, ktoré tvorili súčasť úprav hrobových
jám – išlo najmä o obloženie stien hrobových jám drevenými brvnami, ako aj ich prekrytie dreveným
stropom (obr. 224). Ďalšie využitie dreva predstavovali nadzemné stavby nad hrobmi, tzv. domy
mŕtvych (obr. 212), ako i stavba mohylových násypov (obr. 226; 227). Popri uvedených hrobových
konštrukciách sa drevo v skúmanom období využívalo aj na zhotovovanie rakiev, či už doštených,
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alebo tzv. stromových (obr. 225). Paleobotanické analýzy stromových rakiev z pohrebísk preukázali,
že boli zhotovené z kmeňov dubu (Quercus sp.).
Je pozoruhodné, že v nasledujúcom mladšom a záverečnom období staršej doby bronzovej sa
v hroboch maďarovskej kultúry na juhozápadnom Slovensku s použitím dreva, či už vo forme obloženia hrobovej jamy, alebo rakvy, takmer nestretávame. Inú situáciu pozorujeme v záverečnom
období staršej doby bronzovej na východnom Slovensku v kultúrach OFKK. Pri výskume pohrebiska
v Nižnej Myšli bolo doteraz preskúmaných 792 hrobov a stopy drevených rakiev sa zistili až vo vyše
150 hroboch (obr. 216).
S ešte výraznejším použitím dreva než na pohrebiskách sa stretávame na opevnených sídliskách
v strednom a záverečnom období staršej doby bronzovej. Dobre to dokumentuje najmä protourbánne sídlisko únětickej kultúry vo Vrábľoch, kde bolo geofyzikálnym prieskumom zistených cca 170
pôdorysov domov. Išlo prevažne o domy zrubovej konštrukcie postavené na úrovni pôvodného terénu. V centrálnej časti opevneného sídliska sa nachádzali ulice, ktoré boli vydláždené drevenými
brvnami a doskami zhotovenými pravdepodobne z jelšového dreva (obr. 288: 2). Ak k tomu pripočítame drevo potrebné na konštrukciu dvoch drevozemných valov vrátane palisád, ktoré tvorili súčasť
opevnenia, jeho ťažba znamenala výrazný zásah do životného prostredia nielen v bezprostrednom
okolí opevneného sídliska, ale aj v oblasti horného Požitavia.
V záverečnom období staršej doby bronzovej, v ktorom sa stretávame s mimoriadne veľkým
počtom opevnených sídlisk v maďarovskej a severopanónskej kultúre na juhozápadnom Slovensku
a v kultúrach OFKK na východnom Slovensku, možno počítať s výrazným nárastom použitia dreva
tak pri fortifikačných stavbách, ako aj pri budovaní obydlí a hospodárskych stavieb.V súvislosti s drevom v staršej dobe bronzovej treba spomenúť aj jeho všestranné využitie, napr. pri kúrení v obydliach, príprave stravy, vypaľovaní keramiky, ale aj pri metalurgickej činnosti.
V staršej dobe bronzovej sa na území dnešného Slovenska „obchod“ ako vzájomná výmena produktov uskutočňoval na regionálnej, nadregionálnej i diaľkovej úrovni. Vyplývalo to tak z potreby
získať strategické suroviny a tovary, ako aj z túžby po luxusných a prestížnych predmetoch, ktoré
v domácom prostredí neboli k dispozícii. V mnohých prípadoch sa však nedá jednoznačne určiť, či
ide o importy alebo o doklad vzájomných kultúrnych kontaktov.
V počiatočnom období staršej doby bronzovej v kultúrach epišnúrového kultúrneho komplexu je
výmena doložená najmä v podobe štiepanej industrie, ktorá bývala transportovaná na menšie, ako aj
na väčšie vzdialenosti. Pozorovania z pohrebísk poukazujú na úzke kultúrne vzťahy hlavne s oblasťou
severne a východne od oblúka Karpát, kde boli rozšírené príbuzné kultúry epišnúrového kultúrneho
komplexu – kultúra mierzanowická, strzyżowská a typ Počapy.Za mimoriadne významné možno považovať kontakty medzi oblasťou nitrianskej, koštianskej a mierzanowickej kultúry v južnom Poľsku
dokumentované keramikou (obr. 291; Ludanice-Mýtna Nová Ves, Košice, Spišské Podhradie, Iwanowice-Babia Góra). Podobne za dôležité možno pokladať vzťahy nitrianskej kultúry (Jelšovce) so
skupinou Leitha, ktorá bola rozšírená v južnej časti Dolného Rakúska (Mödling-Jennyberg) a v Burgenlande (obr. 293).
Za výsledok kultúrnych spojení možno považovať vo viacerých prípadoch zistenú nielen tvarovú
podobnosť, ale aj blízke metalografické zloženie kovových artefaktov. Poukazujú na to napr. dýky
nitrianskej kultúry na juhozápadnom Slovensku (Nitra-Čermáň, Šaľa) a dýky z pohrebiska Singen
v juhozápadnej časti Nemecka (obr. 292). Pri týchto kultúrnych kontaktoch zohrala sprostredkovateľskú úlohu rieka Dunaj. Jej tok v smere Z – V vytváral na to vhodný predpoklad.Na spojenia s regió397.
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nom východnej Európy poukazujú hroby v epišnúrových kultúrach s pochovávaním mŕtvych v tzv.
žabej polohe (obr. 224; Jelšovce; Košice). S týmto kultúrnym prostredním evidentne súvisia aj zrubové konštrukcie hrobov, ktoré sú v severokarpatskom priestore ojedinelé (Jelšovce, Ludanice-Mýtna
Nová Ves, Spišské Podhradie). S oblasťou východnej Európy súvisí aj výzdoba pozostávajúca z odtlačkov nepravej šnúry, ktorá sa vyskytuje na keramike nitrianskej kultúry (Jelšovce, Nitra-Čermáň). Poukazuje na to analogická výzdoba na keramike jamovej a katakombovej kultúry (Michajlivka) a známa je aj v stredodneperskej kultúre na Ukrajine (Strelica).Kontakty s oblasťou stredného a horného
Dunaja boli v období únětickej kultúry ešte výraznejšie než v predchádzajúcom období. Poukazujú
na to keramické nálezy z horného Ponitria (Ludanice-Mýtna Nová Ves), ktoré majú priame analógie v kultúrnej skupine Unterwölbling v Dolnom a Hornom Rakúsku (Franzhausen, Melk/Spielberg-Pielamünd) (obr. 294).
V období únětickej kultúry metalurgická výroba dosiahla mimoriadny stupeň rozvoja. Kovová
industria únětickej kultúry sa prostredníctvom transportu a výmeny rozšírila i ďaleko za hranice jej
kompaktného osídlenia. Svedčí o tom výskyt napr. manžetovitých náramkov blízkych borotickému
typu v hroboch faťjanovskej kultúry v Rusku (Mytišin, Severobirsk, Vladyčin), resp. hromadný nález cca 27 bronzových predmetov únětického charakteru v Pile v južnom Švédsku. Významné je, že
niekoľko predmetov v depote sa svojím metalografickým zložením zhoduje so zložením ložísk medených rúd na území Slovenska.V období únětickej kultúry sa stretávame na juhozápadnom Slovensku
(Vráble) aj s prvou najstaršou protourbánnou zástavbou v strednej Európe. Reprezentujú ju domy
usporiadané radiálne vo viacerých radoch pozdĺž kruhového opevnenia, ktoré sú vzájomne oddelené
ulicami (obr. 296; pozri text vyššie).V období klasickej fázy únětickej kultúry sa aj na území Slovenska
ako významná komodita objavuje jantár, a to najmä v hroboch (Lukáčovce; Pata; Vráble) a výnimočne i na sídliskách (Vráble). Jeho množstvo je však podstatne menšie než v oblasti stredných a východných Čiech, kadiaľ smerovala v tomto období tzv. „jantárová cesta“ zo severu od Baltského mora.
Pre výmenu, transport a kultúrne kontakty je dôležité, že v závere klasickej fázy únětickej kultúry,
t. j. okolo roku 1750 pr. n. l., dochádza ku kolapsu diaľkových kontaktov a v dôsledku toho sa jantár
z územia Čiech takmer úplne vytráca a tzv. „jantárová cesta“ sa presúva smerom na východ – na južnú
Moravu a najmä na juhozápadné Slovensko do priestoru maďarovskej a věteřovskej kultúry. Jedna
z jej vetiev zasiahla aj do oblasti horného Potisia, kde bol rozšírený OFKK.
Všetky analyzované vzorky jantáru z územia juhozápadného Slovenska ukázali, že ide o baltský
jantár – sukcinit, ktorý sa do karpatského priestoru dostával pravdepodobne z ložísk na brehu Gdanského zálivu v severnom Poľsku.
Na území juhozápadného Slovenska sa lokality maďarovskej kultúry s nálezmi jantáru koncentrujú
v údolí riek Váh a Nitra, ktoré paralelne vedľa seba pretekajú zo severu na juh. Ukazuje sa, že sa na
jeho transporte a distribúcii zo severu na juh aktívne podieľali najmä nositelia maďarovskej kultúry. Spoločný výskyt jantárových korálikov a zlatých ozdôb v hroboch maďarovskej kultúry (Jelšovce)
a OFKK (Nižná Myšľa) naznačujú, že obe komodity boli predmetom vzájomnej výmeny.
Podobne ako v staršom úseku staršej doby bronzovej, aj v jej mladšom a vrcholnom úseku v období maďarovskej a věteřovskej kultúry a v kultúrach OFKK je možné sledovať úzku spätosť kultúrnohistorického vývoja na území juhozápadného a čiastočne aj východného Slovenska so západnejšie ležiacimi oblasťami. Poukazujú na to tak keramické výrobky (obr. 297), ako aj bronzová industria (obr.
298; 299). Tie zároveň potvrdzujú, že komunikačná úloha Dunaja v smere Z – V a V – Z nestratila na
svojom význame ani v tomto období, keď k tomu pristupuje i kultúrne prúdenie v smere S – J a J –
398.
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S zo severobalkánskeho priestoru a z oblasti dolného Dunaja. Poukazujú na to najmä importy keramiky z oblasti kultúry Vatya (obr. 300; obr. 301), kultúry Vatin (obr. 302) a skupiny Szeremle (obr.
303; 304). S týmto južným prúdením možno spájať aj výskyt tzv. „Litzen“ výzdoby na keramike v severokarpatskom priestore. Možno predpokladať, že významnú úlohu sprostredkovateľa medzi spomenutými kultúrnymi oblasťami zohrával i „obchod“ s baltským jantárom, ktorý je doložený v šachtových hroboch v Mykénach, ale aj na území bývalej Juhoslávie. Významnú úlohu v tomto „obchode“
zohrávali najmä nositelia maďarovskej kultúry. Dokumentujú to neskoromaďarovské šálky nájdené
na území severného i južného Zadunajska v prostredí kultúry Vatya, ale i južnejšie – na území kultúry Vatin v Slavónii, Chorvátsku, Srieme a Vojvodine a výnimočne až na dolnom Dunaji v Rumunsku
v oblasti rozšírenia skupiny Gîrla Mare – Cîrna (obr. 305).Podobne ako v staršej a strednej etape staršej doby bronzovej, aj v jej závere evidujeme kontakty s východnou Európou. Poukazuje na to napr.
nález bronzovej dýky zo Sklabine na severnom Slovensku (obr. 308), ku ktorej poznáme analógie
z prostredia zrubovej kultúry (obr. 308: 2). Jej výskyt na našom území možno spájať najskôr s jedným
z prienikov nomádskych spoločenstiev z oblasti východnej Európy do stredoeurópskeho prostredia.
Samozrejme, úplne nie je vylúčená ani jej spojitosť s diaľkovými výmennými kontaktmi. Najnovšie
výskumy naznačujú, že šírenie kovových artefaktov východných tvarov do strednej Európy by spolu so zmenami v surovinovej základni a v spôsobe legovania kovov nebolo možné bez príchodu –
imigrácie – skupín ľudí. Žiaľ, v súčasnosti nemáme k dispozícii dostatočné množstvo relevantných
antropologických a paleogenetických analýz, ktoré by to jednoznačne potvrdzovali.

Summary

I

believe, that this book proved, that the Early Bronze Age is one of the best researched periods
not only in Slovakia, but also in the wider region of the Middle Danube. It is due to 150 years
of research and the dynamics as well as the divers cultural and historical development represented by 10 cultures, exceptionally rich material and spiritual life of this period which attracted,
fascinated and perplexed the researchers. The Early Bronze Age is a period where the earliest development of human society - the Stone Age ends and a new, even greater period begins. Many aspects
from a previous period survived, as it is best documented in the material culture, especially in the
stone industry, both chipped and polished. It can be also seen in the production of weapons, tools and
ornaments made from copper, which was later replaced by alloy of better quality - bronze, during its
middle stage, especially thanks to the people of Únětice culture.
Important component of the material culture was pottery and various clay products. The diver’s palette of cultures, which characterizes this period, has been manifested by varying quality of pottery production. In the early phases of the Early Bronze Age we encounter rather simply made pottery
and at the end we can observe masterful technology of production and decoration. It is particularly
documented by the pottery production of the Ottoman-Füzesabony Cultural Complex (OFCC), but
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also by the Věteřov culture, Maďarovce culture and especially Transdanubian Encrusted Pottery culture. In addition to the common types of pottery, in the Early Bronze Age, there was a particular
creativity in the pottery making and in the ceramic objects for special purposes (Fig.105; 106; 111;
e.g.: portable stoves - pyraunos, loaf-of-bread idols, etc.).
Beside the predominant copper and bronze objects in the Early Bronze Age in Slovakia, we also
find objects made of gold, lead as well as iron. Tools, weapons, ornaments and other items were made
of copper and bronze. It is remarkable that metal tools are not as often present in the archaeological
record from the researched period. Among these tools are chisels, stingers, kites and axes, which certainly served as weapons too (Figs. 116-118; 127). In addition to the axes, the weapons are represented by daggers, halberds, spearheads, battle-axes, knives and, rarely, swords (Fig. 119-128). The most
numerous group of metal objects are ornaments and functional jewellery, known as head ornaments
(Fig.130; 132, earrings, headbands), neck ornaments (Fig. 133, necklaces, torcs), ornaments of upper
limbs (Fig. 134, 135, bracelets, rings), body ornaments (Fig. 138; 141; 142; 144; pins, pendants, various clothes ornaments, belt hooks) and lower limbs ornaments (Fig. 143; leg bracelets)
Important part of the material culture of these individual cultures of the Early Bronze Age in Slovakia was also bone and antler industry. Bones and antlers were used to create tools and weapons,
ornaments and clothes fasteners and also harness (Fig. 145-163).
Stone was still used extensively by the cultures of the Early Bronze Age, despite the use of copper
and new alloy - bronze. It was used mostly for tools and weapons (Fig. 164-173).
Another important part of the find inventory of the individual cultures and groups of the Early
Bronze Age were faience, amber and shells. The artefacts made from these aforementioned materials
were usually part of necklaces (Fig. 174-176).
The settlements in the Early Bronze Age are represented by two types - open and fortified settlements which are the source of information about the life of the Bronze Age people in Slovakia and
their research has a long tradition. Based on their location in the terrain, it is evident that the decisive
factor when choosing a place for establishing a settlement in the Bronze Age was the proximity to
a water source and in most cases, in the form of a river. Other relevant factors were altitude, slope
and, of course the quality of the soil. The open settlements were predominantly located on the river
terraces. Although these are the most numerous settlement structures in the Early Bronze Age, we
know relatively little about their size and internal built up area.
Fortified settlements present a remarkable phenomenon in the prehistory of Slovakia. Their research has a long tradition in Slovak archaeology which significantly contributed to the leading role of
Slovak archaeology in their research in the whole Central Europe. It was and is confirmed by numerous excavations in the past (Veselé, Ivanovce, Šurany-Nitriansky Hrádok, Malé Kosihy, Košice-Barca, Spišský Štvrtok, Včelince), and several currently ongoing excavations (Budmerice, Nižná Myšľa,
Rybník, Santovka-Maďarovce, Šahy, Vráble). Fortified settlements were used not only to protect
lives and property of its inhabitants against the hostile attacks but they were also the centres of the
production, distribution, exchange, cult, social elite and administration. Each fortified settlement,
whatever other function it had, was first and foremost a centre of political and military power.
The basic feature of all fortified settlements was fortification, which usually consisted of a ditch
digged into the subsoil and with a narrow rampart behind it which formed the above ground part of
the fortification. The oldest fortified settlements in the Bronze Age in Slovakia appear already in the
Hatvan culture. Some of them originating in its earlier phase (Santovka-Maďarovce, Tupá-Chorvati400.
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ce, Včelince, Vyškovce nad Ipľom) but most of them occurred at its later phase. During this period
a central fortified settlement was established in Vráble-Fidvár, where, shortly after its establishment
by the people of the Hatvan culture, we have evidence of the presence of the people of Únětice culture, who not only extended the fortified area by construction of the third (external) ditch but they
also gave the settlement a new urban concept, consisting of circularly arranged houses in several
rows, by copying the course of the circular fortification.
This kind of urban development, with its size and concept (around 180 house layouts were found),
has not yet been found in Central Europe (Fig. 296). This type of urban organizations has very close
analogies both in the eastern Mediterranean and in the Eurasian region, in the Sintašta culture. It
is important that the circular settlement in Vráble comes from the period of the classic phase of the
Únětice culture, and therefore it chronologically corresponds to the already mentioned circular constructions. This is the period around 2000-1750 years BC, which precedes Mycenae culture in the
eastern Mediterranean. Until now, the fortified settlements with proto urban organization from the
North Carpathian area have been known only from the cultures dating to the end of the Early Bronze
Age (culture of the Maďarovce-Věteřov-Böheimkirchen and OFCC), that were simultaneous with
Mycenaean culture. From these cultures comes the large number of fortified settlements in Slovakia.
We know more than 60 sites, and only small part was excavated. Thus so far our finds and examinations allow us to describe only their preliminary characteristics. Due to the size of the territory of
Slovakia, the terrain configuration and the altitude played a very important role in choosing a place
to construct a fortified settlement. The average altitude of all fortified settlements in Slovakia is about
200 meters above sea level.
Based on the different locations of fortified settlements in the terrain, their extent and find situations, we can assume that they had different functions. It turns out that settlements of central
character, which are very few, were located in the south-western Slovakia on the low terraces in the
immediate proximity of the water source (Fig. 60; 180; Budmerice/Jablonec, Vráble, Šurany-Nitriansky Hrádok), in eastern Slovakia on elevated plateau (Nižná Myšľa). Settlements used to protect and
control the area were located on promontories and ridges (Fig. 181; 182; Prašník, Rybník, Ivanovce).
The settlements, which were probably the centres of the cult, were located on the travertine hills (Fig.
184;185; Gánovce, Santovka-Maďarovce).
The question of the end of the fortified settlements still remains open and as of yet not sufficiently
answered. In this context, it is important to mention that at the time of the end of the Early Bronze
Age, we can see the intervention of several Carpathian cultures in the material from the settlements,
especially in the south-west of Slovakia. Particularly noteworthy, is the presence of pottery and other artefacts of OFCC on the settlements from the late phase of Maďarovce culture. The question is
whether the arrival of the people of OFCC towards the west was the natural consequence of the
contact of two neighbouring cultures, or was it due to the pressure (danger) of the cultures from the
Eastern European region. It is important to mention that all of the OFCC fortified settlements in
eastern Slovakia were burned and later abandoned (Fig. 200).
On the other side, major part of the settlements of the Maďarovce culture was abandoned intentionally (?). This observation could in certain measure explain the fact, that while from the settlements of Maďarovce culture, only small number of depots, bronze and golden artefacts is known,
from the settlements of the OFCC came numerous finds of depots of metal objects and ornaments,
often hidden under the floors of the houses (Fig. 279; Košice-Barca, Spišský Štvrtok). This can
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suggest that metallurgy in the area of Maďarovce culture wasn’t on the considerably lower level
than that of the OFCC area.
Due to the absence of the settlement from the early phase of the Early Bronze Age in Slovakia,
we don’t have much information about its internal organisation. First dwellings are known from the
Hatvan and Únětice cultures. From the early phase of Únětice culture one documented house with
post-frame construction is known, which carried a saddle roof (Fig. 205). This dwelling was remarkable because in its back the settlement pit used as a mass grave for five human individuals (Fig. 237)
was found. The excavation in Vráble - Fidvár contributed in a significant way to the knowledge of
the houses of the Únětice culture. It is mostly because they received a special attention during the
excavation. The research shown the differences in the construction of the houses built in the central
and peripheral areas of the settlement. In the central part were log houses (Fig. 288). Aside from
the timber, quarry stone was used and it was an important building material. Petrographic analysis
proved that andesite stones were transported to the area of the settlement from Štiavnica Mountains.
In one of the burnt houses the charred remnants of the wicker baskets were found, probably stored
in the attic of the house, filled with grain (Fig. 207). In the peripheral part of the settlements, houses
had floors made of hardened soil and had wattle and daub walls.
In the following period of Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery culture, we were
able to excavate the houses at the fortified settlements in Rybník and Santovka-Maďarovce. The
dimensions of the dwellings were only slightly smaller than in the classical phase of the Únětice culture. They were 8-12 m long and 4-5 m wide. At the settlement in Rybník, thanks to the thorough
documentation of individual artefacts and ecofacts, as well as the use of phosphate analyzes, we could
precisely identify individual areas of the interior of one of the houses. There was a work area, an area
connected with food preparation and resting area. The first two are located in the front of the house
and the last one in the back.
Overall, we have better knowledge about houses of OFCC in the Eastern Slovakia. On the fortified settlement in Košice-Barca several one-, two- and three-roomed log houses were excavated. The
smaller ones were 6 x 4.8 m and the three-roomed ones were 12.5 x 4.5 m in size (Fig. 209). Based on
the traces of two fire pits in the interior, we can assumed that they had two living quarters and one
central one, which was isolated on the floor by the layers of gravel and was used probably for storing
grain. In some houses, traces of simple wood furniture such as benches, shelves, etc., were found.
The houses in Spišský Štvrtok were considerably different from the houses mentioned above.
On the acropolis, which was the best protected part, the houses had stone foundation, some of them
dug into subsoil. Bronze and golden ornaments in special stone boxes were found in their ruins (Fig.
220). Three hoards were found in one of the houses. In the area where all the crafts were carried out,
one-roomed houses, and only exceptionally two-roomed houses were found. Different types of crafts
were documented on this settlement - pottery production, production of tools from stone, bones and
antlers, weaving, production of objects made of bronze and gold. Important discovery was also a find
of multiple moulds for casting daggers, hoards of metal ornaments but also intentional deposits of
material such as malachite and in-fire burnt grains.
One of the key questions we are trying to answer is how was the society organized and structured?
The answers are in the research of various cemeteries and settlements. Due to the absence of the settlements during the early stages of the Bronze Age we could rely only on the results of the excavation
of the cemeteries of the Chłopice-Veselé culture, Nitra culture, Košťany culture when researching
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the organization and structure of the society. On the excavated cemeteries from the beginning of the
Bronze Age, differences in grave assemblages are observable. Alongside the different ritual practices
these are without a doubt a result of the social differences between the buried. The quantity and quality of the grave goods is also a primary display of wealth and a social differentiation in this period.
Analyzes of the grave assemblages proven that we can distinguish four groups of men’s graves and
three groups of graves of women and children.
First group of men’s graves are graves of the leaders - chieftains, who obviously could also hold
a position of shamans. This type of grave can be recognised by a special treatment. Graves had their
walls furnished with wood and had special post frame carrying lighter roof, which was covering the
grave – so called “mortuary house”. It was probably in attempt to imitate actual houses of the living
(e.g. Branč, Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Nitra-Partizánska ulica, Spišské Podhradie) (Fig.
212). There were also differences also in the grave assemblages - shamans/leaders were often buried
with bear claws, bone tubes made of hollow bones of the lower legs of sheep or goats, which could be
used as musical instruments - whistles or flutes, often associated with casting spells for a successful
hunt, fertility and rebirth (Fig. 161; 213). Second group, representing wider social group, that had
firm place in social structure and was subordinate to the mentioned elite were hunters - warriors.
Their inventory consisted of triangular daggers, chipped stone arrow heads and wrist-guards. This
type of grave can be found on all cemeteries of Nitra and Košťany cultures. Third numerous group
represent graves of men with minimal grave good such as copper ring, earring, bracelet, bone or copper awl. Fourth, also numerous groups were graves of men with no grave goods. Graves of third and
fourth group were found in almost all areas of the cemeteries.
Graves of women during the early stage of Nitra and Košťany cultures were generally less richly
equipped as graves of men. From this period we don’t know a single grave of woman that could be
associated with elite. Together with beads from antlers (Fig. 214) or nacre, very often used as grave
goods were earrings and rings in the shape of willow-leaf and ornaments made of single or double
wire. The dominant position of men at the beginning of the Bronze Age is evident. During the classic
and late phases (Nitra-Únětice and Košťany-Ottomani) of both cultures the position of women is
considerably changing. Grave goods became numerous and also the ornaments of head and body are
of higher quality (Fig. 215; 234).
The graves of children in the early phase of the Early Bronze Age were fairly poor. In addition to
rings, earrings and bracelets, a small number of beads from bones, antlers and nacre appear as grave
goods. Just as in the case of women’s graves, children’s graves became better equipped during the final
phases of both cultures.
Significant evidence of wealth and social differentiation, that were observed on the cemeteries of
cultures Nitra and Košťany confirmed dominant role of men in the society. On the cemeteries in the
following period - in Únětice culture, Maďarovce culture and OFCC alongside rich men’s grave also
appear richly equipped graves of women and children. That doesn’t mean that the society became
more egalitarian in the final phases of the Early Bronze Age. To the contrary, it points out to the
formation of the new social group of nobility based on stronger family ties and society became even
more socially differentiated. It can be rightly assumed that starting element of this development was
metallurgy, which gained new dimension with the rise of the new, better metal - bronze.
Graves with grave goods indicating “occupation” alongside the social status of the buried contribute also to the better insight of the inner structure of society of the Early Bronze Age. Graves of met403.
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allurgist, metalworkers, blacksmiths, tanners, manufacturers of silicide tools or producers of beads
made of bones, antlers and nacre can be identified (Fig. 217- 220).
Social differentiation was reflected in the settlements and housing structure. Alongside of the
open settlements, there are fortified settlements that were not only the centres of production, distribution, exchange and cult but also a residence of the social elite.
Excavations, observations and finds from the settlements also contributed to our knowledge of
religious ideas and cults of the Early Bronze Age. It was mostly excavations of the sites from the
early phase of Únětice culture (Fig. 237) and from the late phase of OFCC, Maďarovce and Věteřov
cultures and Transdanubian Encrusted Pottery cultures that brought about interesting discoveries of
cult places and features.
From the area of OFCC feature nr. 40 which was found in the settlement in Spišký Štvrtok is rather noteworthy. It was located close to the entrance on the right, across from the acropolis. It consisted
of a deep pit, where on the bottom nine ritually killed individuals were buried. Seven of them were
children. Another important find, that is closely related to sacrificial rituals of OFCC is cultic well,
that was built in the crater of the travertine hill in Gánovce. The well, originally with thermal spring
was 8-9 m deep and its lower parts were lined with wooden logs made of beech and spruce (Fig. 238).
Human bones found in the filling of the well point out to the ritual anthropophagi connected with
sacrificing of precious offerings as was without a doubt the iron sickle (Fig. 117:1; 239).
In the area of Maďarovce culture and Transdanubian Encrusted Pottery culture the evidence
of cult and religious life comes for example from the fortified settlements in Rybník and Santovka-Maďarovce. In Rybník, small clay figurines were found in every house located in a row alongside
the northern fortification. All of them were intentionally broken. Figurines represented mostly cattle
and pigs, from hunted animals it was usually a wild boar. The reason for this kind of sacrifice was the
effort and probably the vital need to breed the herd of domestic animals (Fig. 240; 241). In the case of
wild animals, the ritual could be associated with preparation for a successful hunt.
The diversity of the religious and cult rituals of the Early Bronze Age people can be also seen in the
votive deposits in the form of natural or manmade objects that were deposited in the foundations or
constructions of the houses and fortifications (Rybník, Spišský Štvrtok, Šurany-Nitriansky Hrádok).
Spiritual life of the Early Bronze Age is also closely related to the hoard finds of ceramic vessels, which
could represent ritual drinking sets, used during the rituals of “sworn loyalty” (Budmerice, Gáň, Nižná
Myšľa, Včelince, Vráble) (Fig. 242; 243).
Despite the continuous cultural and historical development from the end of the Eneolithic to the
Bronze Age, continuity in art and musical expression is not documented. At the beginning of the
Bronze Age, the artefacts connected with art are relatively few. On the relatively small area, number
of different cultures and culture groups simultaneously arised in which, just like during the Eneolithic, the artistic expression can be seen mostly on pottery.
New dimension of the artistic expression arrived in the classical phase as well as in the late phases
of the Early Bronze Age, when in Transdanubian Encrusted Pottery culture we can see significant
influences from Eurasian area and Eastern Mediterranean. Alongside zoomorphic figurines appear
also anthropomorphic ones. They are represented by flat stylized figurines of women. Due to their
resemblance to the violin they are also called violin idols. They were found on the fortified settlements of OFCC (Košice-Barca, Spišský Štvrtok, Rozhanovce, Nižná Myšľa) (Fig. 244). Majority of
figurines were only partially preserved, because they too, were intentionally broken during rituals.
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In the south-western Slovakia. in Maďarovce and Věteřov culture, we don’t, as of yet, have any
documented anthropomorphic figurines. Therefore, it is even more interesting that there is a depiction of a human figure on the cup of Maďarovce culture found at the cemetery in Sládkovičovo (Fig.
246) as well as the depiction of stylized figures on the bowl from Santovka-Maďarovce, resembling
dancing “worshippers” (Fig. 247).
In addition to the art during the Early Bronze in Slovakia, remarkable artefacts that can be identified as musical instruments were also found. One of them is an artefact consisting of 10 sheet metal
tubes found in the grave of the Nitra culture in Ludanice-Mýtna Nová Ves (Fig. 249). Its form is very
similar to the so called pan flutes (syrinx) which is oldest wind musical instruments known already in
the Stone Age. Another extraordinary artefact connecting music and visual art is a flute discovered
around the fortified settlement in Santovka-Maďarovce, made of antler and with incised decoration
in form of Mycenaean wavy-line (Fig. 162).
In addition to the numerous artefacts from the Early Bronze Age in the territory of Slovakia, we
have extensive anthropological data from several dozens of excavated cemeteries. During this period,
inhumation was predominant and as a result, we have at our disposal well-preserved human skeletons which have a great potential for answering questions not only related to demographics, but also
about the health status of the individual populations.
Systematic research that would bring knowledge about the health status of all populations that
lived on the territory of Slovakia during the Early Bronze Age wasn’t carried out yet. Still, we can at
least rely on the anthropological and the paleopatological analysis of the human remains from the
burial ground in Jelšovce and in part from the burial ground in Ludanice-Mýtna Nová Ves. These
analyses were carried out thanks to the international cooperation.
Research of the skeletal remains of children population from Nitra, Únětice and Maďarovce parts
of the cemetery in Jelšovce suggest that they suffered mainly from two diseases of different causes.
First group of diseases was caused by malnourishment, the second group was caused by infection and
inflammation (Fig. 251). The fact that children suffered from the same spectrum of diseases during
the whole existence of the cemetery proves that the biotope was very similar for all settlements using
this burial ground. Thus, the same positive or negative aspects were relevant for the local population.
Still, it is surprising that for 250 years, overall, children health significantly deteriorated. The question is, what caused such deterioration? The differences in the occurrence of the individual diseases in
above mentioned cultures were most likely due to the growth of populations thanks to the ideal living
conditions. With the growth of population, the need for food and resources also grew. The impact of
people of these cultures on the natural environment was higher; they gradually exhausted their food
sources, changed the biotope and destroyed the basis for their own lives. Changing climatic, cultural
and social conditions could also play a role. In any case, the high morbidity of children in the Únětice
and Maďarovce cultures is unexpected and even more surprising, considering overall maturity, richness and technological prowess of the bearers of these cultures.
Paleopathological analysis of the adult population at the cemeteries in Jelšovce and Ludanice-Mýtna
Nová Ves found symptoms of syphilis on the bones of some individuals (both men and women). Even
more interesting is the find of skeletal remains of a few individuals that had the symptoms of leprosy.
On analysed human bones, it was also possible to document multiple injuries caused by different
types of weapon. During the Early Bronze Age, five basic types of weapons are known from the territory of Slovakia: bow, dagger, axe, battle axe and spear. At the end of Early Bronze Age swords also
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appeared, but their finds are not very numerous (Marianka, the river Topľa). Weapons made of wood
and also slings are undocumented for now but we can assume they existed, based on certain injuries.
The most prominent group of weapons were blunt weapons and this corresponds also with the
large number of injuries, found especially on skulls. It is observed on cemeteries in Branč, Jelšovce,
Ludanice-Mýtná Nová Ves and Vráble (Fig. 254; 255). The predominant place of these injuries on
the left side of the skull allows us to assume that they were caused by a strike from the front and by
someone who was right-handed.
We can notice a certain correlation between the most common injuries of the skull and the gender
and age of the buried. It appears that the greatest numbers of injuries are found on the skulls of men
of the age maturus and are related to the Nitra culture. Adult women and infants III then follow. In
Únětice culture, a surprisingly high number of skull injuries appear on the remains of children (age
infants III), which exceeds the number of injured men and women (both age maturus). In Maďarovce
culture, the largest number of these injuries occurs on the skulls of women (age maturus), followed
by the category of adult men and children.
Less frequent were injuries caused by arrows, which are documented in culture Chłopice-Veselé (Veselé), in Nitra culture (Fig. 253; Ludanice-Mýtna Nová Ves) and in Košťany culture (Spišské
Podhradie). In connection to injuries it is important to mention the trepanation of skulls because they
could be related to those injuries that caused the need to use this kind of “surgical” intervention (Fig.
257; e.g. Nitra-Čermáň, Ludanice-Mýtna Nová Ves, Abrahám).
The most turbulent period of the Early Bronze Age, probably accompanied by the fighting tribes,
in the territory of south-western Slovakia, appears to be the earliest phase of Nitra culture, with highest number of graves containing weapons and skeletons with battle injuries. This turmoil could be
caused by the same territorial interest - access to the non-ferrous metals or sources of silicide.
After some time of peace came another time of turmoil during the end of Nitra culture and the rise
of the Únětice culture, when we can assume that Únetice culture spread to the east and southwest of
Slovakia. It is proven by the presence of characteristic bronze industry and pottery of Únětice culture
in the area populated by the ending Nitra culture.
The third period of social tension that was caused by complex factors was at the end of the Early
Bronze Age, when fortified settlements perished in the wide area of central Europe. It happened to
the Věteřov, Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery cultures in the southwest of Slovakia
and to OFCC in the east of Slovakia.
Cultural-historical development during the Early Bronze Age in the territory of Slovakia proved
that it was a rather dynamic period, where alongside the autochthonous components in individual
cultures we can also observe some foreign elements. This could be caused by the movement of communities. Just as during previous, Eneolithic period we can assume immigration into the Carpathian
area from the Eastern Europe and Eurasia. We can find the evidence of these movements at the cemetery of Únětice culture in Vráble in south-western Slovakia.
The results of strontium analysis of bone remains of one individual confirmed that he was not
born in the upper Žitava valley but arrived here from the area of North Caucasus. It is evident that
the cultures of the Early Bronze Age were not only peripheral cultures of more developed Aegean and
Near Eastern region, but were also the western periphery of the Eurasian steppe. Therefore, even if
autochthonism was dominant, we have to take into the account small scale migrations, or even bigger
migration waves and cultural influences from Eastern Europe and Eurasian area.
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Nomadic tribes, thanks to the use of horses and wagons as means of transport, had the ability to
cross the long distances in a relatively short time. Therefore, their migration into the eastern part of
Central Europe could have been rather fast (Fig. 259).
Main branch of the economy during the Early Bronze Age in the territory of Slovakia was agriculture. Its main role was to provide food for people by farming, cultivation of useful plants and animal
husbandry. Its primary products were food and fodder crops, Secondary products were animal bones
used for tool making and furs used for making clothes.
In the early phase of the Early Bronze Age, the cultivation of useful plants is due to the lack of
sufficiently excavated settlements proven only indirectly through the storage pits content (Fig. 177;
Veselé, Nitra-Čermáň, Nitra-Dolné Krškany, Spišské Podhradie). We have more evidence of cultivation of useful plant in the following phase of the Early Bronze Age in Únětice and Hatvan culture as
well as in Wieselburg culture. At settlements of all three mentioned cultures, storage pits with grains
of different types of wheat (einkorn wheat, emmer, common wheat, spelt) and rye were discovered.
Cultivation of useful plants is also well documented in the late and final phases of the Early Bronze
Age. In the area of the settlement of Maďarovce culture in Hoste, big amount of burned spikelets of
common wheat (few m3) was discovered, deposited in the storage pit (Fig. 260B). Interesting is also
the fact that the wheat was reaped before it was fully ripe and dried after. Based on the 14C data from
the samples of burnt grains and wood from the pit we can date the deposition to around 1500-1400
cal. BC. From the fortified settlements of OFCC, in Košice basin in eastern Slovakia and in the south
of central Slovakia, comes very similar diapason of cultivated plants as from Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery cultures in south-western Slovakia.
Along with the cultivation of useful plants, important role in the economy was also played by
animal husbandry. More precisely it was livestock breeding. From osteological analysis it is evident
that cattle were the most important as they covered the need for milk and meat. Cattle were also very
likely used for work and harnessed as draft animals. Second important animal after cattle were pigs
and the third were goats and sheep that apart from the meat also provided wool and fur.
Even though the horse remains are not rather numerously represented in osteological material,
the horse had a very specific role in the Early Bronze Age. It was used as a draft and equestrian animal,
as multiple finds of antler cheek-pieces (Fig. 158) suggests. Important role in farming activities was
played by a dog, which helped with herding by protecting the cattle, goats and sheep. We can also
assume that dog may have protected houses, settlements, crops and was probably used also during the
hunt of wild animals.
Fishing, hunting and gathering still played an important part of the economic activities of the Early Bronze Age. These were the activities that in major part contributed to providing food. Aside from
meat, hunt also provided other important material - animal bones, antlers, horns, hides and furs.
Hunt was also important for protecting the crops against predatory animals. Equally popular was
bird hunt as proven by bird bones found at the settlements and by the artefacts made of these bones
found in the graves. Exceptional diapason of hunted birds was found in the settlement of Maďarovce
culture in Šurany-Nitriansky Hrádok. We could identify 10 species of birds: mallard, griffon vulture,
grey heron, common crane, Dalmatian pelican, white-tailed eagle, great bustard, black grouse, Eurasian jay and western jackdaw. Most of these birds belong to the aquatic species, which suggest that at
least seasonally, there was water area near the fortified settlement. Remarkable is the presence of two
predators - white-tailed eagle and especially griffon vulture, which nests in southern Europe, espe407.
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cially on the Iberian Peninsula. The presence of a great bustard indicates existence of a steppe type of
landscape and the presence of black grouse suggests the existence of a forest ecosystem. Osteological
analysis of the bones from the well in Gánovce also showed diverse population of birds, identifying
10 species: fieldfare, common blackbird, barn swallow, house sparrow, northern goshawk, common
buzzard, hen harrier, common kestrel, long-eared owl, Ural owl.
Certain portion of nutrition for people of the Early Bronze Age was provided by fishing as an additional
occupation. Naturally this applies only to the settlements that were close to rivers, lakes or marshes.
Gathering, the collecting of food from the wild in the Early Bronze age was supplementary. It no
longer played an important role in human life as in the previous periods. During the Early Bronze
Age, the thick shelled river mussels were gathered most frequently, and they were also most likely
consumed. In addition to the gathering of shellfish, forest berries and plants were also gathered, for
example: elder, blackberry, cornelian cherry, elderwort and acorns/oak nuts.
In addition to the aforementioned activities related to the providing of food, prospection (search
of deposits of raw material and its subsequent mining) also played a significant role in the economy
of the Early Bronze Age. The prospectors were looking mainly for the non-ferrous metals and raw
stone material. Non-ferrous metals were found in the volcanic mountains of central Slovakia and this
is where the prospectors focused their attention.
Better documented is prospection and exploitation of raw stone material that was still intensively
used for tools and weapons making. It is confirmed by numerous finds in the graves of Chłopice-Veselé, Nitra and Košťany culture (Fig. 173). Dominant materials were aluminosilicates (Žiar basin)
and radiolarite (Biele Karpaty, Javorníky). Alongside the material from west, north-west and central
Slovakia obsidian from east Slovakia also appears (Slanské vrchy) as well as silex from the northern
area of Carpathian Mountains. In the east of Slovakia, in the area of Košťany culture tools made of
radiolarite from Pieniny were found as well as chert form eastern Slovakia, aluminosilicates from
Vihorlat and obsidian from Slanské vrchy (Fig. 264). In the middle and late phase of the Early Bronze
Age it is possible to observe decline of chipped stone industry in the graves of Únětice, Maďarovce an
Věteřov culture in the south-west of Slovakia and in OFCC in the east of Slovakia. Interesting is that
this decline is less prominent in the settlements of these cultures.
Predominantly in the early phase of the Early Bronze Age, prospectors were searching for deposits
of raw stone material alongside the deposits of lithic raw stones. This material was used for polished
industry and weapons - flat axes and battle-axes (Fig. 170). It is interesting that the prospecting activity was also connected with the search for quarry stone used for lining of the graves already in
Nitra culture (Jelšovce) and Košťany culture (Spišské Podhradie). It was also used for construction of
houses (Vráble, Spišský Štvrtok) and fortifications (Fig. 193; 196; Ivanovce, Rybník, Spišský Štvrtok).
During the Early Bronze Age, exploitation and the use of non-ferrous metals similar to the previous period, Eneolithic. Continuity is shown in the metallurgy of copper. Its exploitation, melting and
production of tools continued without significant changes through the Early Bronze Age. As such,
paradoxically, we refer to the period from 2300 BC as Bronze Age, although bronze products didn’t
appear until few centuries later in the middle (peak) phase of the Early Bronze Age. Only later they
became dominant over the copper products. It was mostly thanks to the Únětice culture that along
with the new alloy - bronze, brought also new technologies and innovations. Introduction of a metal
of better quality increased technical abilities of the population, for example in wood working, crops
harvesting, but also in the exploitation of ores of non-ferrous metals and other raw materials.
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The location of the deposits of nonferrous metals such as gold, silver copper and tin in the Slovakian territory had a positive impact on the development of metallurgy. Places of exploitation of
non-ferrous metals were chosen based on accessibility of the ore. These were for example deposits
of malachite and azurite in the oxidation zones, which were near the surface or even reaching the
surface (Fig. 267). The same applied for the deposits of copper and gold. The most exploited area
was the area of neovulcanites in the central Slovakia, where due to zonality, the veins of non-ferrous
metal rise to the surface. Copper was exploited in Špania Dolina, gold and silver in the area of Štiavnica and Kremnica Mountains. Alongside these main areas, smaller deposits of copper and gold were
also used. Aside from the principal deposits (Fig. 268) gold could also be found in alluvial deposits of
the rivers, where ancient prospectors extracted gold by gold-washing. Traces of gold-washing were
found in multiple places in Slovakia (Fig. 269)
Same as gold, tin could also be mined. In Slovakia it could be found in the form of cassiterite - tin
ore (Fig. 271). It is known from multiple sites in Slovakia in Low Tatras and Slovak Ore Mountains.
In the area closer to the Danubian Lowland it was found in the northern part of Tríbeč Mountains
(eg.: Veľký Klíž, Kolačno, Veľké Uherce and Skýcov).
Despite several years of long systematic research and prospection focused on finding evidence of
exploitation and processing of the ore directly on the spot (grinding, melting) we were unable to confirm this. We have only a secondary evidence of this kind of activities. For example, in the artefacts
such as hammers with grooves, used to crush the ore and so called “cakes” that were created during
the first melting of the ore. The finds of hammers with grooves are known from 13 sites in Slovakia,
although majority of them lacks stratification, respectively more detailed find context information.
The only exception is the fragment of hammer with groove found in the grave of a man from the Nitra-Únětice culture in Čachtice in central Váh river valley (Fig. 272). The most numerous find - more
than 330 pieces, comes from Špania Dolina - Piesky. Their highest concentration is documented in
the lower Ipeľ and Hron river valley, in the forefield of the Štiavnica Mountains (Fig. 273). So it is not
a coincidence that in this area the highest number of fortified settlements of Hatvan, Maďarovce and
Transdanubian Encrusted Pottery cultures are known (Fig. 78; 84; 87).
Another important part of metallurgy was melting of the non-ferrous metals in the clay crucibles
and their subsequent casting into the moulds, which represents the most significant evidence of the
local metallurgy. Thanks to recent excavations of fortified settlements form Early Bronze Age we
were able to gather multiple artefacts that proved local production of copper and bronze tools right
at the settlements. The artefacts comes from the settlements of Hatvan, Otomani and Pilini cultures
in Včelince-Lászlófala, Únětice culture in Vráble, and Maďarovce culture in Budmerice, Šurany-Nitriansky Hrádok and Veselé. Lately we were able to prove existence of metallurgic workshop in the
area of fortified settlement II in Nižná Myšla.
Less frequent but very interesting metal used in the Early Bronze Age was lead. The oldest lead
in the territory of Slovakia comes from the inhumation grave of a woman from Únětice-Maďarovce
phase of cemetery in Jelšovce in the form of earrings (Fig. 280). Older finds of lead comes from the
cultures in East-Mediterranean area, for example an idol of women from Troy II or rings from the
parallel period in Mycenae. It is very probable that we can look for the origins of the lead earring from
Jelšovce in this area. They are for now the oldest lead artefact in central Europe.
Significant part of the people in the Early Bronze age was pottery production, which, during its
late and final phases reached the peak of development. This peak manifested not only in the high
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quality of the pottery but also in the high level of creativity, represented by various clay artefacts
found on the settlements. They reflect way of life, level of production, culture and art. Specific product of pottery-making was a so-called technical pottery - clay moulds, nozzle and crucible that were
used in metallurgy (Fig. 167; 276).
In an attempt to determine the origin of the pottery at the settlement of Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery culture in Rybník, archaeometric analysis of selected pieces of pottery
was carried out. We found out that alongside the locally made pottery, major part of the pottery was
brought from closer and more remote areas. Interesting is that the bigger storage-vases were made
on site and the smaller were imported. Cups were typical for the local production but also for two
non-local groups with origin in the lower Hron river valley. Pots were also made in all production
groups. At the settlement in Rybník mostly pottery of Maďarovce culture was produced and to lesser
extent pottery of Transdanubian Encrusted Pottery culture.
Alongside the objects made of metal (copper, bronze, gold, lead) and stone, objects made of bones and
antlers were numerous during the Early Bronze Age. The fact that they were more numerous than objects
made of metal confirms intensity of their production and use. Bones of domestic as well as wild animals
were used. When processing bones and antlers, technologies were used that took into the account the
morphological and anatomical characteristics of both materials (Fig. 283; 285). Obviously, long-term experiences were handed down from generation to generation. Unlike in the settlements, at the cemeteries
objects made of bones and antlers are less frequent during the final phase of the early Bronze Age compared
to its early and middle phases. Not only is their number reduced, but also their variability has decreased.
Production of the fabric for weaving and spinning, processing of hides and furs for clothes and
shoes played an important part in the life of people. From the beginning of the Early Bronze Age
due to the absence of settlements, we have only partial evidence of the above-mentioned activities.
Spinning and weaving is much more accurately documented in the late and final phases of the Early
Bronze Age. The numerous evidence in the form of spin whirls, weights and spools was found in
the settlements of Věteřov, Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery cultures as well as of
OFCC. It is evident that during this time in Slovakia, weaving and spinning were part of the household activities, covering mainly the needs of the local population. Though their fabric production
was sufficient enough for the settlement, we can’t rule out the possibility of exchange between neighbouring settlements or communities from the surrounding areas. Main raw material for weaving,
beside flax, was wool from sheep that were kept in high numbers as suggested in the numerous finds
of bones in the settlements and at the cemeteries.
Processing of hides/furs - tanning is documented through tools as well as the by-products from
hides and furs. We can therefore assume that some segments of the processed hides were used for
clothing. Presence of the furbearing animals in the settlement is also indirect evidence of the hide/
fur processing. Hides/Furs were used during the whole Early Bronze Age in the burial rite as lining
of the grave or as a sack in which the dead were put in the graves.
Important material, used intensely throughout the whole of Early Bronze Age was wood. It was
often used for construction of various wooden structures that were used in graves. Graves were
lined with wooden logs, sometimes with wooden ceiling (Fig. 224). Above the graves were wooden
constructions, forming a so called mortuary houses (Fig 212). It was also used during construction of
mounds (Fig. 226; 227). Aside from wooden construction, it was used for crafting of composite and
free-trunk coffins (Fig. 225). Paleobotanical analysis proved that oak trunks (Quercus sp.) were used.
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It is interesting that in the following period (late and final phases of the Early Bronze Age) in the
graves of Maďarovce culture in the south-west of Slovakia, the wood is almost never used, neither as
lining nor as coffins. Situation was different in the east of Slovakia in the cultures of OFCC during the
final phase of the Early Bronze Age. During the excavations of cemetery in Nižná Myšľa, 792 graves
were excavated and in more than 150 traces of wooden coffins were found (Fig. 216).
Even more intensive use of the wood than in cemeteries was at the fortified settlements from the
middle and final phases of Early Bronze Age. It is very well documented in the proto-urban settlement
of Únětice culture in Vráble, where, with the use of geophysical prospection, ca. 170 houses layouts
were uncovered. They were mostly log houses, built on the level of natural terrain. In the central part
of settlement two streets were located which were paved with beams and board. Probably from alder
wood (Fig. 288: 2). If we also take into the account the amount of wood needed for the construction
of two wooden-soil walls and palisade that were part of the fortification; it is clear that the process of
logging had to have a big impact not only on the environment of the settlement and its surrounding
area but also on the area of upper Žitava river valley.
In the final phase of the Early Bronze Age when there was a great rise in the numbers of fortified
settlements of Maďarovce and Transdanubian Encrusted Pottery cultures in the south-west of Slovakia and in the east of Slovakia in the OFCC, we can rightly assume the increased use of wood for
constructions of fortifications, dwellings and other constructions.
Wood was also used in the everyday life - to heat up houses, cooking, baking pottery as well as for
the metallurgic purposes.
In the Early Bronze Age, in the territory of Slovakia, the “market” worked on the base of trading
on the regional, trans-regional and long-distance level. It was a result of the need to gain strategic
materials and goods and luxurious and prestigious objects that were not available in the local region.
However it is often impossible to determine if it was an import or a result of mutual cultural contacts.
At the beginning of the Early Bronze Age in the cultures of Epi- Corded Ware Culture Complex
trade/exchange is documented in the form of chipped industry that was transported on shorter as
well as greater distances. Finds from the cemeteries are indicative of the close contacts mainly with
the areas of the north and east of the Carpathian Mountains, where there were cultures related to the
Corded Ware Culture Complex -Mierzanowice, Stryźow cultures and type Počapy.
Very important are the contacts between Nitra and Košťany culture and Mierzanowice culture
in south Poland, documented by pottery finds (Fig. 291; Ludanice-Mýtna Nová Ves, Košice, Spišské
Podhradie, Iwanowice-Babia Góra). Just as important are contacts between Nitra culture (Jelšovce)
and group Leitha, in the south of Lower Austria (Mödling-Jennyberg) and in Burgenland (Fig. 293).
The result of cultural connection is not only the similarity in form but equally the close metallographic composition of metal artefacts, as it is documented on the daggers from Nitra culture
in the south-west of Slovakia, (Nitra-Čermáň, Šaľa) and the daggers from cemetery in Singen in
south-western Germany (Fig. 292). River Danube played an important role in communication, providing favourable conditions with its flow in West to East direction.
Contacts with the region of Eastern Europe are documented in the graves of Corded Ware Cultural Complex where the dead are buried in the so-called frog-like position (Fig. 224; Jelšovce; Košice).
Few isolated cases of graves with log construction in North Carpathian area (Jelšovce, Ludanice-Mýtna Nová Ves) are closely related to this cultural environment. Another proof of contacts with the
region of Eastern Europe is a decoration in the form of faux cord imprint on the pottery of Nitra
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culture (Jelšovce, Nitra-Čermáň). It can be seen on the analogical decoration of the pottery of Yamna
and Catacomb cultures (Michajlivka) as well as the Middle Dnieper culture in Ukraine (Strelica).
Contacts with the area of Middle and Upper Danube during the time of Únětice culture were even
more intense than during the previous period. It is documented on the pottery finds from upper Ponitrie (Ludanice-Mýtna Nová Ves), which have direct analogies in the cultural group Unterwolbling
in Lower and Upper Austria (Franzhausen, Melk/Spielberg-Pielamünd) (Fig. 294).
In the time of Únětice culture metallurgical production reached an extraordinary level of development. Metal industry, thanks to transport and trade spread far beyond the frontiers of the core territory of the Únětice culture. It is documented, for example, by the presence of cuff bracelets close to
the Borotice type in the graves of Faťjanovo culture in Russia (Mytišin, Severobirsk, Vladyčin), or by
hoard find of ca. 27 bronze objects of Únětice type in Pile in southern Sweden. What is remarkable is
the fact that some of these artefacts had a metallographic composition identical with the composition
of copper ores in Slovakia.
With Únětice culture, first oldest proto-urbane built-up settlement in Central Europe appeared in
south-west Slovakia (Vráble). It is represented by houses arranged radially in several rows along the
circular fortification, separated by streets (Figure 296, see text above).
In the classic phase of Únětice culture in the territory of Slovakia amber appeared as an important
commodity, mostly in graves (Lukáčovce; Pata; Vráble) and exceptionally at the settlements (Vráble).
Its quantity, however, is considerably smaller than in the region of the middle and eastern Bohemia,
through which led a so called “Amber road” from Baltic Sea. When speaking of transport, trade and
cultural contacts, it is important to mention that in the final phase of Únětice culture, around 1750
BC, long-distance contacts collapsed, resulting in complete disappearance of amber from the region
of Bohemia as Amber road was moved towards east, to south Moravia and to the southwest of Slovakia, to area of Maďarovce and Věteřov culture. One of the branches of Amber road reached also into
the area of upper Tisa river valley, settled by OFCC.
All analysed samples of amber form southwest of Slovakia proved that it is in fact Baltic amber –
succinite that was brought to the Carpathian region probably from deposits on the coast of Gdańsk
Bay in north Poland. In the area of Maďarovce culture in south-west Slovakia finds of amber are
concentrated in the valleys of the rivers Váh and Nitra that flow parallel next to each other from the
north to the south. It appears that the people of Maďarovce culture played active role in transport and
distribution from north to south. The occurrence of amber beads and golden ornaments together in
the graves of Maďarovce culture (Jelšovce) and OFCC (Nižná Myšľa) suggest that both commodities
were part of a mutual exchange.
As in the early phase of Early Bronze Age we can observe close links of cultural-historical development in the area of southwest and partially east Slovakia with western regions in its late and final
phases, in Maďarovce and Věteřov cultures and OFCC. It is documented by pottery finds (Fig. 297) as
well as by bronze industry (Fig. 298; 299) These finds also confirm the transporting role of Danube
in W-E/E-W direction, which in this period didn’t lose its importance even though there is new
cultural movements in directions N-S/S-N from northern Baltic region and from the region of lower
Danube. It is proven by the import of pottery from culture Vatya (Fig. 300; 301), Vatin (Fig. 302) and
group Szeremle (Fig. 303; 304).
Presence of the decorations of the pottery with the so called “Litzen” ornament in the North Carpathian area can be associated with this southern cultural movement. We can assume that the ex412.
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change of Baltic amber played an important role of a “mediator” between the mentioned cultures.
Baltic amber was also found in the shaft-graves in Mycenae and in the region of the former Yugoslavia. Particularly important role in this exchange played people of the Maďarovce culture. It is documented by the late Maďarovce cups found in the area of north and south Transdanubia, in the area
of culture Vatya but also further south - in the area of culture Vatin, in Slavonia, Croatia, Syrmia and
Vojvodina. Exceptionally, they were found also in the region of lower Danube in area of group Gîrla
Mare-Cîrna (Fig. 305).
As in the early and middle phase of Early Bronze Age, we have documented contacts with Eastern
Europe also in its final phase. It is, for example a bronze dagger from Sklabiňa in northern Slovakia (Fig. 308), to which we know analogies in the Srubna (Timber Grave) culture (Fig. 308: 2). Its
presence in our territory can be connected to the movement of nomadic communities to the central
European area from Eastern Europe. Of course, we cannot eliminate the possibility of a long-distance
trade contacts. Recent studies suggest that diffusion of eastern forms to the Central Europe together
with changes in the material base and alloying of metals wouldn’t be possible without the immigration of groups of people. For now, unfortunately, we do not have enough relevant anthropological
and paleogenetic analysis that could confirm this.
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