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štúdie 
––––––––––––––––––––––– 
 
Archeologické nálezy z územia dnešnej obce Koplotovce 
 

Zdenko Gálik 

 

Obec Koplotovce sa nachádza na ľavom brehu rieky Váh v severnej časti okresu 

Hlohovec asi 5,5 km na sever od Hlohovca.
1
 Nadmorská výška obce je 159 metrov nad 

morom.
2
 Koplotovský kaštieľ, známy svojimi archeologickými nálezmi, o ktorých ešte bude 

reč, je určený rovnobeţkou 48° 28' 32'' severnej zemepisnej šírky a poludníkom 17° 48' 28'' 

východnej zemepisnej dĺţky.
3
 Územie obce Koplotovce zaberá výhodnú polohu na styku 

najjuţnejšieho cípu Povaţského Inovca s Podunajskou níţinou. Povrch jeho územia tvoria 

prevaţne druhohorné horniny a riečne štrkopiesky, v jeho severnej časti rastú teplomilné 

dúbravy.
4
 

Prvú odbornú správu o prameňoch v Koplotovciach napísal Ludvig Tognio, v tom 

čase peštiansky profesor chémie. Eduard Jozef Koch neskôr poznamenal, ţe miestni 

obyvatelia pouţívali túto vodu pri mnohých ochoreniach a dávali ju aj svojmu dobytku, 

pričom sa údajne v ich stádach nikdy nevyskytol dobytčí mor.
5
 Sírnaté pramene sa vyuţívali 

v obci aj na máčanie konopí.
6
 Mezozoikum (druhohory) strednej a juţnej časti Povaţského 

Inovca medzi Moravanmi, Ratnovcami, Koplotovcami a Šalgovcami budujú prevaţne 

dolomity. Má rozlohu asi 130 km
2
. Ide o infiltračné územie hlbšieho obehu podzemných vôd 

a akumuláciu termálnych vôd širšieho okolia Piešťan a Koplotoviec.
7
 Hydrologické 

prieskumy v oblasti Koplotoviec uskutočnil Augustín Rebro. Výdatnosť prameňa bola 

minimálna (0,01 l/s) a teplota v letných mesiacoch bola 20 °C. Na rozdiel od piešťanských 

vôd mala však dvojnásobnú hodnotu celkovej mineralizácie (cca 2500 mg), vyšší obsah 

                                                 
1
 LEHOTSKÁ et al. Hlohovec a jeho okolie. Bratislava : Obzor, 1968, s. 223. 

2
 Nadmorská výška obce/mesta (v metroch) za obce/mestá Slovenskej republiky a hodnota objemového 

prepočítavacieho čísla, s. 23. [online] Dostupné na internete: 
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uvádza165 m n. m. 
3
 Spracované podľa Mapa.sk. Mapa Slovenska, plánovač ciest, podrobné mapy... – Zoznam. [online] Dostupné 

na internete: < https://mapa.zoznam.sk/zisti-gps-suradnice-m6>. 
4
 CHARVÁT, Tomáš. Komplexná geografická analýza obce Koplotovce. Diplomová práca. Bratislava : 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, katedra regionálnej geografie, ochrany 

a plánovania, krajiny, 2009. s. 12. 
5
 REBRO, Augustín. Vzácne a obdivované vody Slovenska. Piešťany : Balneologické múzeum Piešťany, 

1996, s. 32. 
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 LEHOTSKÁ, et al., ref. 1, s. 223. 

7
 PORUBSKÝ, Anton. Vodné bohatstvo Slovenska. Bratislava : Veda, 1991, s. 103. Rozšírenie dolomitov je 

malé, vyskytujú sa najmä východne od Koplotoviec, Jalšového a Ratnoviec. LUKNIŠ, Michal (ed.). Slovensko. 

Príroda. Bratislava : Obzor, 1972, s. 36. 
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bikarnonátov (1019 mg/l) a síranov (830 mg/l), pričom z pomerného zastúpenia iónov 

a katiónov bola zhoda s piešťanskými vodami len vo vápniku.
8
 

Augustín Rebro uskutočnil v Koplotovciach aj hydrogeologické prieskumné práce. 

Z hľadiska stratigrafie je v tejto oblasti evidentné zoskupenie geologických útvarov: kvartér, 

neogén (mladšie treťohory) a mezozoikum. Kvartérne sedimenty sú reprezentované sprašmi, 

sprašovými hlinami, štrkmi, pieskami, ktoré sú zahustené ílovitými časticami a šošovkami 

bahnitých riečnych sedimentov. Na severovýchod od obce sa zachovali zvyšky treťohorných 

sedimentov, hlavne neogénu. Koplotovská ţriedlovská oblasť je budovaná prevaţne stredno 

aţ vrchno triasovými horninami, prevaţne dolomitmi.
9
 

Čo sa týka vegetácie, dubovo-hrabové lesy nachádzame na vápencovom 

a dolomitovom substráte nad obcou Koplotovce. V okolí obce sa vyskytujú aj jaseň mannový 

v polohe Madaláš, boriny medzi Koplotovcami a Jalšovým. Pri Koplotovciach nájdeme aj 

dráč obyčajný, hlaváčik jarný, králik chocholíkatý, pakost krvavý, hrušku obyčajnú poľnú, 

kamienku modropurpurovú, ďatelinu alpínsku, luskáč lekársky, maruľku obyčajnú, asparágus 

lekársky, mrvicu perovitú, oman mečolistý, prerastlík pozmenený sivoplodý, cesnak ţltý, 

vstavač vojenský, ľan rakúsky, ľan tenkolistý a astru zlatovlasú.
10

 Zo vzácnejších druhov 

flóry stoja za zmienku gulička podlhovastá na vápencových svahoch, sinokvet mäkký 

v okrajovej zóne borového lesíka Madaláš, mak pochybný bielokvetý v dolomitovom 

kameňolome medzi Koplotovcami a Jalšovým, poniklec obyčajný veľkokvetý 

na severozápadnom vápencovom svahu či rezeda veľkokališná na poľnej ceste k Madalášu 

v Koplotovciach.
11

 Z liečivých rastlín nájdeme v obci zemeţlč okolíkatý v Madaláši, jablčník 

obyčajný v hlbokej ceste severne od obce, repík lekársky v polohe Madaláš, a srdcovník 

obyčajný v okolí Koplotoviec.
12

 

Z fauny Koplotoviec si zasluhuje pozornosť uţovka stromová, ktorá je zákonom 

chránená.
13

 Podľa údajov z roku 1980 sa na štrkovisku v obci údajne plánovala výstavba 

rekreačno-rehabilitačného komplexu, čím sa zvýšil rušivý vplyv človeka na avifaunu, 

                                                 
8
 REBRO, Augustín – HORVÁTH, Gejza. Nové výskyty sírovodíkových vôd v piešťanskej oblasti. In 

Geologické práce, Správy 58. Bratislava : Geologický ústav Dionýza Štúra, 1972. s. 216. Augustín Rebro tak 

vyvrátil tvrdenia starších autorov, podľa ktorých boli pramene v Koplotovciach „podobné piešťanským―. 

LEHOTSKÁ, et al., ref. 1, s. 223. Pozri turistického sprievodcu Povaţského Inovca, kde sa nesprávne uvádza 

teplota vody 24 °C či dokonca 30 °C. PETROVIČ, Daniel – PETROVIČ, Jozef. Považský Inovec. Turistický 

sprievodca ČSSR. Bratislava : Šport, 1986, s. 20, 161. 
9
 REBRO, Augustín. Vzácne minerálne vody v Koplotovciach. Piešťany : Balneologické múzeum, obec 

Koplotovce, 2016, s. 54. 
10

 LEHOTSKÁ, et al., ref. 1, s. 31 – 34. 
11

 Tamže, s. 39. 
12

 Tamže, s. 40-41. 
13

 MUTKOVIČ, Anton. Prírodné pomery. In TASSY, Ján (ed.). Hlohovec. Bratislava : Obzor, 1989, s. 14. 
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čo prinieslo zníţenie počtu hniezdičov.
14

 V roku 2010 boli zistené na štrkovisku pri obci 

Koplotovce 2 jedince amerického druhu raku Procambarus sp. V Európe je známy jeho 

výskyt len z niekoľkých lokalít v Nemecku, Holandsku a Taliansku. Následne 5. júna 2010 

na tej istej lokalite bolo ulovených vyše 150 rakov vďaka pouţitému elektrickému agregátu 

na lov rýb.
15

 V novembri 1976 začal Anton Mutkovič s výskumom avifauny miestneho 

štrkoviska. V obci Koplotovce narátal na jedinom štrkovisku 58 druhov vtáctva, 

13 hniezdičov. Celkový počet pozorovaných jedincov bol 674. Anton Mutkovič konštatoval, 

ţe je tu najniţšia diverzita vtáctva zo skúmaných štrkovísk (Drahovce, Koplotovce 

a Hlohovec). Druhová pestrosť bola tieţ nízka.
16

 

Pôdne typy sú v Koplotovciach zastúpené nasledovne: fluvizem v severnej 

a severozápadnej časti chotára obce na oboch stranách rieky Váh, hnedozeme v strednej časti 

obce, ktoré tvoria najväčšiu časť obce a regozeme v juţnej časti chotára obce.
17

 Pôdy v obci 

moţno zatriediť do 3 tried podľa zrnitosti. Smerom zo západu na východ tu postupne nájdeme 

piesočnato-hlinité pôdy, hlinité pôdy a hlinito-piesočnaté pôdy.
18

 

Z obdobia staršej doby kamennej (mladý paleolit) pochádzajú gravettienske nálezy 

(cca 23 000 pred Kristom) na ľavobreţnej terase Váhu z územia dnešných obcí Banka, 

Sokolovce či Koplotovce.
19

 Podotýkam, ţe najstaršie sídliská pravekého človeka sa 

koncentrovali práve v blízkosti vodných tokov. Voda bola vyhľadávaná zverou, a tak sa 

presuny pravekých lovcov pozdĺţ jej toku stali zákonitosťou. Okrem toho umoţňovala 

regeneráciu síl, hygienu a uţ v treťohorách bolo okolie Váhu spásané rôznymi cicavcami, 

ktoré tu hľadali napájadlá.
20

 Štiepané kamenné nástroje, konkrétne patinovaný nástroj 

gravettienskeho ľudu sa v Koplotovciach pochádza z vyšších polôh (z bývalých ovocných 

sadov), a to pod kótou 259.
21

 Podľa Nemerguta sa táto lokalita nachádza v nadmorskej výške 

                                                 
14

 MUTKOVIČ, Anton. Príspevok k poznaniu hniezdičov bagrovísk medzi Hlohovcom a Piešťanmi. 

In Vlastivedný a metodický spravodaj okresu Trnava 1980/1. Hlohovec : Okresné múzeum Trnava so sídlom 

v Hlohovci, 1980, s. 58. 
15

 JANSKÝ, Vladimír – MUTKOVIČ, Anton. Rak Procambarus sp. (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) – Prvý 

nález na Slovensku. In Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy. Acta Rerum Naturalium Musei 

Nationalis Slovaci Bratislava. Bratislava : Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, 2010, roč. 56, 

s. 65-66. 
16

 MUTKOVIČ, Anton. Vtáctvo štrkovísk v okolí Hlohovca. In Muzeálny spravodaj. Zborník referátov 

z Krajského seminára „Zoologické výskumy industrializovanej krajiny“. Trnava : Západoslovenské múzeum 

Trnava, 1983, s. 22, 25-27. 
17

 Spracované podľa Pôdny portál. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. Zastúpenie pôdnych typov. 

[online] Dostupné na internete: <http://www.podnemapy.sk/portal/reg_pod_infoservis/pt/pt.aspx>. 
18

 CHARVÁT, ref. 4, s. 18. 
19

 BAČA, Róbert. K významu rieky Váh od praveku po súčasnosť. In Balneologický spravodajca, 1995, s. 79. 
20

 Tamže, s. 78. 
21

 BAČA, Róbert. Archeologické doklady vzťahu osídlenia k minerálnym a termálnym prameňom. 

In Balneologický spravodajca, 1990, s. 37. Pozri aj BÁRTA, Juraj. Slovensko v staršej a strednej dobe 

kamennej. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1965, s. 126. 
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160 m, a to 650 m severne od Kostola Navštívenia Panny Márie. Ide o ojedinelý nález získaný 

Jurajom Bártom.
22

 Surovinou na výrobu tohto artefaktu bol rádiolarit, ktorý aj keď má niţšiu 

kvalitu oproti niektorým surovinám, je najčastejšie sa vyskytujúcou surovinou pre štiepanú 

industriu. Rádiolarit vznikol ako usadenina kremitých schránok, najmä rádiolárií uţ skôr 

rozpustených vápnitých schránok organizmov v hlbokovodných morských bazénoch, ktoré sa 

beţne vyskytujú práve v okolí rieky Váh. Sú najmä červenkastej, zelenkastej, ale aj sivej 

farby.
23

 

V rokoch 2009 – 2012 vykonali Ondrej Ţaár a Ľubica Blašková niekoľko desiatok 

povrchových prieskumov v oblasti stredného a dolného Povaţia. Ţaár v rámci projektu svojej 

dizertačnej práce overoval mladopaleolitické lokality, ktoré boli známe z odbornej literatúry, 

ako aj z nálezových správ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Popri 

tom sa našli aj v Koplotovciach ďalšie lokality so štiepanou industriou, a to v častiach 

V dolinách, Kočkovské a Mohyla.
24

 

Pri výkopových prácach sa objavili v areáli dnešného kaštieľa v Koplotovciach, 

patriaceho Martinovi Petrekovi, ţiarové hroby lengyelskej kultúry a črepy keramiky z tohto 

obdobia (Obr. 1).
25

 Lengyelská kultúra je súčasťou mladoneolitického kultúrneho celku 

(mladšia doba kamenná) na území dnešného juhozápadného Slovenska a na strednom Dunaji. 

Jej najlepšou charakteristikou je svojrázna keramika so špecifickým maľovaním, čo ju 

dokonale odlišuje od predchádzajúceho vývoja aj od súčasných susedných kultúr.
26

 Z tohto 

obdobia zrejme pochádza aj najväčší fragment keramiky, ktorý nesie stopy červeného náteru. 

Celkovo 17 keramických črepov totiţ získal vlastným zberom v Koplotovciach (poloha 

Za včelínom) v roku 1988 vtedajší pracovník Balneologického múzea v Piešťanoch Róbert 

Bača. Ide o hrubostennú keramiku atypických fragmentov rôznych rozmerov (Obr. 2 a 3). 

Hlina je s prímesou malých aj veľkých kamienkov a sľudy oranţovej a čiernej farby. Okrem 

keramických črepov našiel Róbert Bača aj 2 kusy zvieracích kostí.
27

 

                                                 
22

 NEMERGUT, Adrián. Sídlisková geografia Považia a Ponitria v staršej dobe kamennej. Dizertačná práca. 

Masarykova univerzita : Filozofická fakulta, 2011, s. 71. 
23

 Tamže, s. 14. 
24

 ŢAÁR, Ondrej – BLAŠKOVÁ, Ľubica. Výsledky analýz sídliskovej štruktúry v mladom paleolite na strednom 

a dolnom Považí vzhľadom na surovinovú základňu s. 18., [online] Dostupné na internete: 

<http://www.archeologiask.sk/uploads/media/Vysledky_analyz_sidliskovej_struktury_v_mladom_paleolite_na

_strednom_a_dolnom_Povazi_vzhladom_na_surovinovu_zakladnu.pdf> 
25

 Za informáciu ďakujem Mgr. Jozefovi Urminskému, riaditeľovi Vlastivedného múzea v Hlohovci. 
26

 TOČÍK, Anton. Slovensko v mladšej dobe kamennej. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 

1970, s. 116. 
27

 Balneologické múzeum Piešťany, evidenčné číslo A-1691/1-17, prírastkové číslo 311/88, škatuľa č. 138, opis 

nálezov Róbert Bača. 
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Do neolitu patrí aj fragment kamenného jadra, ktorý nesie stopy plošného opracovania 

a okrajovej retuše. Získali ho Róbert Bača a Vladimír Krupa z Balneologického múzea 

Piešťany v Koplotovciach v polohe Za gedru v roku 1989. Tento fragment kamenného jadra 

je mandľovitého tvaru so zaoblenými bokmi a rovno zrezanou základňou. Brušnú časť má 

hladkú, konvexnú v mieste bulbusu a úderového jazýčka. Je zelenej farby a je vysoký 5,2 cm, 

široký 4 cm a hrubý je 1,9 cm (Obr. 4 a 5).
28

 

Róbert Bača získal darom od Štefana Mega (číslo domu 126) v roku 1985 kamenný 

sekeromlat, ktorý patrí do neolitu, respektíve eneolitu (neskorá doba kamenná). Tento 

sekeromlat je dlhý 12 cm, široký 5,7 cm a hrubý 2 cm, pričom priemer otvoru je 2,3 cm. 

Na tom istom pozemku sa našli aj medené mince uloţené v nádobe z 18. storočia.
29

 

Sekeromlat je mandľovitého tvaru so zaobleným tylom a otupeným hrotom. Je vyrobený 

z riečneho okruhliaka sivozeleno-hnedej farby. Je kvalitne vyhotovený, od stredu k pravej 

strane má mierne asymetricky umiestnený otvor (Obr. 6 a 7).
30

 V roku 1970 daroval Štefan 

Mego Balneologickému múzeu Piešťany 2 archeologické nálezy. Prvým nálezom je hlinená 

nádobka vaničkového tvaru, ktorá je prehnutá dovnútra. Má pozdĺţny tvar a zaoblené 

a nepravidelné dno. Hlina je s prímesou väčších i menších kamienkov, na vonkajšej strane je 

čiernej farby, na vnútornej je hnedá. V eneolite slúţila ako lyţica na naberanie potravy. 

Lyţica je dlhá 16,5 cm, maximálna šírka je 7 cm a hrúbka 4 cm (Obr. 8).
31

 Je dobre 

zachovaná, iba v jednom z cípov na okraji chýba malý úlomok.
32

 Druhým nálezom je medená 

sekerka, ktorá sa našla podobne ako lyţica v polohe Pod kaštýlom pri zemných prácach. 

Terminologicky sa táto sekerka označuje najčastejšie ako sekerka altheimského typu. 

Najbliţšie analógie moţno hľadať so sekerkou z Bratislavy a z okolia Komárna ako aj s 2 

rakúskymi kovovými artefaktmi. Sekerka mala zrejme polyfunkčný charakter (nástroj, zbraň). 

Môţe pochádzať zo sídliska, nemoţno však vzhľadom na prítomnosť minerálnych prameňov 

v obci Koplotovce vylúčiť ani votívnu funkciu (dar boţstvu).
33

 Z chronologického hľadiska 

patrí do záveru eneolitu. Ide o pravouhlú plochú sekerku s mierne vypuklým telom, 

súmernými bokmi a rozšíreným fazetovaným ostrím. Zárezy na ostrí sú sekundárneho 

                                                 
28

 Balneologické múzeum Piešťany, evidenčné číslo A-1731, prírastkové číslo 451/89, škatuľa č. 130, opis 

nálezov Róbert Bača. 
29

 BAČA, Róbert. Nové nálezy na Povaţí. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1987. Nitra : 

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1988, s. 25. 
30

 Balneologické múzeum Piešťany, evidenčné číslo A-1595, prírastkové číslo 469/88, škatuľa č. 150, opis 

nálezov Róbert Bača. 
31

 BAČA, Róbert. Nález medenej sekerky z Koplotoviec. In Balneologický spravodajca, 1992, s. 90. 
32

 Balneologické múzeum Piešťany, evidenčné číslo A-1301, prírastkové číslo 349/90, škatuľa č. 73, opis 

nálezov Róbert Bača. 
33

 BAČA, ref. 31, s. 91. Balneologické múzeum Piešťany, evidenčné číslo A-1302, prírastkové číslo 7/71, 

škatuľa č. 73, vitrína 3, opis nálezov Róbert Bača. Uvádza sa chybne, ţe ide o bronzovú sekerku. 
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charakteru.
34

 Koplotovská sekerka má zelenú patinu a mierne drsný nánosový povlak (Obr. 

9). 

Jozef Urminský zo Západoslovenského múzea v Trnave uskutočnil v roku 2004 

archeologický výskum v dvorovej časti renesančného kaštieľa v Koplotovciach pri príleţitosti 

rozšírenia suterénu a stavby nového schodiska v areáli kaštieľa. Tu odkryl viaceré 

archeologické objekty a získal viaceré archeologické nálezy. Objekt č. 1 predstavoval studňu 

s kamenným vencom, pričom do hĺbky 3,5 m výplň studne neobsahovala ţiadne 

archeologické nálezy. Vzhľadom na jej centrálnu polohu voči areálu kaštieľa bola rámcovo 

datovaná do 16. storočia. Objekt č. 2 predstavoval vstupnú šiju pivnice kaštieľa. Išlo o 6 m 

dlhý a 1,5 m široký pozvoľne klesajúci koridor so zrúteným stropom. Steny šije boli tvorené 

0,6 m hrubým murivom z lomového kameňa, pospájaným vápennou maltou. Výplň bola opäť 

bez nálezov.
35

 Pri dočisťovaní severozápadného nároţia stavebnej jamy objavil stavebník 

Martin Petrek ľudskú kostru v natiahnutej polohe na chrbte (Obr. 10 – 12). Následne oznámil 

nález Západoslovenskému múzeu v Trnave. Jozef Urminský preskúmal ďalšie nálezové 

okolnosti. Pri trupe a nohách našiel zlomky keramiky hnedosivej aţ čiernej farby, ktoré 

pochádzali z jednej nádoby. Mohlo ísť o torzo malej misky so zatiahnutým okrajom. Jeden 

červenohnedý fragment keramiky pochádzal z masívneho plášťa väčšej zásobnicovej nádoby, 

chronologicky bliţšie nezaraditeľnej. Hrob bol datovaný do doby bronzovej alebo halštatskej 

(staršia doba ţelezná). V tomto prípade nemusí ísť o hrob z väčšieho pohrebiska, ale o hrob 

na sídlisku uloţený do materiálovej, neskôr odpadovej jamy.
36

 Išlo pravdepodobne o ţenu 

okolo 50 rokov s pravdepodobnou výškou od 147,7 ± 4 cm do 164,6 ± 4 cm. Na tomto mieste 

treba pripomenúť aj informácie miestnych obyvateľov o popolniciach (asi išlo o urnové 

hroby), ktoré sa našli v okolí kaštieľa pri stavbe hlavnej cesty, ako aj o kostrových hroboch 

objavených v mieste bývalého parku poniţe kaštieľa.
37

 

Počas bytovej výstavby v Koplotovciach sa v rokoch 1997 – 2000 záchranným 

výskumom preskúmala archeologická lokalita v časti Za longošom. Nálezisko sa nachádzalo 

asi 150 m severozápadne od Koplotovského kaštieľa na vysokej terase Váhu. Jozef Urminský 

našiel keramiku z mladšej doby bronzovej vo výkopoch v nestratifikovaných polohách, 

v dvoch objektoch sa našla laténska keramika (mladšia doba ţelezná), zásobná jama z mladšej 

doby rímskej obsahovala germánsku keramiku s radielkovou výzdobou usporiadanou 

                                                 
34

 Tamže, s. 90. 
35

 URMINSKÝ, Jozef. Koplotovce – archeologický výskum v areáli renesančného kaštieľa. Výskumná správa č. 

54/2004, s. 3. Deponovaná v Západoslovenskom múzeu v Trnave. 
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 Tamže, s. 4. 
37
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v Koplotovciach (západné Slovensko). In Slovenská antropológia, 2006, roč. 9, č. 1, s. 52. 
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do svastiky, úlomky terry sigillaty a zvieracie kosti (Obr. 13 – 15). Stredovek bol zastúpený 

dvoma zásobnými jamami z 12. – 13. storočia, ktoré boli hlboké 2 m a ich výplň tvorili 

drobné úlomky kostí a keramiky. Iná (nesúvislá) stredoveká sídlisková vrstva s nálezmi 

keramiky sa nachádzala v nadloţí pravekých objektov.
38

 Podľa ústnej informácie Jozefa 

Urminského sa našli celkovo 3 úlomky terry sigillaty, ako aj úlomky terry nigry. Terra 

sigillata sa mohla do Koplotoviec dostať vo forme daru, prípadne vojenskej koristi či 

prostredníctvom mnohostranných výmenno-obchodných stykov medzi rímskou provinciou 

Panónia a priľahlou časťou naddunajského barbarika. Importovaný tovar mal značnú hodnotu 

a mohli si ho dovoliť iba tie vrstvy obyvateľstva, ktoré mohli zaplatiť okrem ceny tovaru aj 

náklady spojené s jeho prepravou.
39

 Ako vyplýva z Mapy nálezísk terry sigillaty na území 

Slovenska, nálezy sa nápadne koncentrovali v okolí väčších riek, a to predovšetkým na území 

dnešného juhozápadného Slovenska. V prípade Koplotoviec je dôleţitá prítomnosť rieky Váh. 

V roku 1985 boli známe náleziská terry sigillaty v blízkom okolí Koplotoviec, napríklad 

v obciach Ţlkovce, Trakovice, Šúrovce, Krakovany, Trebatice, Ostrov.
40

 Terra sigillata bola 

najtypickejšou rímskou stolovou keramikou. Zvyčajne bola pomerne tenkostenná. 

Predpokladá sa, ţe bola často náhradou drahších kovových nádob.
41

 

V roku 1999 našla Anna Máliková (číslo domu 149) pri práci v záhrade rímsku mincu, 

ktorá bola vyrazená v období rokov 378 – 383. Minca pochádza z obdobia vlády rímskeho 

cisára Valentiniana II. (375 – 392). Má priemer 2,4 cm a po konzervovaní váţi 5,83 g. 

Na averze mince je vyobrazený rímsky cisár. Oblečený má bohato riasený plášť, ktorý je 

zopnutý na pravom pleci sponou. Okolo panovníka je v kruhopise nápis DN 

VALENTININANVS IVN PF AVG. Na reverze mince je vyobrazený cisár ako stojaci vojak. 

Pravou rukou dvíha kľačiacu postavu, ktorá má na hlave korunu. Cisár v ľavej ruke drţí 

rímsku bohyňu víťazstva Viktóriu. Minca bola vyrazená v dnešnom chorvátskom meste Sisak, 

ako o tom svedčí nápis pod nohami cisára BSISC (vtedajšia Siscia). Okolo cisára je 

v kruhopise nápis REPARATIO REIPVB (Obr. 16 – 17).
42

 V prípade koplotovskej mince ide 
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na území Slovenska. Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, 1988, s. 7. 
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o tzv. maiorinu.
43

 Podľa Ševca ojedinelý nález mince moţno interpretovať ako stratenú 

mincu, čo znamená, ţe ju majiteľ pravdepodobne stratil pri beţnej činnosti.
44

 

V rokoch 2005 – 2015 získal Zdenko Gálik povrchovým zberom na vyvýšenej váţskej 

terase v časti medzi Za longošom a Pod Pavlovským keramické črepy z obdobia stredoveku 

aţ novoveku. Nálezy v roku 2016 odovzdal Jozefovi Urminskému z Vlastivedného múzea 

Hlohovec. Najstarší črep predstavuje torzo dna hrubostennej nádoby z 10. storočia – včasný 

stredovek (Obr. 18). Pre vrcholnostredoveké črepy z Koplotoviec je typická rytá výzdoba 

zastúpená viacnásobnými horizontálnymi obeţnými líniami (Obr. 19). Vyskytla sa aj rytá 

jednoduchá i viacnásobná vlnovka. Takáto výzdoba bola vo včasnostredovekom 

a vrcholnostredovekom období pre keramiku beţná a paralely k nej môţeme nájsť 

vo viacerých blízkych archeologických lokalitách z tohto obdobia.
45

 Zaujímavejší 

a neobvyklejší je grafitový črep nájdený v tejto archeologickej lokalite (Obr. 20). Podľa 

Fuseka je výskyt grafitovej keramiky na Slovensku chronologicky vymedzený 2 obdobiami, 

a to laténom (mladšia doba ţelezná) a stredovekom, obzvlášť od začiatku 11. storočia 

po polovicu 13. storočia.
46

 Dôvodov, prečo do hrnčiarskej hliny zámerne hrnčiari pridali 

grafitovú surovinu, prípadne vyuţili ako zdroj suroviny aj povrchové východiská zvetraných 

loţísk, kde sa grafit s hlinou zmiešal prirodzene, mohlo byť viacero. Grafit je veľmi odolný 

voči zvetrávaniu, v kyselinách sa rozpúšťa len v prítomnosti okysličovadiel (napr. KCIO3). 

Grafitová keramika môţe byť vypaľovaná aj pri vyšších teplotách (okolo 900 °C) bez zmeny 

štruktúry minerálov obsahujúcich anorganický aj organický uhlík. Je chemicky veľmi odolný, 

dobre znáša mechanickú záťaţ, neprepúšťa vodu, má vysokú tepelnú vodivosť, významne 

zniţuje tepelnú náročnosť pri zohrievaní.
47

 V praxi sa tieţ cenila menšia spotreba paliva 

potrebného na zohriatie obsahu nádoby. Nádoby s prímesou grafitu sú zároveň odolnejšie 

proti prudkým tepelným výkyvom, grafit účinne zabránil defektom pri vypaľovaní keramiky 

či pri varení na otvorenom ohni.
48

 Podľa Fuseka sa takáto keramika vyskytuje prevaţne 

                                                 
43

 ŠVEC, Aleš. Nálezy mincí z Hlohovca a okolia. 1. časť – nálezy antických mincí, s. 5. [online] Dostupné na internete: 

<https://www.academia.edu/7311312/%C5%A0VEC_A._N%C3%A1lezy_minc%C3%AD_z_Hlohovca_a_ok

olia._1._%C4%8Das%C5%A5_-_n%C3%A1lezy_antick%C3%BDch_minc%C3%AD> 
44

 Tamže, s. 4. 
45

 MÁCELOVÁ, Marcela. Príspevok k včasnostredovekému osídleniu Beckova. In Archaeologia historica, 

1988, roč. 13, s. 35-39; EGYHÁZY JUROVSKÁ, Beata  — BARTÍK, Juraj. Včasnostredoveké osídlenie 

v Báhoni (okr. Trnava). In Archaeologia historica, 1988, roč. 13, s. 19-31; HANULIAK, Milan. 

Vrcholnostredoveká osada v Beckove. In Archaeologia historica, 2007, ročník 32, s. 335-349; FUSEK, 

Gabriel. Vrcholnostredoveké sídlisko v Nitre-Šindolke. In Archaeologia historica, 2008, ročník 33, s. 27-40. 
46

 FUSEK, Gabriel – SPIŠIAK, Ján. Vrcholnostredoveká keramika grafitová keramika z Nitry-Šindolky. 

Archeológia a mineralógia. In Slovenská archeológia, 2005, roč. 53, č. 2, s. 265. 
47

 Tamže, s. 291. 
48

 GOŠ, Vladimír. Slovanská keramika 10. – 13. stol. na severní Moravě. In Vlastivědný věstník moravský, 1977, 

ročník 29, s. 299. 



HISTORIA NOVA  15 

15 

 

na Povaţí, čo súvisí s relatívnou blízkosťou jej zdrojových oblastí na Morave a v Dolnom 

Rakúsku.
49

 Koplotovský nález je výnimočný aj tým, ţe grafitová keramika v dedinskom 

prostredí zvyčajne predstavuje nepatrné percento nálezov a zároveň v drvivom mnoţstve 

skúmaných sídlisk úplne chýba.
50

 Napríklad z prímestskej osady okolo Kostola sv. Michala 

v Bratislave pochádza len 1 črep, čo predstavuje 0,33 % všetkých nálezov keramiky.
51

 

Novoveké črepy nebolo moţné vzhľadom na ich fragmentárnosť bliţšie chronologicky 

začleniť (Obr. 20 – 22). 

Napokon Jozef Urminský našiel v areáli Koplotovského kaštieľa aj kančí kel, 

zahrotené šidlo vyrobené zo zvieracej kosti, ktoré slúţilo na robenie dierok pri šití, a dve 

renesančné nádoby zo 16. storočia (Obr. 23 – 26). 

Záverom moţno povedať, ţe Koplotovce sú bohatou polykultúrnou archeologickou 

lokalitou. Sídliskové nálezy pochádzajú z obce z mladého paleolitu, neolitu, eneolitu, doby 

bronzovej, laténu, mladšej doby rímskej či zo včasného a vrcholného stredoveku aţ 

novoveku. Nápadná je koncentrácia archeologických nálezov v areáli Koplotovského kaštieľa 

a v jeho blízkom okolí. Lokalita musela byť vďaka svojej polohe významným sídelným 

celkom. Podľa Urminského renesančný kaštieľ v Koplotovciach bol vybudovaný na zvyškoch 

staršieho včasnostredovekého osídlenia. Popred kaštieľ prechádza miestna cestná 

komunikácia s pokračovaním aţ k rieke Váh, pričom táto komunikačná trasa má byť totoţná 

s pôvodnou starou cestou vedúcou od Maduníc cez váţsky brod popod kaštieľ do obce 

Koplotovce.
52
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Archaeological Finds from the Area of Present-Day Village of Koplotovce 

 

The author is trying to map archaeological finds from the area of the present-day village of 

Koplotovce, currently located in the Homeland Studies Museum in Hlohovec and the Balneological 

Museum in Piešťany. The author also attempts to analyse the finds he has discovered himself via 

above-ground collecting in the area. 

The finds from the Gravettian culture, specifically a radiolarite flint with patina, are from the 

Paleolithic Period. Urnfields of the Lengyel Culture and ceramic shards have been found in the area of 

the current manor house in Koplotovce. A fragment of a stone core and a stone axe are both from the 

Neolithic Period. The late Neolithic is represented by a clay piece of pottery which used to serve as 

a spoon to ladle food, and by an Altheim copper axe. 

A human skeleton lying on its back has been uncovered in a courtyard of the Renaissance manor 

house in Koplotovce by an archaeologist Jozef Urminský. It was probably a woman, approximately in 

her 50s, with the height of probably 147,7 ± 4 cm to 164,6 ± 4 cm. The grave is either from the Bronze 

or the Hallstatt Age. 

In the locality ―Za Longošom,― Jozef Urminský discovered ceramics from the late Bronze Age; 

La Téne ceramics has been found in two local objects; a store hole from the late Roman Age contained 

German ceramics and fragments of terra sigillata and terra nigra. The medieval period is represented 

by two storage holes from the 12
th
 – 13

th
 century. Yet another medieval settlement layer with finds of 

ceramics was situated above prehistoric objects. In 1999, a Roman coin (maiorina) was found which 

had been minted between 378 – 383. 

In the years 2005 – 2015, Zdenko Gálik collected various ceramic shards, ranging from the medieval 

period to modern times on the uphills of the Váh river in the areas between ―Za Longošom― and ‖Pod 

Pavlovským― through his overground collections. 

The find of graphite ceramics in the rural environment usually presents only a small percentage of the 

finds or it is completely non-existant at most of the examined settlements, which makes the finds in 

Koplotovce extraordinary. Koplotovce is a rich multicultural locality. Concentration of the 

archaeological finds in the manor house of Koplotovce and its surroundings is striking. Due to its 

location, one may assume, the area must have been an important settlement. 

 

Keywords: Koplotovce, archaeological sites, manor house in Koplotovce, prehistory, medieval period 

 

https://fphil.uniba.sk/historia_nova      [35 050 znakov /0,97 AH] 

 

GÁLIK, Zdenko. Archeologické nálezy z územia dnešnej obce Koplotovce. In Opus sectile. Historia 

nova 15. [online] Bratislava : Stimul, 2019, s. 7-35. Dostupné na internete: 

<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15.pdf> 
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Obrazová príloha 

Obrázky v lepšej kvalite pozri v separáte štúdie [online] 

<https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/ksd/h/Hino15a.pdf> 

 

Obr.1 Fragment nádoby lengyelskej kultúry a tkáčske závaţie. Areál Koplotovského kaštieľa. 



HISTORIA NOVA  15 

19 

 

 

Obr. 2 Hrubostenné keramické fragmenty. Koplotovce – poloha Za Včelínom. 

 

Obr. 3 Hrubostenné keramické fragmenty. Koplotovce – poloha Za Včelínom. 
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Obr. 4 Fragment kamenného jadra. Koplotovce – poloha Za gedru. 

 

Obr. 5 Fragment kamenného jadra. Koplotovce – poloha Za gedru. 
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Obr. 6 Kamenný sekeromlat, Koplotovce – pozemok Štefana Mega (číslo domu 126). 

 

Obr. 7 Kamenný sekeromlat, Koplotovce – pozemok Štefana Mega (číslo domu 126). 
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Obr. 8 Hlinená korýtková nádoba (lyţica), Koplotovce – pozemok Štefana Mega (číslo domu 126). 

 

Obr. 9 Medená sekerka altheimského typu. Koplotovce – Pod kaštýlom. 
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Obr. 10 Fotodokumentácia zo záchranného výskumu v Koplotovciach (Mgr. Urminský, 2004). 
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Obr. 11 Fotodokumentácia zo záchranného výskumu v Koplotovciach (Mgr. Urminský, 2004). 
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Obr. 12 Fotodokumentácia zo záchranného výskumu v Koplotovciach (Mgr. Urminský, 2004). 
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Obr. 13 Črep terry sigillaty. Koplotovce – Za Longošom. 

 

Obr. 14 Črep germánskej keramiky. Koplotovce – Za Longošom. 
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Obr. 15 Črep germánskej keramiky. Koplotovce – Za Longošom. 

 

Obr. 16 Reverz rímskej mince maiorina Valentiniana II. 

Koplotovce – záhrada Anny Málikovej (číslo domu 149). 
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Obr. 17 Averz rímskej mince maiorina Valentiniana II. 

Koplotovce – záhrada Anny Málikovej (číslo domu 149) 

 

Obr. 18 Torzo dna nádoby z 10. storočia. Koplotovce – medzi Za Longošom a Pod Paulovské. 
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Obr. 19 Črep vrcholnostredovekej keramiky zdobený obeţnými horizontálnymi líniami. 

Koplotovce – medzi Za Longošom a Pod Paulovské. 

 

Obr. 20 Črep grafitovej keramiky. Koplotovce – medzi Za Longošom a Pod Paulovské. 
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Obr. 21 Črep z novovekého taniera. Koplotovce – medzi Za Longošom a Pod Paulovské. 

 

Obr. 22 Novoveký črep. Koplotovce – medzi Za Longošom a Pod Paulovské. 
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Obr. 23 Šidlo vyrobené zo zvieracej upravenej kosti. Koplotovský kaštieľ. 

 

Obr. 24 Kančí kel. Koplotovský kaštieľ. 
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Obr. 25 Renesančná nádoba z 16. storočia. Koplotovský kaštieľ. 
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Obr. 26 Renesančná nádoba z 16. storočia. Koplotovský kaštieľ. 

 

 

 

 

 



HISTORIA NOVA  15 

34 

 

 

Obr. 27 Mapa Koplotoviec s vyobrazenými zachovanými chotárnymi názvami. 

Miesto uloţenia Katastrálny odbor v Hlohovci. 

 

Obr. 28 Výsek z mapy zachytávajúci Čanadov. Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave NI 443/2. 
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Obr. 29 Výsek z mapy zachytávajúci Čanadov. Ústredný archív geodézie a kartografie v Bratislave NI 443/2. 

 

Obr. 30 Kaštieľ v Koplotovciach. Významná archeologická lokalita. Foto autora. 


