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Motto  

„Tých, čo sa nehýbu, sprevádzaj. 

… 

Sprevádzaj. To bledé vo vápencoch, 

čo sa neodstane.“ 

Ivan Laučík, Havránok 

 

0. Úvod 
 Obdobie Avarského kaganátu patrí v stredoeurópskej včasnostredovekej archeológii k 

obľúbeným témam, o ktorých jestvuje rozsiahla literatúra. Rozličné príčiny však spôsobili 

nepomer medzi prevažujúcim bádaním o pohrebiskách a menšou pozornosťou 

venovanou sídliskám Predložená práca rozširuje pramennú základňu pre ich poznanie. 

Hlavným cieľom je spracovanie a publikovanie súboru piatich sídlisk z juhozápadného 

Slovenska. 

 Prvá kapitola sa zaoberá vymedzením témy práce z hľadiska archeológie, histórie 

a geografie a definíciou vybraných základných termínov. 

 Druhá kapitola predstavuje stručný úvod do dejín bádania a súčasného stavu poznania 

sídlisk z obdobia avarského kaganátu v Karpatskej kotline. Pri spracovaní vychádzame 

predovšetkým zo súhrnných štúdií a z už publikovaných sídlisk, dôraz kladieme z časového 

hľadiska na 8. storočie a začiatok 9. storočia, z hľadiska archeológie na vtedajšiu materiálnu 

kultúru zo sídlisk. Okrem dispozície a polohy sídlisk v krajine sledujeme ich vzťahy 

v kontexte osídlenia na mikroregionálnej a makroregionálnej úrovni. Zaoberáme sa vzťahom 

archeologickej a historickej metodológie a interpretácie výsledkov. Okruh problémov 

spojených s Avarským kaganátom predstavuje dobrú príležitosť preskúmať tradičné spôsoby 

myslenia v stredoeurópskej archeológii a práce s pojmom etnicita. Kapitola formuluje 

problémy, ktoré budeme sledovať na vybranom súbore a vytvára pre ne všeobecný rámec. 

Nazdávame sa, že aj materiálovým prácam musia predchádzať teoretické úvody, aby sa do 

bádania nevnášalo príliš veľa vedomých či nevedomých stereotypov myslenia. 

 Tretia kapitola sa po stanovení teoretických východísk a zhrnutí stavu poznania venuje 

metodike spracovania dokumentácie a nálezov zo sídlisk. Podľa stanovenej jednotnej schémy 

sú zhrnuté informácie o každom výskume, aby sa dali navzájom porovnať. 

Nasledujúcich päť kapitol spracúva súbor dosiaľ komplexne nepublikovaných 

sídliskových lokalít: Cífer-Pác (o. Trnava), Šaľa-Duslo (o. Šaľa), Kubáňovo (o. Levice), 

Úľany nad Žitavou a Pavlovú (obidve o. Nové Zámky) (obr. 1). Kapitoly o prvých štyroch 
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uvedených lokalitách majú rovnakú štruktúru: v prvej časti sa zaoberáme zistenými 

archeologickými situáciami, v druhej získanou materiálnou kultúrou. Najdôležitejšou 

nálezovou položkou je keramika, ktorú dokumentujeme okrem kresieb i vo forme databáz, 

zachytávajúcich vlastnosti keramiky z hľadiska morfológie a výzdoby. Sprístupňujeme 

informácie aj o ostatných súvekých nálezoch a len stručne aj o intruzívnych nálezoch zo 

starších či mladších období. Špecifická situácia lokality Pavlová vzhľadom na neobjavené 

objekty umožnila iba databázové spracovanie keramiky z kultúrnej vrstvy. 

 Tretia časť práce zhrnuje získané poznatky zo spracovávaných sídlisk podľa okruhov 

otázok vymedzených vo všeobecnom úvode do problematiky a metodickej kapitole. Súborne 

zhrnujeme údaje o zistených obydliach a iných objektoch na sídliskách, pridávame analógie 

z iných súvekých sídlisk. Najviac pozornosti venujeme poznávaniu keramiky a jej 

chorologickému a chronologickému zhodnoteniu. Pokúsime sa o porovnanie jednak s už 

publikovanou súvekou sídliskovou keramikou v rámci kontextu keramiky stredodunajskej 

kultúrnej tradície, jednak s keramikou z pohrebísk v blízkosti skúmaných lokalít. Pokiaľ 

nálezy špeciálnej keramiky alebo ďalšie nálezy umožnia koreláciu s chronológiou pohrebísk, 

pokúsime sa o jej využitie v datovaní. Cieľom spracovania keramiky je pokus o vymedzenie 

regionálnych špecifík a zhodnotenie dokladov pre chronológiu keramiky. 

 Ostatné nálezy budú súhrnne spracované a zhodnotené v kontexte tzv. avarskej a tzv. 

slovanskej materiálnej kultúry. Osobitne sa zaoberáme chronologicky využiteľnými 

predmetmi a ich archeologickým kontextom. 

Z hľadiska štruktúry osídlenia budeme študovať náznaky dispozície sídlisk, polohu 

sídlisk v krajine a vzťah sídlisk a pohrebísk v mikroregionálnom meradle. V kontexte 

osídlenia juhozápadného Slovenska sa budeme zaoberať problémami horizontu keramiky 8. 

stor. s obtáčanými nádobami a jeho záveru. Pokúsime sa tiež o niekoľko nových hypotéz 

týkajúcich sa historického a spoločenského kontextu 8. stor. a problémov kontinuity 

niektorých fenoménov vo veľkomoravskom období. Záver zhrnuje najdôležitejšie zistenia 

práce. 
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1. Časové, priestorové a pojmové vymedzenie 
V kapitole definujeme časové a priestorové hranice práce a základné pojmy, ktoré sa 

v texte používajú. Niektoré z nich však v ďalšej časti práce budú podrobené kritickej diskusii 

a zhodnoteniu. 

Skupina ľudí pomenovaná Avari prichádza do Karpatskej kotliny v rozmedzí rokov 

567 a 568.1 Vtedy sa Avari usadzujú na území zaniknutého potiského kráľovstva Gepidov. 

Posledná zmienka o vyslancoch ľudí s etnonymom Avari pochádza z roku 822.2 Jej kontext 

indikuje ich okrajový význam vo franskej pohraničnej a zahraničnej politike. Sídliská 

s avarským obyvateľstvom sa teda v Karpatskej kotline môžu vyskytovať v akomsi 

základnom intervale od polovice 6. stor. približne do polovice 9. stor.3 

Štátnym útvarom Avarov bol tzv. Avarský kaganát,4 ktorý vznikol v 6. stor. a zanikol 

koncom 8. stor. Z historických aj archeologických prameňov vyplýva, že do jeho politickej 

štruktúry patrili rôzne etniká a etnické skupiny, preto pojem „avarský“ z periodizačného 

hľadiska a zasa inak z pohľadu etnicity nemusí pomenovávať totožnú skutočnosť či jav. 

Za indikáciu politických hraníc kaganátu sú považované kostrové pohrebiská so 

špecifickým pohrebným rítom pripisovaným Avarom.5 Avarský kaganát sa teda rozkladal na 

častiach území súčasných európskych štátov Maďarska, Slovenska, Rakúska, Ukrajiny, 

Českej republiky, Chorvátska, Srbska a Rumunska.6 Sídlisko z obdobia avarského kaganátu 

definujeme ako sídlisko alebo sídelnú aktivitu doloženú v území vymedzenom líniou tzv. 

avarských pohrebísk, ktoré na základe súčasných predstáv o chronológii alebo podľa 

priamych archeologických zistení môžeme považovať za súveké s tzv. avarskými 

pohrebiskami.7 Bližšie sa budeme v práci zaoberať sídliskami na území dnešného Slovenska, 

spĺňajúcimi uvedenú charakteristiku, no sídliská z iných území využijeme ako komparatívny 

materiál a súčasť argumentácie v širšie formulovaných záveroch. Na súčasnom území 

                                                 
1 Szádeczky-Kardoss (1986, 66-7). 
2 Ann. reg. Franc. ad a. 822, MMFH I, 35-52. Szádeczky-Kardoss (1986, 117.) 
3 Horný medzník sa v literatúre diskutuje, aj ako súčasť problému aplikácie historických údajov na archeológiu. 
B. M. Szőke (2002b, 308) uvádza niekoľko možných koncov chronológie avarskej kultúry: rok 791, alebo 30. a 
40. roky 9. stor. alebo až koniec 9. stor. Ostatnú hranicu používal už D. Csallány (1956, 8), s argumentom 
používaným často i potom, že rozpad avarskej moci na konci 8. stor. nemohol znamenať koniec avarskej 
materiálnej kultúry. K medzníku 850 sa kedysi prikláňal A. Točík (1960, 281), no z dôvodov preň dnes už nič 
neobstojí. I najnovšie štúdie upozorňujú na nejasný koniec chronológie (napr. Stadler 2008a), prinášajú 
argumenty pre prvú tretinu 9. stor. (tamže, 58). 
4 Termín Avarský kaganát píšeme so začiatočnou kapitálkou ako názov štátu. Zo štylistických dôvodov niekedy 
dávame prednosť skrátenému pojmu „kaganát“. 
5 Na zmapovanie rozširovania sa kaganátu smerom na sever ich použil J. Zábojník (1999b). 
6 Maďarsko ako ústredné územie a ostatné štáty ako „Randgebiete“ uvádza T. Vida (1999, 20). Dopĺňame Českú 
republiku, pri vymenúvaní zabudol na pohrebisko v Dolních Dunajovicích. 
7 O vymedzení napr. J. Zábojník (2008b, 591-2). 
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Slovenska patria najstaršie doklady avarského osídlenia do 7. stor., pokračujúc v 8. stor.8 

D. Bialeková (1980, 214-20) vo svojom delení slovanského obdobia vyčlenila 

včasnoslovanský a predveľkomoravský horizont. Včasnoslovanské obdobie, rozdelené na dva 

stupne, je datované od konca 5. stor. po poslednú štvrtinu 7. stor.9 Po ňom nasleduje 

predveľkomoravské obdobie, delené na tri stupne. V rámci neho sa na Slovensku objavujú 

náleziská z obdobia avarského kaganátu, resp. z avarského obdobia. V periodizácii sa 

prechodná doba medzi zánikom avarského kaganátu a vznikom Veľkej Moravy (zatiaľ) 

nazýva blatnicko-mikulčickým horizontom.10 Na základe nových príspevkov rôznych 

archeologických a prírodovedných metód P. Stadler (2008a, 58) jednoznačne odmieta 

hypotetické úvahy o kontinuite Avarov a starých Maďarov, záver chronológie avarskej 

kultúry vidí v dobe krátko po roku 800, či azda najneskôr okolo letopočtu 822. 

Z klasifikačných systémov v slovenskej archeológii sa ďalej dotýka skúmaného 

obdobia napr. delenie keramiky podľa G. Fuseka (1994), seriácia súprav opaskových kovaní 

z avarských pohrebísk na Slovensku a v Rakúsku J. Zábojníka (1991), periodizácia 

veľkomoravských pohrebísk M. Hanuliaka (2004).11 Väčšina skúmaných sídlisk pochádza zo 

IV. stupňa včasnoslovanského obdobia, ktorý je totožný s tzv. predveľkomoravským obdobím 

a časovo zhodný s neskorým stupňom avarských pohrebísk (Fusek 1994, 108-9). Prehľad 

ďalších periodizácií maďarských, slovenských, rakúskych a českých bádateľov ponúka J. 

Zábojník (2009, 20-3).12 O posudzovanie chronológie pohrebísk a sídlisk a ich výpovednej 

hodnoty pre dejiny osídlenia sa snažili predovšetkým maďarskí a slovenskí bádatelia, ktorí 

majú k dispozícii najviac vhodného materiálu.13 

Spracúvaný materiál z avarských sídlisk pochádza zo Slovenska, preto v práci 

dodržiavame chronológiu stanovenú J. Zábojníkom (1991), ktorá bola neskôr využitá aj 

v štúdiách o charaktere a postupe osídľovania v období kaganátu (tenže 1995; 1996; 1999b; 

2009). Ako sa ukáže v úvodnej časti práce, na území Maďarska takto definované štúdie nie sú 

časté. 

Pojem včasný stredovek, resp. včasnostredoveký, používame v zmysle archeologickej 

                                                 
8 Zábojník (1988). 
9 Základným spracovaním včasnoslovanského obdobia na území Slovenska je monografia G. Fuseka (1994). 
V chronológii určuje záver včasnoslovanského obdobia „úvodná fáza“ stredného stupňa doby avarskej (Fusek – 
Zábojník 2003, 332-3). 
10 Archeologické problémy prelomu 8. a 9. storočia uvádza napr. D. Bialeková (1996). Ich riešenia sa však 
v literatúre výrazne odlišujú. 
11 V štúdii D. Bialekovej (1980. 213-4) sa nachádza i prehľad starších periodizácií včasného stredoveku. 
12 Prehľad chronologických systémov stručne napr. u E. Breuera (2005, 10-9, s porovnávacou tabuľkou). 
O problémoch chronológie ďalej J. Zábojník (1999a, 191-3; 2010, 226-7). Zaujímavé porovnanie spôsobov 
datovania ponúka vo svojej štúdii J. Szentpéteri (2008). 
13 Na rozdiel napr. od Rakúska, kde je známych oveľa viac pohrebísk ako sídlisk. 
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periodizácie, oddeľujúc ho od obdobia sťahovania národov. V súčasnej archeológii sa používa 

aj ako synonymum staršieho pojmu slovanské (obdobie). Maďarská literatúra označuje 

termínom sťahovanie národov časovú periódu od konca neskorej antiky až do zabrania vlasti 

starými Maďarmi v Karpatskej kotline. Pojem sa však nijako nezhoduje s dnešnou predstavou 

o sedentarizovanom živote väčšiny etník v Avarskom kaganáte. 
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2. Stav výskumu sídlisk z obdobia avarského kaganátu 
Archeológia v strednej Európe sa dlhé roky orientovala predovšetkým na výskum 

avarských pohrebísk. Čo i len z estetického hľadiska predstavovali väčšie lákadlo,14 podľa 

pôvodných názorov dokonca Avari ako kočovníci ani stále sídla nemali.15 Postupujúce 

pribúdanie archeologických prameňov vedecké predstavy otočilo a postavilo bádateľov pred 

sprvoti neočakávané problémy, ktoré sú však v literatúre dodnes málo diskutované a kolidujú 

so schematickým videním minulosti a minulých spoločností.16 Najmä v neskorej dobe 

avarskej sa v archeologickom zázname Avari neprejavujú ako „typickí“ nomádi.17 

V kapitole sa pokúsime o prehľad stavu skúmania sídlisk z obdobia Avarského 

kaganátu. Venujeme sa najprv archeologickým zisteniam v teréne, neskôr materiálnej kultúre 

pochádzajúcej zo sídlisk a záverom kapitoly sa snažíme o pohľad na niektoré interpretačné 

problémy z hľadiska sídelnej archeológie obdobia kaganátu. V menšej miere sa opierame 

i o poznatky nazhromaždené o pohrebiskách, no iba v prípadoch, keď dopĺňajú obraz o 

sídliskách.  

2.1. Prehľad dejín bádania, súpisy sídlisk (katalógy) 
Výskum avarských sídlisk bol dlho v úzadí v porovnaní s pozornosťou venovanou 

avarským pohrebiskám. Avarská archeologická kultúra bola definovaná najmä na základe tzv. 

avarských kostrových pohrebísk. Vhodným dokladom nárastu položiek sú katalógy avarských 

lokalít a pamiatok. Zatiaľ čo práca D. Csallányho (1956) obsahuje iba niekoľko neistých 

dokladov o avarských sídliskách,18 v diele zostavenom J. Szentpetérim (2002) sú sídliská a 

„stopy osídlenia“ („Siedlung(spur)en“) zhrnuté formou stručných hesiel na sto štyridsaťjeden 

stranách katalógu a celkovo bolo zhromaždených 1068 položiek. 

Gy. László (1955, 292) považoval poľnohospodárstvo za ekonomickú základňu 

avarskej spoločnosti, nepoložil si však otázku, prečo nie sú známe žiadne sídliská. Ako prvé 

sídlisko v Maďarsku spojené s Avarmi uvádza I. Bóna objekt preskúmaný O. Trogmayerom 

                                                 
14 K väčšej obľúbenosti výskumov pohrebísk a ku závažnejším datovacím problémom napr. J. Zábojník (2008b, 
591). 
15 Ba dokonca sa kostrový rítus pokladal za spôsob pochovávania nepatriaci kočovníkom v období sťahovania 
národov (Chropovský 1970, 44-5). Napr. W. Pohl (2002a, 202-3) uvádza dostatok dokladov o rôznorodosti 
nomádskych pohrebných zvykov a ukazuje, že takéto zjednodušené predstavy neplatia. 
16 Pritom sa ešte stále vyskytujú v literatúre informácie o nejestvovaní sídlisk nomádov, konkrétne Avarov, 
v archeologickom zázname: S. Trifunović (1999-2000, 82)! 
17 Ku kočovníkom v archeológii R. Cribb (1991), venuje sa Blízkemu Východu a etnoarcheologickému štúdiu 
súčasných nomádov. Príznačne nepadlo v historickej perspektíve ani slovo o Avaroch či starých Maďaroch. 
O východoeurópskych kočovníkoch Cs. Bálint (1989a). K spájaniu termínu nomádi s Avarmi kriticky P. Tomka 
(2003, 165). Už A. Avenarius (1991, 4) písal o Avaroch ako o polonomádoch. 
18 K výberu položiek kriticky už B. Zástěrová (1958, 22-3). 
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v Bokrosi v roku 1962.19 Potom už nasledoval rozsiahly výskum v Dunaújvárosi (Bóna 1973). 

Syntézu s prvkami polemiky predstavuje štúdia U. Fiedlera (1994). Dejiny bádania 

neskoroavarských sídlisk stručne zhrnula H. Heroldová (2004, 68-74). Veľmi stručný prehľad 

maďarských výsledkov ponúkajú kapitoly o avarskom období v reprezentatívnej publikácii 

o maďarskej archeológii na prelome tisícročí (Szőke 2002b; Vida 2002). Predstavu o osídlení 

kaganátu zlepšili podľa autorov systematické plošné zbery a nové výskumy na veľkých 

stavebných projektoch. Prvou monografiou o sídlisku bola práca I. Bónu o Dunaújvárosi 

(1973). Na mape É. Garamovej (1981, 7. kép) sa nachádzalo dvadsať sedem avarských sídlisk 

na území Maďarska. T. Vida (2002, 307) označuje za najdôležitejšie výskumy Dunaújváros, 

Kölked, a Szekszárd.20 Z Kölkedu-Feketkapu uvádza Zs. Hajnalová (2009, 115) impozantný 

počet 174 zemníc, 154 voľne stojacich pecí, 144 jám, päť studní a 75 priekop. Menšie sídliská 

sú publikované v maďarských regionálnych zborníkoch, zväčša s nemeckým resumé. 

Lokality avarského kaganátu mimo územia Maďarska sa v maďarskej literatúre 

nazývajú „okrajovými územiami“. Vo Vojvodine sa nachádzajú Bečej-Botra a Čelarevo 

(Stanojević 1987). V Rakúsku sa do obdobia kaganátu a jeho územia zaraďujú Brunn am 

Gebirge a Zilingtal.21 V Rumunsku sa uvádzalo sídlisko Moreşti.22 Prvými publikovanými 

sídliskami na Slovensku boli Ďalšie Topolite (Eisner 1946; 1952, 341-3) a Prša (Točík 1963a, 

152-4, 166-8).23 V roku 1985 uvádza J. Béreš iba päť identifikovaných sídlisk.24 Súbor J. 

Zábojníka (1988) sa zväčšil na desať položiek,25 v ostatnom prehľade avarských sídlisk ich 

uvádza dvadsaťosem (Zábojník 2008b). Okrem spomenutých štúdií je dôležitým príspevkom 

práca Z. Čilinskej (1995) ako pokus o teoretické rámcovanie problematiky v kontexte 

archeológie kaganátu. K lepšie publikovaným sídliskám patrí okrem Prše Chľaba,26 

Hurbanovo-Bohatá,27 Komárno X (Trugly 1996), Devínska Nová Ves VII, Štúrovo-Obid 

(Zábojník 1988). Novým výrazným príspevkom do bádania o avarských sídliskách na 

Slovensku budú nedávno preskúmané, resp. doskúmané, lokality Nové Zámky-Dolný Piritov 

                                                 
19 Sídlisko Bokros publikoval O. Trogmayer (1960-62). 
20 Sídlisko v Szekszárde-Bogyiszlói út. bolo zatiaľ publikované iba vo forme predbežných správ (Szentpéteri 
2002, 549). 
21 Stav v roku 2003: Stadler – Herold (2003, 179). 
22 Literatúra k nemu u U. Fiedlera (1994, 318). U J. Szentpéteriho et al. (2002) sa už nachádza viac lokalít. 
23 V češtine a slovenčine, niet sa prečo čudovať, že U. Fiedler (1994, 307) menuje na začiatku bádania sídlisk 
z obdobia avarského kaganátu Dunaújváros. 
24 Bratislavu-Devínske Nové Jazero, Devínsku Novú Ves, Šaľu, Pršu a Čierny Brod (Béreš 1985, 43). 
25 Podľa chronologickej tabuľky (Zábojník 1988, Fig. 12): Štúrovo-Obid, Bratislava-Rusovce, Bratislava-
Devínska Nová Ves, Chľaba, Úľany nad Žitavou, Pavlová, Cífer-Pác, Hurbanovo-Bohatá, Šaľa-Duslo a Prša. 
26 Fusek - Hanuliak - Zábojník (1987); Hanuliak (1989). 
27 Rejholcová (1977). 
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a Bajč-Medzi kanálmi.28 Veľká rozloha sídliska v Nových Zámkoch azda dáva za pravdu Z. 

Čilinskej (1965, 53), ktorá vďaka bohatosti novozámockého pohrebiska uvažovala o priebehu 

obchodnej cesty cez toto územie.29 

Neskúmanie avarských sídlisk spôsobilo viacero faktorov a problémov, menuje ich 

niekoľkokrát J. Zábojník.30 Ako príčinu ďalších problémov môžeme uviesť nejednotný úzus 

v publikovaní sídlisk a ich materiálnej kultúry (predovšetkým keramiky), čo však neplatí len 

v prípade sídlisk kaganátu.31 Predbežné správy, ale i staršie záverečné publikácie, obsahovali 

subjektívny výber „dôležitých“ alebo „zaujímavých“ nálezov; nejednotná ostáva metodika 

uverejňovania kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov o súboroch nálezov, najmä keramiky.32 

Náročnú úlohu preto niekedy predstavuje porovnanie výsledkov dostupných v rôznych 

obdobiach. 

 V historickej spisbe zatiaľ ostávajú výsledky záujmu o avarské sídliská 

nereflektované. A. Avenarius (1988) predpokladal trvalé sídliská Avarov až v 8. stor. a na 

poľnohospodárstvo mali byť orientované iba okrajové územia kaganátu. P. Urbańczyk (2002, 

264) tvrdí, že nomádi si „Uhorskú nížinu“ vyhradili iba pre seba. I v druhom vydaní základnej 

monografie o Avaroch uvádza W. Pohl (2002a, 289-90), že sídliská boli rozličné, no sú málo 

preskúmané.33  

2.2. Obydlia 
Poznanie sídelných foriem môže vychádzať z rôznych perspektív,34 ako východiskový 

bod sme zvolili základnú jednotku, ľudské obydlie. Dôvodom sú najčastejšie argumentačné 

východiská v posudzovaní a výklade sídelných foriem. Charakter prameňov iba zriedkakedy 

dovoľuje široko založené úvahy v rámci krajinnej archeológie. V horšie vedených výskumoch 

alebo v sťažených podmienkach sa skúmajú iba objekty a ich bezprostredné okolie. Podávame 

stručný prehľad archeologických zistení o pozostatkoch domov a stavieb, považovaných za 

domy, na území kaganátu. Zameriavame sa predovšetkým na 8. storočie. Okrem tvarového 

spektra sa zaoberáme predpokladaným pôvodom fenoménov. 

                                                 
28 K Novým Zámkom J. Zábojník (2008b, 592), k Bajču M. Ruttkay (2002d). 
29 Na druhej strane brodu sa nachádza pohrebisko v Dvoroch nad Žitavou, k ich súvisu A. Točík (1963b, 602). 
30 Napr. J. Zábojník (1999a, 199-200; 2008b, 591; 2009, 22). B. M. Szőke (1980, 181) to videl ako problém celej 
maďarskej včasnostredovekej archeológie, i v prípadoch staromaďarských a arpádovských sídlisk. 
31 V publikáciách včasnostredovekých sídlisk zo Slovinska sa objavujú kresby fragmentov i takých drobných 
veľkostných kategórií, ktoré napr. J. Macháček (2001b, 76) na Pohansku vynechal z ďalšieho spracovania. 
32 V slovenských prácach sa typické nálezy kreslia, maďarské monografie a štúdie niekedy uverejňujú iba 
fotografie keramiky s pripojenou kresbou profilu. 
33 Zmieňuje predbežné informácie o sídlisku Kölked (Pohl 2002a, 91-2).  
34 V súvislosti s avarskými sídliskami napr. J. Zábojník (1988) začal svoju štúdiu celkovým modelom dvoch zón 
osídlenia Slovenska v 7.-8. stor.; M. Takács (2002) porovnáva výlučne zemnice, v rozsiahlom chronologickom 
zábere. Väčšina prehľadových štúdií P. Šalkovského rozčleňuje pramennú základňu na základe typologických 
kritérií, podľa nich je text usporiadaný.  



17 

Obydlie sa často definuje ako objekt so zisteným, resp. predpokladaným, pravidelným 

pôdorysom a prítomnosťou zväčša jedného vykurovacieho zariadenia. Stopy na vykurovacom 

zariadení by pritom nemali naznačovať iné ako bežné formy použitia, na prípravu potravy 

a na vyhrievanie priestoru. Môžu sa vyskytovať náznaky zastrešenia a bočného ohraničenia 

priestoru stenami. 

Maďarskí autori píšu o stovkách preskúmaných objektov z desiatok sídlisk.35 

Problémom je však stav publikovania. Z väčších sídlisk sa typológiou obytných objektov 

zaoberal v Dunaújvárosi I. Bóna (1973, 143-7) a U. Fiedler (1994, 308-12), v Eperjesi Cs. 

Bálint (1991a, 21-2), v Örménykúte 54 (Bekéšska župa) H. Heroldová (2004, 65-7) 

a v Kölkede Zs. Hajnalová (2009).36 Údaje o menších sídliskách či jednotlivých stavbách sú 

roztratené v odborných časopisoch a múzejných zborníkoch. Hlavným typom sú zemnice so 

štvorcovým pôdorysom, kamennou pieckou a dvojsochovou konštrukciou strechy. Pre 

Zadunajsko sú typické kamenné piecky, vo Veľkej uhorskej nížine hlinené (Szőke 2002b, 

311). 

Kölkedské zemnice delí Zs. Hajnalová podľa pôdorysu a počtu kolových či stĺpových 

jamiek do siedmich typov. Vyskytujú sa kamenné i hlinené piecky. V celom čase trvania 

sídliska sa najčastejšie objavujú dvojsochové zemnice, vo včasnej dobe avarskej aj rôzne 

šesťkolové konštrukcie. Novým zistením z Kölkedu sú nadzemné obydlia, ktoré dosiaľ neboli 

z avarských sídlisk známe. Rozdelené sú na tri typy a majú analógie v súvekých 

langobardských domoch (Hajnal 2009, 92-6, 115). Časť fragmentov mazanice umožnila 

rekonštrukciu niektorých stavebných prvkov kölkedských zemníc (tamže, 105-12). 

Podľa analýzy J. Zábojníka (1988, 406-9) na Slovensku prevažuje typ zemníc so 

štvorcovým pôdorysom s kamennou pieckou alebo ohniskom v rohu, s dvojsochovou 

konštrukciou strechy.37 Hlinené piecky sa vyskytujú menej a bývajú i vysunuté čiastočne 

alebo úplne z obydlia. Menej často sa vyskytujú objekty s nepravidelným pôdorysom, ktoré 

ale majú ohnisko či piecku. Tretím typom sú ohniská vyložené kameňmi, pozostatky po 

nadzemných domoch. Zo Štúrova-Obidu pochádza jeden objekt s kruhovým pôdorysom, 

pravdepodobne negatív jurty. Všetky spomenuté typy sú datovateľné do 7. aj 8. stor, jurta 

pochádza zo 7. stor. 38V Komárne X bolo všetkých osem zemníc so štvorcovým pôdorysom, 

nenašli sa však žiadne koly konštrukcie (Trugly 1996, 148).  

                                                 
35 Takács (2002); Szőke (2002b, 311). 
36 Z literatúry ku avarským obydliam autorovi neboli dostupné štúdie L. Madarasa (1989) a M. Takácsa (2005). 
37 Rovnako P. Šalkovský (2002, 59); J. Zábojník (2009, 74). 
38 V strednej Európe sú celkovo oválne a kruhové jurtové stavby ojedinelé (Šalkovský 2006, 113). Príklady sú 
uvedené u P. Šalkovského (2001, Abb. 28-9). 
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 Na avarských pohrebiskách sa prejavuje silná spoločenská stratifikácia, napr. 

v rozmeroch alebo výbave hrobov. Preto si treba položiť otázku, či sa podobné rozdiely môžu 

vyskytovať i na sídliskách. Viazanosť väčších obytných objektov na avarsko-slovanské 

prostredie v 7. – 8. stor. P. Šalkovský (2006, 120-2) predpokladá. Zároveň diskutuje niekoľko 

znakov, ktoré by mohli naznačovať prítomnosť osôb s vyšším spoločenským statusom: väčšie 

rozmery obydlia, zvláštny typ a poloha vykurovacieho zariadenia, neštandardné úpravy 

podlahy, stien a strechy, špecifická poloha na sídlisku, väzba na viaceré hospodárske objekty 

a „luxusný“ charakter nálezového súboru z obydlia. V spracúvanom súbore sa pokúsime 

sledovať, v akej miere sa prejavujú rozdiely medzi objektmi a ich materiálnou kultúrou. 

 Dôsledkom niektorých nových záchranných výskumov s obmedzenou plochou sú 

objekty, ktoré nanešťastie poznáme iba torzovito, niekedy bez možnosti určiť typ obydlia.39 

Rozšíreným javom je tiež preskúmanie iba časti sídliska. A. Trugly (1996, 148) sa napr. 

domnieva, že výskum v Komárne X zachytil iba jeho okraj, ktoré je už ale zničené okolitou 

stavebnou činnosťou. 

2.3. Hospodárske stavby a jamy 
V prehľade pokračujeme stavbami zo sídlisk, u ktorých sa predpokladajú primárne 

účely odlišné ako u obydlí. Kategória hospodárskych stavieb sa odlišuje väčšou 

rozmanitosťou pôdorysov a tvarov, neprítomnosťou vykurovacieho zariadenia a niekedy 

odchylným nálezovým inventárom.40  

 Podobajúce sa hospodárske stavby (v porovnaní so zemnicami menšie zahĺbené 

objekty, interpretované ako klete) sú doložené z územia Slovenska i Maďarska (Šalkovský 

2006, 113-7). Zbytočnou odbočkou by bola podrobná pôdorysná a hĺbková klasifikácia 

objektov, pretože materiál je síce rozsiahly, ale nerovnomerne publikovaný. Pochybnosti 

prevládajú aj v diskusii o ich účele. Niektoré nepravidelné jamy by mohli slúžiť ako zdroj 

hliny pre stavebné a hrnčiarske účely.41 Na niektorých sídliskách uložili do jám ľudské 

pohreby: Csorna-Mocsári dűlő (Tomka 2004, 420) alebo zvieracie kostry.42 Dva hroby na 

sídlisku zachytil výskum Cs. Bálinta (1991a, 31-4). Podrobnejšie sa rôznymi tvarmi jám 

budeme zaoberať až v tretej časti práce, v rámci zhodnotenia sídliskových jám zo 

spracúvaného súboru. 

 Zo skupiny jám rôznych tvarov a veľkostí sa jasne vyčleňujú tzv. zásobné, resp. 

                                                 
39 Napr. objekt z Radvane nad Dunajom-Žitavy (Zábojník 1999c), Trnovca nad Váhom (Bielich 2007). 
40 K vymedzeniu hospodárskych stavieb napr. P. Šalkovský (2002, 65); M. Kuna – N. Profantová et al. (2005, 
117). 
41 K hliníkom najnovšie L. Varadzin (2010, 18). 
42 Podrobnejšie informácie sú v podkapitole o osteologickom materiáli zo spracúvaného súboru sídlisk. 
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obilné, jamy.43 V literatúre sa interpretujú zhodne ako priestory pre dlhodobé skladovanie 

obilia, prípadne iných potravín. V Bajči sa vyskytujú až v horizonte od konca 8. stor. (Ruttkay 

2002d, 265). 

Špecifickým prvkom sídlisk sú voľne stojace piecky, kamenné alebo hlinené. 

Predbežnú typológiu pecí z Bajča publikoval M. Ruttkay (2002d, 258-64). Rozdeľuje ich na 

jednoduché hlinené kupolové pece s predpecnou jamou a jednoduché zahĺbené kupolové pece 

s predpecnou jamou a v zadnej časti s otvorom pre odvod dymu. Analógie sú napr. v Csornej 

(župa Győr-Moson-Sopron) (Tomka 2004). V Kölkede sa zistilo, že piecky sa objavujú od 

konca 7. stor. a veľmi časté sú v 8. stor. (Hajnal 2009, 116), zatiaľ sú to však iba predbežné 

informácie a na podrobnú typológiu z Kölkedu treba počkať. Piecky plnili univerzálne 

funkcie spojené s pyrotechnológiou: príprava potravy: chlebové pece, vypaľovanie keramiky. 

 Z obdobia avarského kaganátu pochádza pozoruhodný súbor studní – z Nových 

Zámkov, Malaciek (v „pohraničí“ kaganátu), Brunn am Gebirge, Kompoltu-Kistéru (župa 

Heves). V župe Győr-Moson-Sopron je známych dvadsaťdva studní.44 Môžu byť prameňom 

technológie drevených konštrukcií a zdrojom ekofaktov. V prípade priaznivých podmienok sa 

využíva dendrochronologické a rádiouhlíkové datovanie, ktoré sú výraznou pomocou pri 

určovaní časového zaradenia keramiky z výplne studní.45 P. Tomka niektoré studne považuje 

za napájadlá pre dobytok.46 Na základe svojho súboru sa domnieva, že studne bývali oddelené 

od obytných objektov v hospodárskej časti sídliska. Podľa A. Vadayovej (1999a, 115) studne 

pre ľudí sa hĺbili na sídlisku, napájadlá pre dobytok sa nachádzali na okrajoch sídlisk. 

V Štúrove-Obide a v Dunaújvárosi boli identifikované pozostatky priekop či žľabov, 

tvoriacich štvorcové, obdĺžnikové i kruhové pôdorysy s veľkými rozmermi. I. Bóna ich dáva 

do súvislosti s akousi formou vymedzovania osobného majetku.47 Podobné útvary sú 

predbežne publikované z Bajča (Ruttkay 2002d, 267-9) a publikované i datované do obdobia 

v Košútoch (König 2005, 330, obr. 3), v Csornej (Tomka 2004, 420), v Eperjesi (Bálint 

1991a, 27-31); žľab ohraničujúci plochu s domom a sídliskovými jamami z Lébény-Kaszás 

                                                 
43 Podľa B. Dostála (1987, 22) sú to jediné jednoznačne rozlíšiteľné hospodárske stavby. K obilným jamám na 
slovanských sídliskách I. Pleinerová (2000, 211-21) a M. Kuna – N. Profantová et al. (2005, 117–8). 
44 O jednotlivých lokalitách A. Vaday (1999a), P. Bednár – J. Ďuriš - R. Masaryk (2006); K. Marková – K. 
Elschek (2002); H. Herold (2002a); P. Stadler – H. Herold (2003); P. Tomka (2003) uvádza päť sídlisk zo župy 
Győr-Moson-Sopron. K studniam vo včasnom stredoveku B. Dostál (1987, 25) a novšie A. Vaday (1999a), G. 
Fusek (2000, 125-8). 
45 Devätnásť odobratých vzoriek zo studne v Brunn am Gebirge (Stadler – Herold 2003, 179). Zaraďujú 
zapĺňanie objektu približne do rokov 685-725. 
46 Do literatúry uviedol predtým sídlisko zo 7. stor. Mosonszolnok-Zanegg pri Mosonmagyaróvári, ktoré podľa 
neho vzniklo okolo veľkej studne pre dobytok (Tomka 1996, 148). Neskôr lokalitu nazýva Mosonmagyaróvár-
Mosonszolnoki pihenő: podrobnejšie Tomka (2003, 162-5). 
47 K Obidu J. Zábojník (1988, 411-2), k Dunaújvárosu (Bóna 1973, 141-3). 
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(Tomka 2003, 165-6, Abb. 10). V Kölkede sa našlo 74 priekop, zatiaľ bez bližšieho 

spracovania (Hajnal 2009, 115). B. Dostál (1987, 25) spája aspoň niektoré z nich s chovom 

dobytka a jeho ohradzovaním, čo by sa rovnako dalo klasifikovať ako vymedzovanie majetku. 

K rovnakej interpretácii sa prikláňa T. König (2005, 343). No ak platí názor A. Vadayovej 

o pravidlách pre umiestnenie studní, vylučuje to aby (všetky) priekopy na sídliskách slúžili 

ako ohrady pre dobytok. 

 Z. Čilinská (1995, 71) konštatuje, že na slovenských sídliskách sa dosiaľ nenašli 

dielenské objekty, hoci o prvotnej špecializácii remesiel svedčia hrobové nálezy.48 

Úspešnejšie boli v tomto smere maďarské výskumy, týkajúce sa najmä hutníckej 

a železiarskej výroby a spojené s J. Gömörim. Zo župy Győr-Moson-Sopron publikoval 

lokality so šachtovými pecami Tarjánpuszta (našla sa tu i zemnica) a Nemeskér.49 Šachtové 

pece typu Nemeskér sú podľa Gömöriho charakteristické pre dobu avarskú. Poznatky 

o železiarskych sídliskách z doby avarskej v Maďarsku zhrnul neskôr vo svojej monografii 

(Gömöri 2000). Lokality s dokladmi železiarskej výroby a pecami typu Nemeskér sa 

sústreďujú v župách Somogy a Győr-Moson-Sopron. Pece stáli buď osamotene alebo 

v skupine na okraji sídliska. Objavovali sa niekedy spolu s pecami na praženie rudy 

a priekopami okolo. Železiarsku výrobu dokladajú objekty v Zilingtali (Daim – Distelberger 

1996, 374). Nálezy železnej lupy ukazujú na nevyhnutný transport rudy pripravenej na 

železiarske spracovanie (Bálint 1991a, 85). 

 Dve hrnčiarske pece sa našli na lokalite Kompolt-Kistér (Takács – Vaday 2004). 

Nachádzali sa na sídlisku blízko seba. Ich horná časť bola zničená a nedá sa rekonštruovať, 

v spodnej časti ležala prepálená hlinená vrstva. Mali pôdorys oválu s nepravidelnými 

výbežkami a veľmi sa neodlišujú od iných voľne stojacich piecok. Keramika vo výplni tvorí 

sekundárny odpad, nepatrila vsádzke v peciach. Autori ich datujú do 9. stor., kvôli absencii 

ručne robenej keramiky a zdobenej vnútornej strany ústí a výskytu nezdobených nádob 

a jednohrotých čiar a vlnoviek v širokých rozstupoch. Stručne informácie o včasnoavarských 

hrnčiarskych peciach z dvoch dielní v Szekszárde publikoval Gy. Rosner (1989), no bez 

určenia ich podoby.50 

 V Kölkede sa podarilo doložiť istú hierarchiu objektov. Vo včasnej dobe avarskej 

niektoré zemnice slúžili ako dielne, zatiaľ čo nadzemné stavby boli výlučne obytné. 

V neskorej dobe sú zemnice iba na obytné účely (Hajnal 2009, 116). 

                                                 
48 K problému rozpoznávania dielenských objektov vo včasnom stredoveku N. Profantová (2006). 
49 Publikoval ich J. Gömöri (1980). 
50 Nebola nám dostupná ďalšia práca k problematike od Gy. Rosnera (1981). 
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2.4. Materiálna kultúra zo sídlisk 
„Vedúcou fosíliou“ archeológie bola, je a navždy zostane keramika. Na sídliskách ako 

nálezová položka prevažuje, preto jej treba nevyhnutne venovať zvýšenú pozornosť. Ostatný 

nálezový inventár je v porovnaní s pohrebiskami oveľa chudobnejší,51 no dá sa rozdeliť na 

niekoľko kategórií. Najdôležitejšiu úlohu z nich hrajú tzv. chronologické opory, predmety 

dobre známe z pohrebísk v sídliskovom kontexte. 

2.4.1. Keramika 
V období kaganátu sa v živej kultúre objavovala široká škála keramických nádob, 

ktorá sa líšila v aspektoch výroby i účelov. Nálezy v oblastiach s dobre zachovanými 

organickými predmetmi pritom ukazujú, že veľká časť včasnostredovekej materiálnej kultúry 

bola z dreva, vrátane nádob, a nezachovala sa.52 Štúdium typov keramiky bolo dlho založené 

iba na nálezoch z pohrebísk.53 V keramickej produkcii z územia kaganátu rozlišujeme 

niekoľko hlavných hrnčiarskych tradícií.54 V prvom rade viacero okruhov vychádza 

z dedičstva neskoroantického remesla, odovzdaného zrejme priamo ostávajúcimi obyvateľmi 

bývalých provincií v Noricu a Panónii.55 Avari a ďalšie etniká zo strednej Ázie si priniesli so 

sebou technológiu ručne robenej keramiky. Tretím veľkým okruhom, vystupujúcim už pred 

príchodom Avarov, je keramika pražského typu, pripisovaná Slovanom. Spojením prvkov 

antickej keramiky a pražského typu vznikala tzv. keramika stredodunajskej kultúrnej 

tradície.56 Jej fragmenty a celé nádoby sú na avarských sídliskách zastúpené v najväčšej 

miere.  

Pohrebiskovej keramike zo 6. a 7. stor. sa podrobne venoval T. Vida (1999). Na 

základe makroskopického pozorovania vyčlenil hlavné skupiny rýchlo vytáčanej, pomaly 

obtáčanej a ručne robenej keramiky a v rámci nich viacero skupín a typov. Približuje zložitú 

situáciu prelínania neskoroantických, nomádskych, germánskych a slovanských keramických 

tradícií. Z hľadiska nášho územia je dôležitý výskyt hrncov pražského typu na pohrebiskách 

kaganátu (jedna z najväčších koncentrácií, 15 nádob, je v Kölkede A). Ďalším zaujímavým 

                                                 
51 Napr. na sídlisku Örménykút sa nenašli žiadne kovové nálezy (Herold 2004, 18). Nebohatosť sídliskových 
nálezov v porovnaní s pohrebiskom konštatuje v Kölkede A. Kiss (1979, 188). 
52 K tomu napr. G. Fusek (1991, 298). 
53 Napr. Macháček (1997). Zvyklosť používania pohrebiskovej keramiky ako jedinej pramennej základne 
dodržiava napr. T. Vida (1999). 
54 Vo všeobecnej charakteristike keramiky vychádzame z niekoľkých štúdií: Bialeková (1967; 1968); Béreš 
(1985); Fusek (1994; 2008a); Guštin et al. (2002); Vida (1990-1991; 1996b; 1999); Zábojník (1988);. V ostatnej 
dobe je asi najdôležitejšou štúdiou práca G. Fuseka (2008a). 
55 K prežívaniu nielen materiálnej kultúry, ale aj romanizovaného obyvateľstva T. Vida (2008, 31-8). V štúdii sa 
však nevenuje keramike. 
56 Namiesto staršieho a menej používaného termínu podunajský typ navrhol J. Macháček (1995) pomenovanie 
„keramika stredodunajskej kultúrnej tradície“. 
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zistením je objavenie sa pomaly obtáčanej keramiky stredodunajskej tradície najprv na 

okrajových územiach kaganátu (povodie Zaly a juhozápadné Slovensko).57 Neskoroantickú 

keramiku včasnej doby avarskej zo sídliska v Kölkede priblížila Zs. Hajnalová (2005). 

Rozdelila ju na niekoľko hlavných typov: amfory, džbány, poľné fľaše, najpočetnejšie hrnce, 

misky a zásobnice. Z prvkov známych neskôr v keramike stredodunajskej tradície sa 

vyskytujú hrebeňové vlnice i ryhy, vetvičkový ornament, zdobená vnútorná strana ústia.58 Na 

pohrebisku sa neskoroantické typy vyskytujú do poslednej tretiny 7. stor. Väčšina nádob sa 

vyrábala na mieste, okrem napr. amfor. Keramický súbor je blízky materiálu zo 

severozápadného Balkánu a severovýchodného Talianska, chýba však neskoroantická terra 

sigillata. Podstatnou skutočnosťou je fakt, že neskoroantická keramika sa vo včasnej dobe 

avarskej nevyskytuje východne od Dunaja. 

Včasnoavarská keramika bola skúmaná neutrónovou aktivačnou analýzou, ktorá 

preukázala rozdiely medzi keramikou zo Szekszárdu a Dunaújvárosa (Balla 1989). Otázne je, 

či sa dajú zistenia interpretovať ako dôkaz (iba) dvoch výrobných centier v období. 

Staršia, v ruke vyrábaná keramika zo slovenských sídlisk z obdobia kaganátu (7. stor.) 

má predovšetkým súdkovité tvary s pomerne prosto profilovaným ústím. Len výnimočne 

býva zdobená prstami hrnčiara, jamkami, či rytou výzdobou. Veľmi málo sa vyskytujú iné 

tvary, napr. misky či hlinené kotlíky zo Štúrova-Obidu. Keramika z avarských sídlisk 

s uvedenými charakteristikami sa odlišuje od ručne robeného pražského typu. 

V neskorej dobe avarskej sa postupne na území kaganátu rozšírila obtáčaná keramika 

stredodunajskej tradície. Zaniklo viacero regionálnych okruhov, ostal napr. okruh žltej 

keramiky. Z chronologického hľadiska je zásadnou otázkou datovanie objavenia sa a nástupu 

mladšej, obtáčanej keramiky. Jednou z pravdepodobných oblastí prevzatia neskoroantickej 

tradície keramickej výroby Slovanmi sú lokality v antickej provincii Noricum. Vyskytuje sa 

na nich v ruke robená keramika zdobená vlnicami a hrebeňovými ryhami, datovaná do 7. 

stor.59 J. Zábojník (1988, 432-5) ho na základe spracovania fáz sídliska v Štúrove-Obide 

zaraďuje do druhej fázy Obidu, zhruba do polovice 7. stor. Údaj približne korešponduje 

s najstaršou obtáčanou keramikou na pohrebisku v Holiaroch, zo stredného avarského 

horizontu. Z prehľadu G. Fuseka (2008a, najmä 30-1) vyplynulo, že na území kaganátu nie je 

možné jednotné datovanie nástupu obtáčanej keramiky. Východne od Dunaja v Potisí a na 

                                                 
57 Podrobnejší rozbor názorov T. Vidu (1999) z hľadiska českého a slovenského bádania v recenzii práce od J. 
Macháčka v AR 2004. 
58 Podľa kresieb niektoré nádoby pôsobia viac ako zástupcovia keramiky stredodunajskej kultúrnej tradície, azda 
sa obe kategórie dali dobre odlíšiť podľa materiálu. 
59 K lokalitám S. Ladstätterová (2000) a E. Szameit (2000, 512-4). 
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území súčasného Rumunska v súboroch zaraďovaných do 8. stor. niekedy prevláda v ruke 

robená keramika. Západne od Dunaja síce prevažuje keramika stredodunajskej tradície,60 ale 

ako na celom území Maďarska ostáva i tradícia ručne robenej keramiky s pretláčanými 

okrajmi. Na juhozápadnom Slovensku, na Morave,61 v Srbsku a v Slovinsku (nie však na 

území Rakúska) sú dôkazy pre horizont obtáčanej keramiky v 8. stor. bez prítomnosti ručne 

robenej keramiky v sídliskových kontextoch. V predchádzajúcom horizonte, datovanom do 

druhej polovice 7. stor. a najneskôr na začiatok 8. stor. sa obtáčaná keramika uchovala vo 

výplniach objektov spolu s ručne robenou avarskou či slovanskou keramikou. 

 Neskorou avarskou keramikou sa podrobnejšie zaoberal B. M. Szőke (1980, 182-8) 

a rozdelil ju na päť typov: obtáčanú, v ruke robenú, v ruke formované kotlíky, keramiku 

zdobenú mriežkovým vzorom a zvony na pečenie. Z chronologického hľadiska vyčlenil dve 

skupiny, z ktorej staršia patrila dobe avarskej a obsahovala všetkých päť typov. V mladšej 

skupine sa nachádzala iba obtáčaná staromaďarská a arpádovská keramika. Avarská keramika 

s mriežkovým vzorom sa na sídliskách na Slovensku temer nevyskytuje. Jej fragment 

publikoval z Mostu pri Bratislave V. Turčan (2001, obr. 5: 9).62 

 V maďarskej archeológii sa už dlho považuje aj hrobová keramika, potiská či 

podunajská, za úžitkovú (Szőke 1958).63 T. Vida (1996b) síce súhlasí s interpretáciou 

pohrebiskovej keramiky ako rituálnej, ale podľa neho indikujú nálezy podobnej keramiky zo 

sídlisk, že slúžili tiež ako stolovací riad v obydliach.64 Na sídliskách potom poznávame celé 

spektrum nádob, stolovacie, skladovacie, varné nádoby i náčinie na pečenie. Jednou z úloh 

práce teda bude zisťovanie, či sa na sídliskách vyskytujú i subtílne tvary nádobiek, ktoré sa 

ponášajú na hrobovú keramiku. 

Prvý rozsiahlejší slovenský rozbor sídliskovej keramiky z obdobia kaganátu na 

Slovensku publikoval J. Béreš (1985, 43-8, Tab. I-V). Od pohrebiskovej keramiky sa líši 

veľkosťou, nie však tvarmi. Podľa neho v tvarovom spektre prevažujú súdkovité tvary 

s maximálnou vydutinou v strede výšky. Zaoberal sa podrobnejšie morfológiou okrajov a dien 

a špeciálne miskami a miskovitými tvarmi, taniermi a pekáčmi. Pozornosť venoval 

výzdobným technikám a makroskopickému popisu technológie keramiky. V horizonte 

                                                 
60 A na základe analógií ukážeme v tretej časti práce, že sa môžu vyskytovať v celej Karpatskej kotline. 
61 Ku chronológii včasnoslovanskej keramiky podrobne G. Fusek (1994); stručný prehľad, hoci bez poznámok 
a odkazov na literatúru, u Z. Měřínského (2002, 160-8). Ku chronológii predveľkomoravského horizontu 
zhrnujúco J. Macháček (2000); Z. Měřínský (2002, 480-91). 
62 Viac na pohrebiskách, v Želovciach a v Štúrove (cit. podľa K. Mesterházyho a L. Horvátha 1983, 124). 
63 Cit. podľa A. Točíka (1963a, 167), ktorý vyjadril nesúhlas s názorom, pretože potiská keramika bola horšie 
vypálená, ba dokonca sa lepšie zachováva sídlisková keramika ako nádobky v hroboch. 
64 Súhlasí G. Fusek (2008a, 27). 
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obtáčanej keramiky považuje za starší súbor z Devínskej Novej Vsi VII, mladší má byť 

materiál z Prše a Šale. Obtáčaná keramika má podľa J. Zábojníka (1988) predovšetkým 

vajcovité a súdkovité tvary, okraje sú rozmanitejšie profilované. Rozmermi patria nádoby 

medzi väčšie, s priemerom ústia 15-30 cm a výškou 18 až 40 cm. Najčastejšie bývajú zdobené 

hrebeňovým nástrojom, hrebeňovými ryhami a vlnicami, spolu s ďalšími, menej 

frekventovanými motívmi (hrebeňové vpichy, girlandové vlnice, atď.). 

 Na Morave rozdelil J. Macháček (2000) keramiku stredodunajskej tradície do troch 

horizontov s postupným nárastom zastúpenia zdobenej keramiky a jej stúpajúcou kvalitou. III. 

horizont s „relatívne vyspelým“ charakterom umiestňuje do 8. stor. 

Problémom, ktorý prestupuje staršiu i súčasnú literatúru (napr. v správach z ročenky 

AVANS), je datovanie sídlisk iba podľa zdobenej keramiky. Podľa jednoducho chápaných 

evolučných schém bola „vyspelejšia“ keramika mladšia,65 takisto za mladší jav sa považovala 

keramika zdobená jednohrotým nástrojom. Možnou príčinou podcenenia bola horšia kvalita 

pohrebiskovej keramiky .66 Na základe analýzy slovenských i rakúskych pohrebísk sa 

ukázalo, že v ruke robená keramika nemá s postupom času klesajúci výskyt ako hrobová 

príloha (Zábojník 2004a). Výskyt keramiky v hroboch teda nie vždy ovplyvňovali novinky 

v technológii keramiky a podliehal iným spoločenským kritériám.67 

 Svojským zvykom v období avarského kaganátu, ale aj vo veľkomoravskom období, 

bolo rozbíjanie nádob, resp. vhodenie črepov z jednej nádoby do zásypu hrobovej jamy. 

V období kaganátu sa do zásypu hádzala sídlisková keramika. Zmieňujú sa lokality Cífer-Pác, 

Komárno, Obid, Prša, Čierny Brod.68 Rovnaký zvyk sa objavuje na avarských pohrebiskách 

v Dolnom Rakúsku (Justová 1990, 58-9). Pokračuje do veľkomoravského obdobia, keď sa do 

hrobov ukladajú celé menšie nádoby a väčšie nádoby sa v hroboch rozbíjajú (Vlkolinská 

2007). 

Špecifickým druhom keramiky sú tzv. zvony na pečenie.69 Pochádzajú zrejme 

z Balkánskeho polostrova. Na územie Slovenska bol tento typ keramiky sprostredkovaný 

v období avarského kaganátu a u nás zachované fragmenty možno datovať do 7. i 8. stor. Na 

                                                 
65 Na prehodnotenie datovania sídlisk do 9. stor. podľa „vyspelej“ keramiky vyzýval už A. Točík (1963a, 167-8) 
a aj Z. Čilinská (1965, 51). K problému ďalej A. Vadayová (1999b, 364). 
66 K problému Z. Čilinská (1995, 69); J. Zábojník (2008b, 591). 
67 Optimistický názor na základe pohrebiskovej keramiky z Zilingtalu zastáva H. Heroldová (2002b, 290), podľa 
ktorej počet ručne robených nádob postupom času klesá. Na týchto dvoch príkladoch je dobre vidieť, že 
tendencie pozorované na jedinom pohrebisku nemusia byť všeobecné. 
68 Všeobecne vo včasnom stredoveku Vlkolinská (2007); Zábojník (1988, 429; 2008b, 591); Hanuliak (2004, 
187). K Čiernemu Brodu J. Zábojník (2006c, 115), k Prši A. Točík (1963a). 
69 Prvýkrát boli objavené a identifikované na sídlisku Doboz-Hajduirtás v 50. rokoch 20. stor. (Herold 2004, 68-
9). Literatúra ku zvonom na pečenie: Bálint (1991a, 58-61), Hajnal (2008); Herold (2004, 40-3); Zábojník 
(2006b). 
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slovanských sídliskách sa nevyskytujú, resp. ich výskyt nebol predpokladaný a ani sledovaný. 

V starších publikáciách sa navyše buď pomenúvali ako „hlinené platne“ alebo považovali za 

zvyšky pražníc.70 J. Béreš (1985, 46-7, tab. II: 3-4) ich nazýva pekáčmi, odvoláva sa však i na 

publikované pražnice.  

 Štúdia D. Bialekovej (1967) sa napriek názvu venuje viacerým druhom špeciálnej 

keramiky. Žltú keramiku nespája s Avarmi, ale iným kmeňom či skupinou ľudí zo strednej 

Ázie, ktorí sa do kaganátu dostali koncom 7. stor. či v prvej polovici 8. stor.71 Žltá keramika 

sa vyskytuje častejšie v 8. stor., ale tiež v 9. stor., a podľa T. Vidu (1996a, 337) sa nemôže 

použiť na zjemnenie chronológie.72 Podľa G. Fuseka (2008a, 28) v 9. stor. len dožíva 

a používa sa na spresnenie chronológie sídlisk. Na Slovensku sa jej zlomky objavili v Nových 

Zámkoch-Dolnom Piritove, Komárne X, Kubáňove. Na Morave sú uvádzané z Mikulčíc 

(Profantová 1992, 652). Na rakúskych pohrebiskách sa našiel jediný exemplár žltej keramiky, 

v Mödlingu (Justová 1990, 84). Sivej keramike sa venovala D. Bialeková (1968) v ďalšej 

štúdii a datuje ju výhradne do 7. stor. Na Slovensku sa nachádzala v objektoch v Komárne X 

(Trugly 1996, 149) a Štúrove-Obide (Zábojník 1988, 429). 

Ručne robené kotlíky sa vyskytujú prevažne na sídliskách na území Maďarska. Na 

Slovensku sa našiel v sídliskovom objekte v Štúrove-Obide, datovanom do druhej polovice 7. 

stor. (Zábojník 1988). Ich datovanie sa postupne posúvalo nižšie, dnes tvoria samozrejmú 

súčasť keramických súborov z doby avarskej.73 Kotlíky a zvony na pečenie prestávajú podľa 

jedného názoru v polovici 9. stor. (Szőke 2002a, 315). 

 Vo včasnej a strednej dobe avarskej sa na území kaganátu vyskytovalo množstvo 

keramických okruhov, vychádzajúcich z neskoroantických, nomádskych, germánskych 

a slovanských technologických tradícií, na často rozdielnej kvalitatívnej úrovni výrobkov. 

Môžeme rozoznávať lokálne vyrábanú keramiku, regionálne distribučné okruhy (z ktorých 

napr. okruh sivej keramiky dosahoval na územie Slovenska). Časti územia boli v dosahu 

distribučnej siete byzantských dielní (aj keď keramika slúžila istotne ako obal pre dôležitejšie 

komodity, napr. víno). V neskorej dobe avarskej nahrádza mnohorakosť keramika 

stredodunajskej kultúrnej tradície, vyrábaná lokálne, tak ako napr. mriežkovaná keramika či 

keramika s vtlakmi na okrajoch v iných oblastiach kaganátu. Do lokálne vyrábanej keramiky 

                                                 
70 Tak sa zrejme objavil zvon na pečenie pravdepodobne i na rakúskom sídlisku Fugnitz (Justová 1990, 121). 
Pôvodca výskumu, H. Maurer, však podľa ostatnej keramiky datuje sídlisko do 9. stor. 
71 Ako ďalšiu základnú prácu o žltej keramike treba spomenúť štúdiu É. Garamovej (1967). 
72 Hoci pre Cs. Bálinta (1991a, 72) bol výskyt žltej keramiky zásadným argumentom pre datovanie Eperjesa do 
neskorej doby avarskej. 
73 K dejinám bádania kotlíkov H. Heroldová (2004, 69-72). O kotlíkoch z Eperjesu podrobne Cs. Bálint (1991a, 
55-61). 
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istotne patrili i zvony na pečenie. Podľa súčasných poznatkov sa zdá, že sa keramika 

stredodunajskej tradície šírila z niektorých okrajových území kaganátu do centra. Pretrvali 

niektoré nadregionálne a regionálne siete výmeny kvalitnej keramiky (okruh žltej keramiky), 

no bolo ich menej. Zatiaľ čo keramika stredodunajskej tradície a zvony mali svoj priestor 

použitia pri príprave jedla a skladovaní, žltá keramika bola stolovacím riadom, avšak 

hromadne nedostupným. 

2.4.2. Kovové predmety 
Predmety vyrobené z kovov sa dajú pragmaticky rozdeliť na dve kategórie, podľa 

rôznej hodnoty v poznávaní chronológie. Prvou kategóriou sú predmety, známe i z pohrebísk, 

ktoré sa dajú s veľkou presnosťou relatívne datovať. Nimi sa zaoberá podkapitola 

o chronologických oporách. Druhou kategóriou sú predmety, vyskytujúce sa takisto v hroboch 

i na sídliskách. Ich funkčný tvar bol však „hotovou záležitosťou“, a tak sa v čase jestvovania 

kaganátu vôbec či temer vôbec nemenia. Do skupiny patria napr. nože, britvy, šidlá.74  

2.4.3. Chronologické opory 
Seriácia a chronologické usporadúvanie predmetov z avarských pohrebísk patrí 

k závažným témam stredoeurópskej archeológie.75 Ako chronologickú oporu definujeme 

predmet nájdený v sídliskovom kontexte na predpokladanom území kaganátu, ktorý sa ako 

príloha vyskytuje v avarských hroboch. Pričom predmety avarskej proveniencie sú vítanou 

chronologickou pomôckou aj na severnejšie položených sídliskách na Slovensku, v Českej 

republike a v Poľsku (Profantová 1992). V chronológii avarskej materiálnej kultúry má svoje 

určené miesto a je ho možné relatívne alebo absolútne datovať, hoci sa hodnotenia rôznych 

autorov môžu líšiť. 

Tradične sa v archeológii používa výraz, že chronologicky výrazný predmet objekt či 

sídlisko „datuje“. Zásadný problém, ktorý sa musí pri vyhodnotení brať do úvahy, predstavuje 

kritika prameňa: posúdenie kultúrnych a prírodných postdepozičných procesov, pokiaľ je 

podľa dokumentácie z výskumu vôbec možné. Naše predstavy o vzniku a premenách výplne 

objektov sú stále fragmentárne,76 dobre vedený výskum by mal aspoň vylúčiť neisté prípady. 

Zvykne sa argumentovať, že v sídliskovom prostredí môžu predmety „prežívať“ dlhšie 

ako v hrobových celkoch (napr. J. Zábojník 2005, 103). Ak sa však v hroboch objavujú 

predmety, ktorých vlastníkmi boli zosnulé osoby, nie je to práve naopak? Uloženie osobných 

                                                 
74 Zábojník (1988, 414). 
75 Prehľad chronologických systémov stručne napr. u E. Breuera (2005, 10-9, s porovnávacou tabuľkou 
a rozsiahlym bibliografickým aparátom). 
76 Výber literatúry k téme: U. Sommer (1991); E. Neustupný (1995); J. Macháček (2001a); M. Kuna – N. 
Profantová (2005). 
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predmetov potom súvisí s pochovaným a jeho dĺžka života sa nemusí zhodovať 

s archeologicky vymedzenými chronologickými stupňami. 

Z územia Slovenska predstavujú okrem nálezov z Cífera-Pácu a zo Šale-Dusla 

chronologické opory: 

1) Devínska Nová Ves VII, objekty 25 a 26, plochá tepaná päťcípa plechová 

ružica a polkruhová puklička. Vyskytujú sa v jazdeckých hroboch 

neskorého avarského horizontu, napr. i v Devínskej Novej Vsi-Tehelni 

(Kraskovská 1966, 77-8; Zábojník 1988, 413-4); 

2) Devínska Nová Ves, železné kľúče, analogické s kľúčmi z depotov 

v Gajaroch a Moravskom Sv. Jáne (Zábojník 1988, 414). 

3) Bajč – zubadlo a trojhranná šípka z obj. 746 (Zábojník 2008b, 592; Ruttkay 

2002d, 287, Abb. 37: 9) 

4) Tauzovaný závesok – Komárno (obj. 9; Trugly 1996, 149, 18. kép: 10). 

Podľa autora výskumu je to závesok franského charakteru a datuje ho do 7.-

8. stor. 

5) Železné čerieslo – Komárno (obj. 1; Trugly 1996, 12. kép: 5). Datovaný je 

do 8.-9. stor. a analógie má v depotoch z povodia Moravy. Zodpovedá 

Henningovmu typu E1, ktorý bol vo včasnom stredoveku najrozšírenejší 

(Henning 1987, 62-3, Taf. 30). 

6) Košice-Šebastovce: bronzové kovanie s gryfom v objekte 10, bronzový 

náramok v objekte 8a/70 (Budinský-Krička 1990, 96-7, tabl. XIII: 11, tabl. 

XIV: 10). 

Chronologické opory v súvislosti so sídliskovou keramikou zhodnotil G. Fusek 

(2008a). Vďaka nim jestvujú argumenty pre výskyt horizontu výlučne obtáčanej keramiky 

v 8. stor. na niektorých územiach vnútri hraníc kaganátu a pri nich. 

Superpozície sú na včasnostredovekých sídliskách všeobecne vzácne. Z doby avarskej 

pochádzajú napr. zo Štúrova-Obidu (Zábojník 1988, 432), z Örménykútu (Herold 2004, 65), 

z Csornej (Tomka 2004, 420), zo Szentesu (Madaras 2000, 3. kép: 206), z Kölkedu (Hajnal 

2008, 1. kép).77 Výraznou oporou pre datovanie sú nálezy sídliskovej keramiky v zásypoch 

avarských hrobov. No často práve tieto pohrebiská nie sú dostatočne publikované. 

 Prítomnosť tzv. keramických zvonov na pečenie sa zrejme obmedzuje na obdobie 

avarského kaganátu (7. a 8. stor.) a niektorými bádateľmi sú považované za chronologické 

                                                 
77 Ich vyhodnotenie by si však žiadalo samostatnú štúdiu. 
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opory. Pôvodne prevládal názor, že patria iba do 8. stor. V peci na nálezisku Kálóz-

Nagyhörcsökön sa našli zvony v kontexte spolu so sivou keramikou, a tak sa vyskytovali 

prinajmenšom na prelome 7. a 8. stor. (Fülöp 1982a).78 Rozsiahlejšie súbory z Kölkedu určujú 

začiatok výskytu zvonov na strednú tretinu 7. stor. (Hajnal 2008, 292). Na sídlisku 

Örménykút sa vyskytujú iba v staršej fáze osídlenia z neskorej doby avarskej či druhej 

polovice stredného stupňa (Herold 2004, 54, 61). P. Tomka (2003, 164) na základe názoru, že 

zvony sa vyskytujú na sídliskách v 7.-9. stor., pochybuje o chronologickej využiteľnosti ich 

nálezov. Problémy však vyplývajú v prvom rade z toho, čo považujú maďarskí archeológovia 

za materiál z 9. stor. 

2.4.4. Osteologický materiál 
Zvieracie kosti z avarských sídlisk sú v literatúre určované iba výnimočne. Sporadicky 

sa chovu zvierat venuje i archeologická literatúra.79 Uvádzajú sa síce údaje zo sídliska 

Devínska Nová Ves VII, kde sa v horizonte 7.-8. stor. mali nájsť kosti ovce, kozy, ošípanej, 

koňa, psa a kury domácej.80 Avšak autor informáciu nesprávne prebral z J. Eisnera (1952, 

340), kde sa píše, že „kosti z „Ďalších Topoliť“ zůstaly neurčeny“, v texte sa hovorí 

o kostiach z novoveského pohrebiska. V Nitre-Mikovom dvore, lokalite aj zo 7. stor., boli 

určené kosti bez rozlíšenia horizontov (Fusek 1994, 221). V Komárne sa našlo 40% 

hovädzieho dobytka, takmer 17% ošípaných, 11% konských kostí a 7% oviec či kôz. 

Na vysoký pomer kostí ošípaných na avarských sídliskách upozornil Cs. Bálint 

(1991a, 78-85). T. Vida (2002, 307) uvádza nálezy oviec a ošípaných ako dokladov 

sedentarizácie Avarov. Vysokú hodnotu má nenápadná tabuľka zo štúdie P. Tomku (2003, 

Tab. 3), dopĺňajúca údaje Cs. Bálinta (1991a, Tab. X). Porovnáva v nej zastúpenie zvierat na 

jedenástich sídliskách z doby avarskej.81 Na desiatich prevažuje hovädzí dobytok. Kosti 

ošípaných sa vyskytujú na desiatich lokalitách, dosahujú najviac 30% súboru. Opäť na 

desiatich sídliskách sa nachádzali i ovce/kozy, päťkrát prevažovali nad ošípanými. Kone sa 

takisto našli na desiatich sídliskách, dosahovali maximálne okolo 15% súboru kostí. Výsledky 

svedčia okrem rozšíreného chovu koní o veľkom rozsahu dobytkárstva, ktoré často dopĺňal 

chov ošípaných a oviec či kôz.82 V Szabadbattyáne preskúmali zemnicu, v ktorej bola údajne 

                                                 
78 Podobne J. Zábojník (2006b, 141). 
79 Výnimkou sú napr. štúdie P. Tomku (1996; 2003). 
80 Citované podľa M. Ruttkaya (2002b, 78). 
81 Porovnával sa však zrejme celkový počet kostí, nie počet zistených jedincov. Kunmadaras-Újvárosi temető, 
Tatabánya-Alsógalla, Csongrád-Eperjes, Dunaújváros-Alsófokipatak, Ménfőcsanak – Szeles-telep, Szeksárd-
Bogyiszlói ut., Mosonmagayaróvár-Szolnoki pihenő, Hunya-Csárdavölgy, Örménykút 54, Endrőd 170, Bokros-
Fehérkereszt. 
82 Konské kosti sa však vyskytujú i v každej fáze sídliska Březno (Pleinerová 2000, 232-5). Výskyt kostí 
ošípaných je porovnateľný, pritom v prípade Března nikto nebude uvažovať o možnom nomádstve obyvateľov. 
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nad vchodom zavesená psia lebka (Fülöp 1982b).83 Nález upozorňuje na možnosť 

neprofánneho výskytu zvierat na sídliskách, problém je však s dokazovaním kontextu. 

Cs. Bálint (1991a, 79) interpretoval výsledky archeozoologického spracovania tak, že 

jedna domácnosť sa starala o asi osem kusov hovädzieho dobytka, jedného až dva kone, dve-

tri ošípané, 5-6 oviec či kôz a hydinu. 

Zvieracie kosti boli tiež objektom remeselného spracovania. Z kostiarstva sa zachovali 

napr. šidlá, ihelníky, kostené korčule (Bajč, Mosonmagyaróvár).84 Z Košútov (o. Galanta) sa 

ako jediný nekeramický nález horizontu objavil zahrotený predmet z parohu, azda šidlo 

(König 2005, 339). 

2.4.5. Predmety z kameňa 
Do kategórie zaraďujeme kamenný inventár domov a hospodárskych stavieb. Často sa 

objavujú brúsiky: Bajč, Devínska Nová Ves VII, Košice-Šebastovce. V hroboch sa vyskytujú 

v kontexte s nástrojmi či zbraňami, ktoré treba pravidelne ostriť (Justová 1990, 89). V dvoch 

objektoch z Komárna sa našli zlomky žarnovov (Trugly 1996, 149). 

2.5. Dispozícia sídlisk 
Poznanie dispozície sídlisk vyžaduje buď náhodné šťastné okolnosti nálezísk alebo 

veľkoplošné systematické výskumy. K lepšie poznaným osadám na našom území však patria 

včasnoslovanské a veľkomoravské. V chronologickom prehľade B. Dostál (1987, 10) 

nemohol uviesť žiadne príklady dispozície osád z druhej polovice 7. stor. a 8. stor. Závery sa 

opierajú o širšie časové kategórie, nezdá sa však, že by pôdorysná dispozícia osád patrila ku 

javom krátkeho trvania, podliehajúc častým zmenám. 

P. Šalkovský (2002, 57-9) vymedzuje štyri typy dispozície včasnostredovekých 

slovanských osád. Prvým a najčastejším boli zhlukové osady s nepravidelným rozmiestnením 

stavieb, druhým osady s okruhlicovým usporiadaním, so stredovou nezastavanou plochou. Vo 

vhodných podmienkach sa vyskytovali potočné, či terasové osady so zástavbou zoradenou 

vďaka terénnym podmienkam v jednom rade. Menej frekventovaným, ale aj ťažšie 

zistiteľným typom sú tzv. dištančné osady, kde bola určená istá pevná vzdialenosť medzi 

domami.  

 B. M. Szőke (2002b, 311) uvádza o neskorej dobe avarskej, že sídliská v Zadunajsku 

majú husté zoskupenia objektov na malej ploche, zatiaľ čo v Potisí sú domy vzdialené 20-50 

m a ohraničené priekopami. Z literatúry sa dajú vyzbierať sporadické údaje o dispozícii 

                                                 
83 Našla sa vo vrchnej odpadovej vrstve vchodového stupňa. Gy. Fülöp však nález interpretačne preťažuje, 
nazdáva sa, že zemnica datovaná do poslednej tretiny 7. stor. patrila novej vlne avarských prisťahovalcov. 
84 Zábojník (1988, 412; 2008b). Ruttkay (2002d, 278), Tomka (2003, 164). Kosteným výrobkom zo sídlisk sa 
žiadna štúdia nevenovala koncentrovane, aby bolo možné i porovnanie s pohrebiskovými nálezmi. 
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sídlisk z obdobia kaganátu, čo i len zo záchranných výskumov. V Lébény boli dva obytné 

objekty vzdialené asi 40 m a prinajmenšom ďalších 20 m od nich sa nachádzala skupina 

studní. Žľab ohraničoval plochu okolo jednej zemnice (Tomka 2003, 165-6m Abb. 10). 

V Ménfőcsanaku sa nenašli žiadne obytné objekty, iba sídliskové jamy a vo veľkom zhluku 

deväť studní (Tomka 2003, 166). V Kompolte sa studne nachádzali v troch zhlukoch pri troch 

zoskupeniach obytných objektov (Vaday 1999a, 114-5, 3. kép). Na jednom mieste lokality 

boli situované dve hrnčiarske pece (Takács – Vaday 2004). V rámci plochy sídliska 

v Kölkede sa nepodarilo zistiť žiadne pravidelné rozdelenie typov zemníc, veľkostí domov či 

ich hĺbok. Čo sa ale týka štruktúry sídliska, vo včasnej dobe avarskej tvoria objekty skupiny 

vzdialené od seba 50-70 m. Priekopy oddeľujú akési dvorce s nadzemnými stavbami 

a viacerými zemnicami. V rámci dvorcov sa nachádzali i pohreby. V neskorej dobe avarskej 

sa nedodržiavala staršia štruktúra, zemnice sú na celej ploche i s vedľajšími stavbami. Prvé 

voľne stojace piecky sa objavujú v poslednej tretine 7. stor. Sídlisko má východnú a západnú 

časť (Hajnal 2009, 116). 

 Čo i len stručným prehľadom literatúry sa ukazuje, že na sídliskách z doby avarskej sa 

v niektorých skupinách objektov prejavuje zhlukovanie na jedno miesto a oddeľovanie 

sídelného, pracovného a hospodárskeho areálu. Neplatí to však pre všetky sídliská a aj 

výskumy, ktoré také rozdelenie zistili, pracovali vo vhodných podmienkach. 

2.6. Poloha sídlisk v krajine 
Vo včasnom stredoveku sa sídliská zakladali blízko vodných zdrojov, na terasách 

potokov a riek; v nížinnej oblasti i na dunách a miernych vyvýšeninách, ktoré nezasahovala 

inundácia. To vypovedajú zistenia na Slovensku (Šalkovský 2002, 57) i v Dolnom Rakúsku 

(Justová 1990, 120-1). Informáciu od P. Šalkovského prebral F. Curta (2001a, 276), no akosi 

zabudol poznamenať, že niektoré sídliská v 7. stor. túto hranicu prekračujú (napr. Sliač-

Rybáre, v prípade Žiliny-Frambora už v 6. stor.).85 

Zásadnú hodnotu má informácia, ktorú môžeme odvodiť zo zmapovania avarských 

lokalít v strednej Európe (Szentpéteri 2002). Rozšírené sú iba v nížinnom a pahorkatinovom 

prostredí. Doklady, ktoré uvádza z horských kotlín ale aj severne od Karpát, sú len 

osamotenými nálezmi predmetov tzv. avarskej proveniencie. Väzbu osídlenia na rieky, nížiny 

a pahorkatiny potvrdzujú aj údaje z prehľadu ďalšej podkapitoly. 

2.7. Mikroregionálne a regionálne štúdie osídlenia 
Sídliská a ani pohrebiská neboli jedinou súčasťou krajiny. Archeológia však môže 

                                                 
85 K lokalitám podrobnejšie G. Fusek (1994). 
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vychádzať iba z pozitívne doložených faktov, pokiaľ chce mať pevné argumentačné opory, 

a tak sa zväčša mikroregionálne štúdie v oblasti kaganátu zaoberajú vzájomnými interakciami 

spomenutých areálov. Nevieme, ako v krajine vyzerali pohrebiská. Prameň z roku 808 hovorí 

o avarských „tumuli“ (Pohl 2002a, 202), slovo sa však nemusí nevyhnutne preložiť ako 

mohyla. Preklad slovom rov bude asi bližšie skutočnosti. Regionálne štúdie niekedy 

vychádzajú iba z doložených pohrebísk, uvádzame predovšetkým prehľad štúdií, ktoré sa 

mohli oprieť i o sídliská. 

V maďarskej literatúre sa síce neobjavila väčšia syntéza, ale pozitívnou tendenciou sú 

mikroregionálne štúdie oblastí s lepším stavom spracovania súborov. A tak je zatiaľ 

k dispozícii nekompletná mozaika s jasnejšími a menej jasnými kamienkami.  

Výskumy v župe Győr-Moson-Sopron zhrnul popri spracovaní avarských studní P. 

Tomka (2003, tab. 1). Uvádza pätnásť preskúmaných sídlisk zo 6.-9. stor. a desať ďalších iba 

s dokladmi železiarskej výroby.86 Jednotlivé sídliská datuje aj podľa analógií z blízkych 

pohrebísk a ich chronologického zaradenia. Väčšinu zaraďuje do neskorej doby avarskej, tri 

sú z včasnej doby, pričom v Lébény-Kaszás je doložená kontinuita počas celej doby avarskej.  

Stopy osídlenia na území skupiny Pókaszepetk-Zalakomár (juhozápadné Maďarsko) 

popisuje B. M. Szőke (2000, 487-8, Tab. 8-9).87 V Nagykanizse-Inkey sírkápolne sa už 

vyskytuje keramika stredodunajskej kultúrnej tradície, autor ju datuje do druhej polovice 7. 

stor. a zaraďuje do III. Fusekovho stupňa.88 Na pohrebiskách skupiny pochovávali Slovania 

žiarovo a Avari kostrovo, obyvateľstvo však žilo spoločne. Sídliská boli opustené v 70. či 80. 

rokoch 7. stor. a do prelomu 8. a 9. stor. chýbajú archeologické doklady stáleho osídlenia 

oblasti Zaly a Muru.89 Na sídliskách, ktoré maďarská archeológia datuje do prvej polovice 9. 

stor., sa objavuje žltá keramika a spoločný život Avarov a Slovanov majú dokazovať pražnice 

a taniere na pečenie (Szőke 2000, 497, tab. 14-5). R. Müller (1997) viac zdôrazňuje prelom 8. 

a 9. stor. ako medzník,90 po ktorom síce pokračujú avarské pohrebiská, ale s oveľa 

chudobnejším inventárom a zakladajú sa i nové pohrebiská. Rozhodujúcim momentom bolo 

založenie Blatnohradu, potom sa sídelná sieť výrazne zmenila. 

Osídlením oblasti Bukových hôr sa zaoberal K. Mesterházy (1997). Konštatoval, že je 

                                                 
86 Lokality Tarjánpuszta a Nemeskér publikoval J. Gömöri (1980), ďalšie vo svojej monografii (tenže 2000). 
87 Včasnostredovekému slovanskému osídleniu v celom Maďarsku sa ďalej venovala Е. Симонова (1997). Starší 
stav bádania zhrnul I. Bóna (1971, 303-7). 
88 Sídlisko publikoval B. M. Szőke (1992). Podľa jeho historickej interpretácie je to územie kmeňa Dulebov 
presídleného Apsichom do juhozápadnej Panónie. Sú to však problematické súvislosti a oživovanie Niederleho 
hypotéz (Zástěrová 1958, 39). 
89 Rovnako R. Müller (1989, 76-7; 1997, 75). 
90 Pričom v závere štúdie dodáva, že sa dá v archeologickom materiáli pozorovať lepšie ako prelom 9. a 10. stor. 
(Müller 1997, 79). 
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známych menej pohrebísk v porovnaní s 10.-11. stor., ale sú v prírode podobne situované, na 

rovine, na úpätí vrchov a v údoliach riek. Z nízkeho počtu preskúmaných hrobov vyvodzuje 

neveľké množstvo obyvateľov. Ich sídelná činnosť bola motivovaná pastierstvom. Podobu 

osídlenia približuje preskúmaná dvojica sídlisko-pohrebisko, sídlisko Sály-Lator a pohrebisko 

Bélapátfalva. Zatiaľ však neboli kompletne publikované, na sídlisku sa okrem obytných 

objektov našla kováčska dielňa. V keramickom materiáli nie je žiadny zvon, kotlík ani žltá 

keramika, na základe ostatných analógií je datované do 8.-9. stor. Podľa charakteru šperkov 

malo v osade žiť obyvateľstvo so slovanským pôvodom. Na sídlisku sa našiel i jeden objekt 

s keramikou pražského typu.91 

Novými zisteniami o osídlení v Alfölde sa zaoberal L. Madaras (1986), jeho štúdia 

však autorovi práce nebola dostupná. Južnú časť medziriečia Dunaja a Tisy (Báčku) skúmal 

M. Takács (1999/2000) v perspektíve od príchodu Avarov po 11. stor., vychádza však 

prevažne zo zistených pohrebísk. Uvádza len dve sídliská, Čelarevo a Bečej-Botru, a nazdáva 

sa, že sídliská od pohrebísk neboli príliš vzdialené. Včasnoavarské pohrebiská sa sústreďujú 

v severnej a strednej časti regiónu. Inundačné územie Tisy a okolie Subotice zrejme patrilo ku 

gepidskému územiu. V strednej a neskorej dobe avarskej sa avarské pohrebiská vyskytujú už 

i v južnej Báčke. Situované sú pri inundačných plochách Dunaja, Tisy i menších riek. Ako 

zatiaľ nevyriešený problém vidí koncentráciu pohrebísk v príliš malých oblastiach. V 9. stor. 

patrila Báčka do sféry vplyvu Bulharského chanátu.92 Avarské pohrebiská i sídliská datované 

do tohto storočia jestvovali už predtým. 

Spracovanie výskumu v Eperjesi (župa Somogy) bolo podkladom hodnotenia Cs. 

Bálinta (1991a, 78-80). Podľa neho na sídlisku žili chovatelia dobytka, nomádi, meniaci svoje 

sídla.93 Na časť roku sa však usadzovali, aby mohli využívať i výsledky poľnohospodárskej 

činnosti, nutnej pre celkovú obživu. Absencia avarských či staromaďarských nálezov 

v okruhu 8-10 kilometrov ho oprávnila hľadať v tejto hodnote typickú vzdialenosť medzi 

súvekými sídliskami. 

Vyhodnotením Krišskej oblasti v juhovýchodnom Maďarsku sa zaoberal B. M. Szőke 

(1980). Závery sú založené na datovaní keramiky zo zberov a výskumov sídlisk (napr. 

Örménykút, Gyoma, Hunya). Obyvateľstvo bolo sedentarizované. Sídliská ležia južne od 

rieky Kriš na sprašovej stepi. Na niektorých zberoch boli pozorované stopy kultúrnej vrstvy 

v dĺžke jedného kilometra a dvoch radoch. Doložilo sa i jestvovanie dvorcov z niekoľkých 

                                                 
91 O kontexte osídlenia pražského typu v Maďarsku stručne G. Fusek (1994, 91). 
92 V historickom kontexte píše o kontaktoch Frankov a Bulharov v 9. stor. A. Schwarcz (2000). 
93 Pomer kostí či jedincov však nemôže byť dokladom polokočovného chovu. Aj z antických panónskych lokalít 
zvieracie kosti obsahujú minimálne štvrtinový pomer hovädzieho dobytka (Henning 1987, 104-5, Abb. 49). 
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obytných objektov. Avarských lokalít bolo dvakrát toľko ako arpádovských. 

Údolie rieky Kerka v juhozápadnom Maďarsku bolo od roku 400 zhruba do roku 1000 

neosídlené.94 Ďalšie úvahy o tomto území sa týkajú makroregionálnej úrovne osídlenia 

a hraníc kaganátu (a sú spomenuté v náležiacich podkapitolách). 

Maďarské štúdie osídlenia často do prehľadov zaraďovali i lokality so zbermi 

keramiky, bez ďalších dokladov sídelnej činnosti. V budúcnosti preto treba rozlišovať 

a hierarchizovať mieru svedectva jednotlivých položiek inventára lokalít. O nerovnomernom 

datovaní materiálu zo zberov svedčia distribučné mapy sídlisk (Szentpéteri 2002). 

Včasnoavarské, gepidské a slovanské osídlenie v severozápadnom Rumunsku nedávno 

zhrnul I. Stanciu (2008). Včasnoavarské i gepidské náleziská (predovšetkým pohrebiská) sa 

koncentrovali na severe v povodí rieky Ér a južne pozdĺž rieky Maroš. Včasnoslovanský 

horizont sídlisk i pohrebísk Lazuri-Pişcolt sa sústreďuje na hornom toku Somešu a Éru, na 

menšom území ako včasnoavarské lokality. 

Cezhraničné porovnanie lokalít na strednom Dunaji bolo predmetom štúdie J. 

Ruttkayovej (1991). Do polovice 7. stor. bola táto oblasť osídlená Slovanmi a zároveň 

centrom Samovej ríše. Keď sa začali Avari presúvať na severozápad, obmedzilo ich posun 

slovanské osídlenie na Morave a juhozápadnom Slovensku. Osídlili preto pravý breh Dunaja 

približne po Viedeň. Na juhozápadnom Slovensku, ktoré ovládli okrem Záhoria, sa javia 

v hmotnej kultúre avarské i slovanské elementy. 

Na Slovensku sa priestorovému vzťahu sídliskových a pohrebiskových areálov 

venoval podrobne J. Zábojník (2008a). Do štúdie zaradil sídliská Cífer-Pác II, Komárno X, 

Obid II, Prša III, Radvaň nad Dunajom-Žitava II a Šaľa III, porovnal stabilné a meniace sa 

ekoparametre dvojíc sídlisko-pohrebisko. No nemohli byť zahrnuté lokality v katastroch 

Devínskej Novej Vsi a Nových Zámkov. Nachádzajú sa tu viaceré polohy s osídlením 

i pochovávaním, a tak je otázne priradenie dvojíc sídlisko a pohrebisko. Na druhej strane 

otvára podobná situácia úvahy o charaktere osídlenia. J. Zábojník (2008a, 285) stanovuje dva 

modely: na jednom pohrebisku pochovávali príslušníci jednej komunity alebo na jednom 

pohrebisku ukladalo zosnulých viacero komunít. V prvom prípade mohla byť osada trvalá 

alebo sa mohla presúvať kvôli zužitkovaniu poľnohospodárskych zdrojov, a tak vznikalo 

viacero nesúčasných sídlisk.95  

Prejavom živej kultúry sú aj depoty. Sedem z nich na území Slovenska je datovaných 

                                                 
94 Týmto obdobím neosídlenia regiónu sa zaoberá pozoruhodná štúdia B. M. Szőkeho (2005b). 
95 Cyklické poľnohospodárstvo vo včasnoslovanskom období predpokladá G. Fusek (1998, 83). 
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do obdobia okolo prelomu 8. a 9. stor.96 Vysvetliť tento fenomén sa pokúsilo viacero 

bádateľov, Z. Čilinská (1984b) sa nazdávala, že predmety najpravdepodobnejšie ukladali do 

zeme kupci, pretože remeselníci by spolu s náradím zakopali i kováčske náčinie. V depotoch 

sa objavuje nápadne viac poľnohospodárskeho náčinia ako v avarských hroboch z rovnakého 

obdobia, okrem podobne častého výskytu kosákov.97 Zo staršieho obdobia pochádzajú 

skupiny nálezov, ktoré by sme rovnako mohli označiť ako depoty, známe predmety zo 

Zemianskeho Vrbovku alebo pravdepodobný depot zlatých šperkov z Haliče.98 Ojedinele sa 

v literatúre uvažovalo o kultovom význame ukladania depotov (Novotný 1969). Podobný 

smer výkladu oživil F. Curta (1997a), podľa ktorého súvisia depoty s obradmi typu 

indiánskeho „potlaču“, keď sa ničí alebo trvalo ukladá veľké množstvo cenných predmetov 

ako dôkaz moci deponujúcej osobnosti. Kultový kontext majú indikovať zbrane 

v prevažujúcom spektre poľnohospodárskych nástrojov. 

2.8. Makroregionálne úvahy o osídlení 
Mapovanie a vyhodnotenie sídlisk, resp. pohrebísk, v rámci nadregionálnych celkov 

alebo území štátov, sa nedeje v archeológii často.99 Potom však býva príležitosťou pre 

zhodnotenie javov stredného trvania a (predpokladaného) odrazu veľkých dejinných zlomov 

a udalostí v archeologických prameňoch. V nasledujúcom texte vychádzame z dosiaľ 

publikovaných hodnotení. Naratívnu jednotu čerpania z archeologických i historických 

prameňov, tak ako ju používajú napr. W. Pohl a D. Třeštík, sa pokúsime rozdeliť na 

archeologický výklad a v ďalšej kapitole doplníme historické a iné spoločenskovedné 

interpretácie. 

V staršej dobe avarskej sa predpokladá čiastočné pokračovanie stepného nomádskeho 

spôsobu života u Avarov a etník s podobným spôsobom života. Centrum kaganátu sa 

nachádzalo niekde v strednej tretine medziriečia Dunaja a Tisy.100 V Karpatskej kotline okrem 

Avarov jestvovalo osídlenie iných skupín: Slovania žili na riekach Zala a Mur, ľud 

                                                 
96 Nedávno pribudol do súboru depot z Dolných Orešian, o. Trnava, datovaný do 8. stor. (Zábojník 2009, 90). 
97 Staršie názory zhrnula Z. Čilinská (1984b, 167) i A. Bartošková (1985, 106-10). Najdôležitejšia práca 
k depotom v bývalom Československu je od A. Bartoškovej (1985). K depotom ďalej napr. Z. Měřínský (2002, 
517-20). D. Csallány (1956, 11) zaraďoval depoty zo slovanského prostredia v 8. a 9. stor. do pamiatok 
avarského obdobia, zatiaľ čo napr. N. Profantová (1992) ich uvádza spolu s ostatnými nálezmi severne od 
územia kaganátu. 
98 Zábojník (2009, 92). Treba upozorniť na fakt, že depot zo Zemianskeho Vrbovku sa nachádzal na území, ktoré 
bolo relatívne riedko osídlené a upozorňuje na formy kontaktov, ktoré nemusia vždy byť určiteľné 
archeologicky. Na mapkách J. Szentpetériho (2008, Karte 6/3) sa výrazne odchyľuje od ostatných sídlisk 
v Karpatskej kotline a je jedinou lokalitou severne od Dunaja a Ipľa. K jeho interpretácii Kolníková, E. 1989, 27-
8). 
99 A naopak, chronológie predmetov platia v rámci dnešných štátnych hraníc, za nimi už panujú iné pomery. 
K problému napr. J. Zábojník (1999a, 192-3). 
100 K centru kaganátu A. Kiss (1996, 87-90), J. Szentpetéri (1996, 154-9). 
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keszthelyskej kultúry na západnom okraji Balatonu; Gepidi sídlili na pravom brehu Dunaja 

a v strede Sedmohradska, v Zátisí žilo stepné obyvateľstvo z východnej Európy.101 V Zátisí sa 

vyskytujú osamotené hroby, čo poukazuje na krátke trvanie osídlenia (Lőrinczy 1998, 358). 

Svojimi zvykmi a materiálnou kultúrou sa odlišujú od Avarov. Ojedinelé hroby môžu byť 

podľa materiálnej kultúry interpretované aj ako pozostatky po pastierskej činnosti a obžive 

obyvateľov (Tomka 1996). Hranice kaganátu mohli pôvodne ležať na riečnych tokoch, zo 

západnej strany, pre Enžu, sa zdá byť rozhranie doložené už pre koniec 7. stor.,102 podobným 

prípadom na severe bol Dunaj. Podľa W. Pohla (2000b, 17) bol pevnou hranicou iba brod cez 

Enžu pri Lorchu a nie jej celý tok. 

Na makroregionálne vyhodnotenie postupu osídlenia podľa seriácie mužských hrobov 

sa zameral P. Stadler (2005, 129-30). Vo včasnoavarskom období boli osídlené iba jadrá 

avarského územia: medziriečie Dunaja a Tisy, okolie Segedína a Szentesu na oboch brehoch 

Tisy, Panónia po Litavu. Až od strednej doby avarskej začína osídľovanie „okrajových 

území“. Nemôžeme však súhlasiť s jeho podporovaním hypotézy o neosídlených 

pohraničných oblastiach kaganátu vo včasnom stupni. 

Do polovice 7. stor. jestvoval severne od Dunaja na území Slovenska asi 30 

kilometrov široký pás krajiny bez dokladov osídlenia, ku ktorému patril aj Žitný ostrov.103 

Dunaj bol asi prírodnou hranicou kaganátu, severne od archeologicky prázdneho územia 

ležali osady ľudu s keramikou pražského typu a pohrebiskami so žiarovým rítom. Do raného 

stupňa sa datujú iba niektoré pohrebiskové nálezy z Komárna, Holiarov a niekoľkých 

rakúskych pohrebísk (Zábojník 1999b, 156-7, Karte 2).  

Ojedinelé hroby z Komárna-Robotníckej štvrti možno datovať do záveru včasného 

stupňa doby avarskej (Zábojník 1999a, 201). Po polovici 7. stor. cez Dunaj na sever 

sporadicky postupujú Avari, na Slovensku sa objavujú hroby jazdcov a bojovníkov zo 

stredného avarského horizontu.104 Prípady však treba posudzovať jednotlivo. V Šali I-Veči sa 

napr. nachádza iba jeden hrob s kovaniami stredného horizontu a mohol by indikovať 

najstaršieho člena komunity. Sídliská sa ako prvé objavujú popri ústiach Ipľa a Váhu a za 

                                                 
101 Podľa prehľadu G. Lőrinczyho (1998, 357). O etnickej pestrosti kaganátu podrobne W. Pohl (2002a, 215-36). 
102 K Enži ako hranici J. Justová (1990, 27), B. M. Szőke (2005b, 125). 
103 D. Bialeková (1986, 35) sa nazdávala, že príčinou čiastočného neosídlenia bol podmáčaný terén, nielen na 
Žitnom ostrove, ale i v iných častiach juhozápadného Slovenska. 
104 K modelu napr. J. Zábojník (1988, 401-5, Figs. 1; 1999b, 158-60), M. Ruttkay (2002c, 43-5). Súbor 
pohrebísk na hodnotenie sídliskovej štruktúry na juhozápadnom Slovensku použil najprv A. Točík (1965, 27-
33). Popisuje odlišné zvyky v porovnaní s avarskými pohrebiskami v Maďarsku, rozdeľuje osady na strážne 
a agrárne. 
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dôležitým brodom cez Dunaj v Bratislavskej bráne.105 Situácia pôsobí tak, akoby Avari 

porušili zo svojej strany „územie nikoho“. J. Zábojník (1988, 401-2) nachádza dve možnosti 

posunu Avarov na sever: predsunuté kontrolné stanoviská voči slovanskému územiu alebo 

obranné línie proti Samovej ríši.106 V strednom stupni sa podľa neho sídelné oblasti oboch 

etník začínajú prekrývať. J. Zábojník (1988, 405) vyčleňuje sídliská do dvoch základných 

skupín: v prvej sú sídliská s keramikou pražského typu, ktoré jestvovali aj po začlenení do 

kaganátu a v druhej sídliská etnicky heterogénneho obyvateľstva Avarského kaganátu. D. 

Čaplovič (1998, 134-5) sa nazdával, že posun Avarov nad Ipeľ a do Košickej kotliny 

motivovala dostupnosť ku povrchovým nerastným zdrojom.107 V staršom bádaní prevládali 

názory, podľa ktorých pod tlakom kaganátu sa slovanské osídlenie presúvalo aj do 

severnejších a vyššie položených častí Slovenska (Šalkovský 1986, 390-6). Podľa súčasných 

názorov takéto doklady neexistujú a pravdepodobnejšia je symbióza Slovanov a Avarov.108 

Zhruba v čase prelomu medzi strednou a neskorou avarskou dobou, koncom 7. stor. 

a v 8. stor. úplne zaniklo neosídlené pásmo medzi kaganátom a Slovanmi. V prvých troch 

tretinách 8. stor. avarské pohrebiská dosiahli hranicu Šahy – Vráble – Nitra – Šaľa – Cífer-

Pác – Bratislava, zo západu pokračujúc až na Moravu, z východu ohraničené Ipľom. 

Najväčšie územné rozšírenie pohrebísk je dokumentované v tretej fáze neskorého stupňa 

(Zábojník 1999b, Karte 7). Niekoľko skutočností napovedá, že nastala zmena v spôsobe 

obživy spoločnosti. Pribúdajú doklady osídlenia, predovšetkým sa zvyšuje počet a hustota 

pohrebísk. P. Šalkovský (1988, 390-6) určuje demografické i mocenské centrum oblasti tesne 

nad Dunaj do Komárna. Namiesto o hospodársko-správnych strediskách sa sa dnes v 8. stor. 

píše skôr o „menších celkoch so strategickým významom“ (Ruttkay 2002c, 46). Vzhľadom na 

úroveň remeselnej výroby, predovšetkým kováčstva a kovolejárstva, uvažovali A. Točík 

(1965, 29-30) a Z. Čilinská (1965, 41-8; 1986a) pre 8. stor. o prvotných dokladoch 

špecializácie výroby.109 Železiarske pece objavené v Zamárdi vypovedajú o jestvujúcej, ale 

zrejme neveľkej koncentrácii vybraných remeselníckych činností v okolí centier kaganátu.110 

                                                 
105 O význame brodov v rozšírení osídlenia a avarských pohrebísk J. Dekan (1948-1949, 62) a A. Točík (1963b, 
596, 602). 
106 Je však otázkou, či sa mohlo strategické myslenie Avarov opierať aj o taktiku osídľovania „pohraničného“ 
územia, alebo osídľovanie motivoval nedostatok pôdy južne od Dunaja. 
107 Ťažba rúd na Slovensku v 8. stor. sa zatiaľ nedá dokázať. Aj keď predpoklady o nej sa z času na čas objavujú, 
zo zahraničných bádateľov u J. Wernera (1968). 
108 D. Čaplovič (1998, 69-73; 134: „symbióza … pravdepodobne prežívala aj do prvých desaťročí 9. storočia“); 
M. Ruttkay (2002c, 45). O symbiotickom spolužití stručne i A. Avenarius (1991, 5). 
109 Rovnako A. Bartošková (1985, 115), citujúc aj R. Pleinera. K špecializácii remesiel v avarskom kaganáte 
podrobne Z. Čilinská (1986a; 1997). 
110 Gallina – Hornok – Somogyi (2007). Lokalita sa nachádza v šomoďskej župe, na južnom okraji Balatonu. 
Výskum objavil okolo 20 hutníckych pecí a asi 100 ďalších, bežných piecok, zemnice s dvomi, štyrmi a šiestimi 
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Vo štvrtom stupni, zhruba datovanom do poslednej štvrtiny 8. stor., sa síce priestorový 

rozsah nezmenil, zmenšil sa však celkový počet pohrebísk, keďže i na niektorých 

rozsiahlejších či strategicky položených nekropolách nie sú doložené takto mladé pohreby. 

Takisto sa líši počet jazdeckých hrobov, v treťom stupni najvyšší, vo štvrtom obmedzený iba 

na oblasť Komárna a Košickej kotliny.111 

W. Pohl (2002a, 291) interpretuje výskyt jazdeckých hrobov na juhozápadnom 

Slovensku ako ochranu hraníc kaganátu, akýsi limes Avaricus. É. Garamová (1985, 126) 

vymedzuje okrem Slovenska ďalšie dve oblasti s vysokou koncentráciou jazdeckých hrobov: 

stredné Potisie a juhozápadné Maďarsko. V medziriečí Dunaja a Tisy (údajnom centre 

kaganátu) sú jazdecké hroby prakticky neznáme. Podľa P. Stadlera (2008a, 78; 2008b, 668-9) 

súvisí koncentrácia bojovníckych hrobov s potlačením Samovej ríše a nutnosťou vojensky 

ovládať získané územie. Tvrdí, že po roku 800 sú rozsiahlo vykrádané bohaté jazdecké hroby, 

nevysvetľuje však, ako ku tvrdeniu dospel.  

Na prelome 8. a 9. stor. nie je takmer na žiadnom pohrebisku doložená kontinuita 

pochovávania (s výnimkou Cífera-Pácu). Podľa M. Ruttkaya (2002c, 47-8) môže byť príčinou 

stavu nesprávne datovanie nálezov z 8. a 9. stor., špeciálne potom otázka blatnicko-

mikulčického horizontu. Vidí v tom však úlohy pre ďalší výskum. 

Situáciou v Rakúsku sa zaoberala J. Justová. Avarské pohrebiská sa podľa J. Justovej 

(1990, 45-53, 145) vyskytujú v juhovýchodnej časti Dolného Rakúska, vo Viedenskej panve 

a štvrti pod Viedenským lesom. Uvádza šesť lokalít s podunajským typom datovaných do 7. 

alebo 8. stor.112 a 24 ďalších nálezísk zistených zbermi, vo východnom a severovýchodnom 

Waldvierteli, okolo Viedne a v povodí Dunaja. Špecifickým prvkom je osídlenie výšinných 

polôh, doložené keramikou, pravdepodobne však bez opevnení. Podľa H. Friesingera sa na 

dolnorakúskych plochých kostrových pohrebiskách typu Sopronkőhida-Pitten-Pottenbrunn 

objavujú obyvatelia emigrujúci po páde kaganátu z Moravy a zo Slovenska. J. Justová (1990, 

159-60) sa naopak nazdáva, že dolnorakúske obyvateľstvo posilnila vlna prisťahovalcov 

z karantánskej oblasti.113 Datovanie niektorých kostrových pohrebísk sa podľa materiálnej 

                                                                                                                                                         
kolmi. Sídlisko na mieste trvalo od konca 6. do začiatku 9. stor. Jeho obyvatelia patrili ku Germánom, 
pravdepodobne Langobardom alebo Gepidom. Neďaleko sa nachádzalo avarské pohrebisko s počtom hrobov 
okolo 2500, jedno z najväčších avarských pohrebísk v Karpatskej kotline. J. Szentpetéri tu predpokladá jedno 
z centier prvého kaganátu. Z 8. stor. sú v strednej Európe analogické koncentrácie hutníckych pecí 
v Želechoviciach a Olomučanoch (Souchopová 1986). 
111 Zábojník (1999b, 162-3, Karten 12-3). K jazdeckým hrobom ďalej J. Zábojník (1996). 
112 Bisamberg, Hohenau, Ottenthal, Poigen a Sommerein. 
113 J. Justová (1990, 168-71) sa navyše podľa veľkého množstva tzv. neskoroavarského inventára domnieva, že 
slovanské obyvateľstvo niektoré pohrebiská zakladalo už koncom 8. stor. 
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kultúry prehodnocuje a presúva do 8.-9. stor. (Szameit 1996; 2000).114 B. M. Szőke (2004b, 

379-80; 2005b, 127-41) vysvetľuje tento typ pohrebísk ako pozostatok po satelitnom štáte 

kapkana Teodora zo začiatku 9. stor., kde žilo zmiešané avarsko-slovanské obyvateľstvo. 

Problém kontinuity avarského obyvateľstva v 9. stor. je riešený predovšetkým 

v maďarskej literatúre (napr. Szőke 1990-1991). Na konkrétnom materiáli zo sídliska 

v Dunaújvárosi dokumentoval I. Bóna (1973, 158) sídelný hiát sídliska zo 7. stor. 

a arpádovského sídliska z konca 11. stor. a záver o nejestvovaní avarsko-uhorskej/maďarskej 

kontinuity. Cs. Bálint (1991a, 69-76) sa pokúsil o špecifikáciu vlastnosti avarskej 

a včasnoarpádovskej keramiky. Sporadicky sa v literatúre vyskytujú avarské sídliská 

s datovaním materiálu do 8.-9. stor., napr. Rácalmás (Fülöp 1979), Gyulavári (Liska 1999). 

Materiál z 9. stor. sa uvádza z lokality Kompolt-Kistér (Takács – Vaday 2004).115 Napr. podľa 

L. Madarasa (1993) v Alfölde sa vyskytujú sídliská a pohrebiská z 8. i 9. stor., no ich počet je 

v mladšom období oveľa nižší: niekoľko tisíc hrobov v 8. stor., no v 9. stor. sto päťdesiat. K. 

Éryová (1993) zistila, že v 9. stor. sa brachycefalické obyvateľstvo zmenilo na 

dolichocefalické. Cs. Bálint (1991b, 99) sa nazdáva, že skôr ako by pohrebiská z 9. stor. 

svedčili o pokračovaní avarskej kultúry, prejavujú sa v materiálnej náplni ako okrajové 

kultúry karolínskeho prostredia. 

H. Heroldová (2004, 63) vymedzila v Örménykúte horizont sídliskovej keramiky 10. 

stor. oproti neskoroavarskej keramike a arpádovskej keramike z 11. stor. Položila si však 

otázku, či je vôbec možné rozoznať sídliskový materiál starších obyvateľov Karpatskej 

kotliny od staromaďarského.116 

Osídľovaciemu procesu južnej Panónie, dnešného Chorvátska, sa podrobne venoval Ž. 

Tomičić (2000, 283-94, obr. 5-6). Postup slovanského osídlenia v 6. a 7. storočí pripisuje 

pôsobeniu kaganátu. V medziriečí Dunaja, Drávy a Sávy sa však na rozdiel od Slovenska 

objavujú častejšie i hroby včasného avarského stupňa. Slovanské osídlenie dokladá 

včasnoslovanská keramika a obydlia. Tzv. podunajský typ sa vyskytoval v severnom 

Chorvátsku, v Podravine a okolí Varaždína. 

2.9. Písomné pramene a ich historická interpretácia. Toponomastika 
Avarský kaganát je isteže predmetom záujmu iných vied okrem archeológie, 

predovšetkým historiografie. Pokúsili sme sa oddeliť archeologické výklady od historických, 

v tejto podkapitole sa venujeme interpretáciám vychádzajúcim zo spracovania písomných 

                                                 
114 Kritizuje ho B. M. Szőke (2005b, 125-6). 
115 Podrobnejšia informácia o ňom je v podkapitole o hospodárskych objektoch. 
116 Problematikou sa ešte zaoberal B. M. Szőke (1980). 
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prameňov. Zhrnul ich S. Szádeczký-Kardoss (1986), ako ďalší súpis môže slúžiť monografia 

W. Pohla (2002a). Z. Čilinská (1996) rozdeľuje písomné pramene na dve skupiny, na 

zmienky, ktoré sa dajú dokázať archeologicky a na ostatné pramene bez takejto možnosti.117 

V počte archeologických a písomných prameňov sa prejavuje základný rozpor avarologického 

bádania. Písomné pramene prevažne vypovedajú o jestvovaní a činoch Avarov v 6. a 7. stor. 

Archeologické pramene sú datované zväčša do 8. stor. 118 Z historických syntéz sa A. 

Avenarius (1974, 165-70, 179-89) venoval 8. storočiu iba stručne. Viac ho rozpracoval W. 

Pohl (2002a, 288-331), nazýva ho „storočím grifov“. 

Písomné pramene vypovedajú o 6. a 7. stor. inak ako archeologické, hoci odlišne 

pomenúvajú Avarov a Slovanov.119 Ako ukázal W. Pohl (2002a, 114-7) Avari do svojich 

bojovníckych radov verbovali i Slovanov, vnútri kaganátu, ale i za jeho hranicami.120 Po 

skončení bojových a koristníckych výprav sa Slovania vracali na svoje sídelné územie, ale 

azda niektorí ostávali v kaganáte. Stratil sa pôvodný rozdiel medzi avarskými jazdcami 

a slovanskými pešiakmi, Ján z Efezu píše o tom, že Slovania sa naučili bojovať na koňoch. Je 

očividné, že pôvodom slovanskí jazdci prijali identifikáciu s avarskou spoločnosťou.121 Prijatá 

etnická identifikácia môže ovplyvňovať dostupnosť niektorých spoločenských 

a ekonomických prostriedkov, podobne ako v prípade hierarchizovanej, ale etnicky jednotnej 

spoločnosti (Jones 1997, 85). 

Inou formou „kontaktov“ bol tribút, W. Pohl rozlišuje dva druhy: časť koristi, ktorú 

získavali slovanskí bojovníci, mala patriť kaganovi ako jedinému pánovi Avarov 

a právoplatne ju vymáhal. Druhou formou tribútu boli poľnohospodárske a remeselné 

produkty, ktoré kočovnícka spoločnosť Avarov dosiaľ nevyrábala.122 Ich nedostatok riešila 

buď lúpežnými výpravami do pohraničia kaganátu alebo tiež usadzovaním obyvateľstva, 

živiaceho sa najmä poľnohospodárstvom, v Panónii.123 Pre T. Vidu (1999, 153-5) je to jediný 

dôvod prítomnosti keramiky pražského typu na panónskych avarských pohrebiskách. 

Zmienky o nájazdoch Avarov sú z 8. stor. v písomných prameňoch sporadické. D. 

                                                 
117 Kriticky ku vzťahu archeológie a histórie Avarov W. Pohl (2005), podľa ktorého určite takto jednoducho 
vzťahy nefungujú. 
118 Ukazuje to aj prehľad písomných prameňov o Avaroch od S. Szádeckého-Kardossa (1986, 99-112). 
119 Maurikiov Strategikon podrobnejšie hovorí o líšiacich sa spoločnostiach a spôsoboch boja Avarov 
a Slovanov. Pohl (2002a, 116). 
120 J. Zábojník (2002, 32) pre toto obdobie pripúšťa vojenskú kontrolu juhozápadného Slovenska. Podľa Z. 
Čilinskej (1996, 23-4) sa prítomnosť Slovanov medzi avarskými bojovníkmi nedá dokázať. 
121 Účelové zmeny etnicity boli pozorované aj v iných kultúrach a okolnostiach (Jones 1997, 73). 
122 Ku koristníckej ekonomike Avarov stručne A. Avenarius (1991, 5-6). 
123 Osídľovanie Panónie Slovanmi od 6. – 7. stor. predpokladal D. Třeštík (2001, 21-2). Ku presídľovaniu 
obyvateľstva živiaceho sa poľnohospodárstvom u Hunov E. A. Thompson (1999, 179-80). Historickú 
interpretáciu presídlenia jednej skupiny Slovanov do juhozápadného Maďarska a vzniku skupiny Pókaszepetk-
Zalakomár ponúka B. M. Szőke (2000, 498-500). 
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Třeštík (2001, 31-2) predpokladal, že najneskôr na prelome 7. a 8. stor. musela prejsť väčšina 

Avarov ku obžive prostredníctvom poľnohospodárstva, i pod vplyvom Slovanov, 

neznamenalo to však slavizáciu kaganátu. Po skončení expanzívnej a koristníckej fázy 

jestvovania sa mal kaganát uzavrieť do seba. Z prameňov, či už archeologických alebo 

historických, nie je jasné, aký sociálny status si získali resp. udržali chov dobytka 

a poľnohospodárstvo v avarskej spoločnosti v 8. stor. Určite však stúpol počet chudobnejšieho 

obyvateľstva, ani bojovníkov ani jazdcov (Pohl 2002a, 289).124 

Nemôžeme však pochybovať o tom, že základom spoločnosti bola predstava o  

„božskej“ moci a neporaziteľnosti kagana.125 V schematickom rozdelení sociálnej 

antropológie pomery kaganátu z veľkej časti napĺňajú, niekde i prekonávajú tzv. 

„náčelníctvo“.126 Kagan a jeho ľudia mali mať výnimočné poslanie a všetci ostatní obyvatelia 

kaganátu boli prinajlepšom „potenciálni“ otroci.127 Kagan disponoval svojou bojovníckou 

družinou, iná štátna organizácia nebola azda potrebná.128 Akási forma „daní“ sa vyberala 

pravidelnými výpravami za poľnohospodármi a odobratím časti ich úrody. Na rozdiel napr. od 

spoločnosti Moravanov, kde sa predpokladá jestvovanie vrstvy „slobodných“, v kaganáte 

nemohlo mať agrárne obyvateľstvo žiadny politický vplyv. 

No na druhej strane D. Třeštík tvrdil, že jednou z hlavných činností, na ktorej závisel 

kaganát v neskoršom období, bol medzinárodný obchod (Třeštík 2001, 55-6).129 P. Charvát 

(1998, 28-31) predpokladá, že časť exotických orientálnych produktov (napr. korenie, 

predovšetkým však luxusný textil) sa dostávala do strednej Európy východným koncom 

Hodvábnej cesty v kaganáte. A naopak, na obchod s germánskymi krajinami poukazujú 

predmety západného pôvodu v avarskom prostredí. Vyskytujú sa vo viacerých fázach, 

s vrcholmi v 2. pol. 7. stor. a v 8. stor. (Zábojník 1978). V 8. storočí predpokladá E. 

Kolníková (1989, 25-31) stúpnutie hodnoty železa a objavenie sa kupcov. 

                                                 
124 Opäť podľa W. Pohla (2000a, 349), nazdáva sa, že usadení poľnohospodári s avarským pôvodom ťažko mohli 
zdôrazňovať svoju avarskú identitu ak sa vzťahovala iba na (jazdeckých) bojovníkov. Rozširovanie avarského 
panstva od ich príchodu do Karpatskej kotliny a rozširovanie slovanského, poľnohospodárskeho spôsobu života 
sú podľa neho „komplementárne procesy“. 
125 K ideológii moci v avarskom kaganáte W. Pohl (2002a, 174-89; 2002b, 204-5), D. Třeštík (2001, 20-1). 
126 V slovanskej spoločnosti P. Barford (2001, 126-9). 
127 O podobným pomeroch v hunskej ríši píše E. A. Thompson (1999, 169-71). 
128 Analogicky v hunskej ríši jestvoval inštitút vybraných mužov, blízkych hunskému panovníkovi, ktorých 
povinnosťou bolo vyberať poplatky a potraviny od podriadeného, zväčša nehunského obyvateľstva. Huni ako 
kočovníci neboli schopní produkovať potraviny poľnohospodárskou činnosťou, preto museli obilie a ďalšie 
komodity brať od závislých sedentarizovaných „poddaných“.128 Predstava o Avaroch je prinajmenšom v 8. 
storočí kontrastná. 
129 K medzinárodnému obchodu, prechádzajúcemu kaganátom v 7. storočí, stručne P. Charvát (1998, 19-20). 
O diaľkovom obchode v súvislosti s kaganátom písala už Z. Čilinská (1965, 48-9). K obchodu v nomádskej 
hunskej spoločnosti E. A. Thompson (171-7). Veľa faktov a kontextových informácií sa dá posudzovať 
analogicky ku kaganátu. 
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Najlepšie zdokumentovanými udalosťami 8. stor. sú až na jeho konci avarské vojny 

Karola Veľkého.130 V súvislosti s vojnami sa niektoré miesta v textoch vysvetľujú aj ako 

zmienky o Slovanoch na strednom Dunaji.131 V roku 782 prišli za Karolom Veľkým vyslanci 

kagana a jugura, a o šesť rokov neskôr Avari napádali karolínske územie v dnešnom Rakúsku 

a severnom Taliansku. Dôvody pre vpád Karola Veľkého v kronikách sa hľadali až 

a posteriori, kvôli ich ospravedlneniu (Szőke 2005a). Boli to totiž expanzívne ťaženia 

Frankov proti Avarom, údajne ohrozujúcim ríšu i kresťanstvo. Moravania sa mohli zúčastniť 

už na franskom ťažení v roku 791,132v roku 795 sa tudun poddal so svojím územím a ľudom 

Karolovi,133 ale sľub porušil už v roku 796.134  

Historické bádanie datuje zánik kaganátu medzi rokmi 791 a 795, bližšie k druhému 

dátumu, keď sa Karolovi poddal tudun so svojou družinou (Třeštík 2001, 63-5).135 Zhruba 

v tomto čase sa mali „prebrať“ slovanské kniežatá v kaganáte i na jeho hraniciach a začať 

s ničením avarskej moci, ba i Avarov. V roku 803 priviedlo vojsko Frankov tuduna spolu so 

Slovanmi (i Avarmi) do Rezna, aby sa podrobili cisárovi.136 Vládnuci (possidebant) Slovania 

pochádzali z Moravy a Nitrianska137 alebo z Panónie.138 V Komárne a jeho okolí mohol podľa 

niektorých autorov vládnuť kapkan/kagan Theodor pred rokom 805.139 V roku 805 opustil 

kapkan svoje pôvodné sídlo kvôli útokom Slovanov (infestationes Sclavorum)140, tudunát sa 

rozpadol. Spomínaní Slovania sídlili v Nitriansku (Steinhübel 2004, 56-7) alebo na Morave 

(Třeštík 2001, 127). Záväzky „kniežat Slovanov“ voči tudunovi a tiež ríši stratili platnosť 

(Steinhübel 2004, 59). V roku 811 na aachenskom sneme sa píše o primores ac duces 

Slovanov okolo Dunaja.141 Na sneme v roku 815, konanom v Paderborne, sa zúčastnili i  

                                                 
130 Základnou prácou je monografia W. Pohla (2002a, 308-23). K udalostiam avarských vojen napr. Á. Cs. Sós 
(1973, 3-28), K. Polek (1997); D. Třeštík (2001, 53-70), Z. Měřínský (2002, 499-516); B. M. Szőke (2005a; 
2006). 
131 Nasledujúce odseky sú sčasti spracované i podľa bakalárskej práce autora (Odler 2008, 31-2). 
132 Annales Alamanici (cod. Turicensis) a. a. 790, ed. Lendi, 164. Podľa D. Třeštíka (2001, 61-3) to boli Česi 
a azda Srbi. Ku ťaženiu naposledy B. M. Szőke (2006). 
133 Ann. reg. Franc. (Ann. Lauriss. mai.) ad a. 795, 796, MMFH I, 40-1. 
134 Ann. reg. Franc. (Ann. Einhardi) ad a. 796, MMFH I. 
135 Podľa B. M. Szőkeho (2006) boli príčinami rozpadu rozdelenie moci a vyplývajúce boje vnútri kaganátu, 
medzi kaganom a jugurom. 
136 Ann. reg. Franc. ad a. 803, MMFH I, 42. Annales Mettenses priores ad a. 803, MMFH I, 54-5. 
137 J. Steinhübel (2004, 55).  
138 D. Třeštík (2001, 68). Imperfektum „possidebant“ prekladá ako „se vším, co drželi“. 
139 Ann. reg. Franc. ad a. 805, MMFH I, 42-3. Takto uvažuje D. Třeštík (2001, 69-70, 112), zároveň považuje 
správu franských análov za jediný možný údaj, ktorý by sa týkal naddunajských Slovanov pred rokom 822. 
V argumentácii však pracuje aj s datovaním hradísk na západnom Slovensku na prelom 8. a 9. stor. a spája ho 
s expanziou Moravanov na východ. 
140 Ann. reg. Franc. ad a. 805, MMFH I, 42-3. 
141 MMFH I, 44. Čaplovič (1998b, 27). 
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primores et legati všetkých východných Slovanov.142 Prvý zápis pomenovania a prítomnosti 

„Moravanov“ je ale až z roku 822.143 

Výpoveď písomných prameňov o osídlení v kaganáte je minimálna, záujmy súvekých 

autorov sledovali iné prvky reality. Môžeme sa však pokúsiť o neveľa nepriamych úsudkov. 

Centrum kaganátu, hrink, bolo obklopené zásekmi a neosídleným územím. No jeho 

archeologickú podobu nepoznáme. Na časti jeho územia ale zrejme prevládala centralita. 

V archeológii ako odraz podobného stavu môžeme interpretovať zvýšenú hustotu pohrebísk či 

výskyt pohrebísk s bohatým inventárom.144 Počas prvého ťaženia proti Avarom v roku 791 sú 

spomínané dve lokality na území kaganátu, locus Camp a mons Cumeoberg. Podľa zhrnutia J. 

Justovej (1990, 27-8) ležalo prvé miesto pri osade Kammern a druhé na pravekom hradisku 

Kumenberg alebo vo Viedenskom lese (v antike Mons Comagenus).145 

Súčasná maďarská historiografia hľadá doklady, či aspoň náznaky kontinuity, medzi 

Avarmi a starými Maďarmi.146 Z hľadiska toponomastiky sa na kaganát majú viazať názvy 

typu Várkony (Engel 2001, 23). Proti jednoznačnosti vzťahu však vystupuje W. Pohl (2002a, 

222). F. Curta (2004, 141) však, citujúc Benkőa, uvádza, že všetky toponymá, ktoré sa dajú 

datovať pred príchod Maďarov, vysvetľuje slovanská etymológia. To Benkő pokladal za 

dôkaz slovanského jazyka Avarov. Ako zatiaľ posledné zmysluplné vyjadrenie môžeme 

citovať opäť W. Pohla (2002a, 222-3), podľa ktorého sa žiadny miestny názov v maďarčine či 

nemčine nevzťahuje k Avarom. Po prvotnom nadšení, ktoré toponomastiku a archeológiu 

spojilo už pred 19. stor., sa dnes musí narábať s toponomastickými argumentmi veľmi opatrne 

a bolo by potrebné vyhýbať sa im, pokiaľ je to možné. Navyše sa v staršej literatúre miestne 

názvy vzťahovali ad hoc na skúmané obdobie. 

V časti súčasnej literatúry sa objavuje zvláštny prístup ku historickým údajom (Stadler 

2005, Tab. 9). Sformátovaná tabuľka historických údajov pripomína zoradenie 

                                                 
142 MMFH I, 45. Čaplovič (1998b, 27). 
143 Ann. reg. Franc. ad a. 822, MMFH I. 
144 Nepriamym dokladom inej situácie by mohlo byť svedectvo byzantského dejepisca Priska o ceste ku 
hlavnému táboru Attilu, kde sa nezmieňuje o narastajúcej hustote osídlenia smerom ku centru hunskej ríše. 
Attilove obydlia však boli výstavnejšie ako ostatné objekty v tábore a stáli na prirodzenej vyvýšenine. Ba 
dokonca, okrem drevených stavieb, mal údajne Attila k dispozícii kúpele postavené z kameňa (Thompson 1999, 
113-4). Ďalším námetom pre diskusiu je podoba osídlenia, obklopeného palisádami – azda jediným vertikálnym 
prvkom, ktorý mohol zanechať negatívne stopy v pôde. Treba si tiež všimnúť, ako Priskos vymenúva zariadenie 
hodovacej siene a ako málo predmetov má šancu zachovať sa archeologicky (Thompson 1999, 117). O jednom 
z vybraných mužov Attilu Priskos píše, že žil v zhluku obydlí s manželkou, ďalšími príbuznými v rámci rodu 
a služobníkmi s otrokmi (Thompson 1999, 168). 
145 Do mapy ich zakreslil B. M. Szőke (2006, 520). 
146 No argumentuje zvláštne, podľa P. Engela (2001, 5-7) sa napr. slovanské toponymá vyskytujú iba 
v okrajových častiach Karpatskej kotliny. Čo v jej strede robí Ostrihom alebo Visegrád, a prečo sa Päťkostolie 
nazýva po maďarsky Pécs, zo slovanského toponyma, nevysvetľuje. Toponomastika je však zradná disciplína, Á. 
Cs. Sósová (146-9) uvádza na Ostrihom i Pécs maďarskú etymológiu, dokázanú maďarskými bádateľmi. 
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prírodovedných dát, pritom sa nedbá ani na to, že roky pre datovanie udalostí môžu byť 

dva.147 Historické fakty a datovania sa redukujú na úroveň štatistických tabuliek. 

Prehľad písomných prameňov a ich interpretácií mal za úlohu aj ukážku rôznej 

výpovede o rovnakej minulosti. Vo včasnej dobe avarskej sú oddelené sídelné územia Avarov 

a Slovanov, ale o ich kontaktoch vypovedajú písomné pramene. Ako pozoruhodnú informáciu 

možno vnímať stavbu hradiska ako obranného prvku Avarov proti Frankom na kopci 

Cumeoberg.  

2.9.1. Problém hranice vo včasnom stredoveku 
Z pohľadu makroregionálnej problematiky je dôležitá otázka, do akej miery zachytáva 

doložená severná línia avarských pohrebísk politickú hranicu dosahu či nadvlády kaganátu. 

Pozorujeme paradoxný jav. Zatiaľ čo z hľadiska historického bádania vyplýva široký rozsah 

hraníc a tzv. hraničného pásma vo včasnom stredoveku,148 na juhozápadnom Slovensku máme 

postihnuteľný v prípade avarských i staromaďarských pohrebísk z archeologického hľadiska 

presný rozsah pochovávania podľa zvykov hraničiacich kultúr.149  

 Tradične je čiara rozšírenia pohrebísk považovaná za faktický odraz politického 

rozsahu avarského kaganátu.150 Nové poznatky o avarských pohrebiskách na juhozápadnom 

Slovensku uviedol do literatúry A. Točík (1963b, 596-8; 1965, 27-33). Hypotézu najviac 

rozpracoval J. Zábojník.151 Podľa neho patria do kaganátu sídliská nachádzajúce sa v rámci 

vyhodnoteného topografického rozsahu avarských pohrebísk a jednotlivých hrobov. 

Kartografickým zobrazením môžeme získať priestorovú predstavu o rozsahu oboch kultúr, 

chronologickým usporiadaním a zmapovaním v ďalšom stupni diachronickú predstavu o ich 

zmenách.152 J. Zábojník (2006a, 145; 2010, 228) smerom na sever pripúšťa iba občasnú 

vojenskú kontrolu či tributárne územie, nie však integrálnu súčasť kaganátu. Definovanie 

hranice vplýva na ďalšiu argumentáciu bádateľov. Napr. N. Profantová odmieta úvahy 

o formovaní gens v Nitriansku v 8. stor., keď ním prebiehala hranica kaganátu. Sídelnú 

                                                 
147 Otázne sú aj stručné opisy udalostí, ako pre rok 822 posledné zmienka o avarskom vládcovi („eines 
awarischen Herrschers“). Vo Fuldských análoch sa predsa píše o avarskom posolstve. 
148 Včasnostredovekým hraniciam sa v širokom kontexte venoval zborník vydaný W. Pohlom a H. Reimitzom, 
všeobecne ku problematike hraníc vo včasnom stredoveku v ňom W. Pohl (2000b). V českej literatúre napr. P. 
Choc (1967, 290-300). K obrane uhorských hraníc zásekmi stručne napr. E. Fügedi (1986, 37), podrobne H. 
Göckenjan (1972). 
149 Podľa J. Zábojníka (1999a, 200-1) sú pohrebiská jediným vhodným archeologickým komponentom avarskej 
kultúry pre kartografické zachytenie jeho „integrálnej súčasti“. Inými slovami „súčasťou kaganátu bolo iba 
územie, na ktorom sa vyskytli preň charakteristické fenomény (kostrové a jazdecké hroby s typickou 
výbavou)“(Zábojník 2010, 224). 
150 Súhlasia D. Třeštík (2001, 32), hoci archeologické pramene pre obdobie druhého kaganátu nepotvrdzujú jeho 
predpoklad o neosídlených nárazníkových zónach. Ďalej napr. N. Profantová (1992, 606-7, ako „otvorená 
hranica“); U. Fiedler (1996, 198); Z. Měřínský (2002, 322-38). 
151 Vo viacerých štúdiách: Zábojník (1988; 1995; 1999b; 2008a, 270; 2008b, 592) 
152 Metódu použil J. Zábojník (1999b). 
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aktivitu a stavanie hradísk na západnom Slovensku pripisuje na prelome 8. a 9. stor. 

Moravanom.153 U. Fiedler (1996) priamočiaro interpretuje skupiny žiarových hrobov na 

južnom Slovensku, v juhozápadnom Maďarsku a v Sedmohradsku ako stopy po osídlení 

slovanských skupín v pohraničí avarského a bulharského kaganátu. S Fiedlerom súhlasí I. 

Stanciu (2008, 429), prinášajúc ale nové údaje o osídlení. G. Fusek (2008a) viackrát spomína 

pohraničie kaganátu a pracuje so súborom z neho, z Nitry-Šindolky, skúmajúc keramiku 

stredodunajskej kultúrnej tradície, ktorá hranice nerešpektovala.154 

Riešením, či priblížením sa k riešeniu, by mohlo byť komparatívne historické 

a etnografické štúdium nomádskych ríš a kmeňových zväzov: podoby ich hraníc a hraničných 

pásiem.155 Pre kaganát predpokladá B. M. Szőke (2004a, 192) tzv. „extensive borderline“ 

(határsáv), na základe neosídlenia údolia Kerky vo včasnom stredoveku. Indagines, 

neosídlené územia na hraniciach, nie sú podľa neho typické pre nomádov, ale práve pre 

usadené agrárne spoločnosti. Problematiku hraníc kaganátu rozpracoval v ďalšej štúdii (Szőke 

2005b). Podľa neho prvá avarská neosídlená nárazníková zóna vznikla proti bavorskému 

kniežatstvu a Franskej ríši na konci 7. stor. Hranicou oproti bulharskému chanátu boli rieky 

Timok a Iskar, ale až od konca 8. stor. Zo severu kaganát hraničil na končiaroch Karpát. 

Konvenčne sa uvažuje o osídlení neavarských etnických skupín v pohraničnom pásme 

kaganátu. 

Pohrebiská sa však zrejme nachádzali na miestach, ktoré nebolo nutné do druhého dňa 

opustiť ako akýsi pohraničný „tábor“ vysunutý na územie nepriateľa. So zónou priameho 

politického vplyvu by sa malo počítať minimálne v dosahu jednodňovej cesty koňmo na sever 

od čiary rozšírenia pohrebísk.156 Alebo by situáciu bolo treba posudzovať analogicky 

k viacerým pravekým obdobiam, v ktorých bola celá nížinná oblasť Slovenska otvorená 

kultúram z rovín dnešného Maďarska. Spôsob boja Avarov, ale aj ich zvyk osídľovať iba 

nížiny vylučuje, aby hranice kaganátu boli niekde na hrebeňoch Karpát, ako radi tvrdia 

maďarskí bádatelia,157 ale aj napr. P. Barford. Severnejšie časti nížin či pahorkatín neboli 

natoľko pevnou súčasťou kaganátu, aby tu vznikali pohrebiská. Ale mali by byť súčasťou 

interpretačného rámca a súborov lokalít s rovnakou či podobnou materiálnou kultúrou ako na 

                                                 
153 Profantová – Profant (2003, 243-5). Problematický je fakt, že vo štvrtom stupni sú pohrebiská 
v komárňanskom okolí jedinými avarskými nekropolami na západnom Slovensku; pričom autori vôbec 
neregistrujú situáciu na severozápadnom a strednom Slovensku. Nové dendrochronologické údaje o datovaní 
hradísk navyše môžu spôsobiť zmenu niektorých zažitých výkladov o štruktúre osídlenia. 
154 Ďalším „pohraničným“ súborom je materiál z Čeľadíc (o. Nitra) (Ruttkayová – Ruttkay 2004). 
155 V súvislosti s kaganátom sa problematikou zaoberal najmä B. M. Szőke (2004a; 2005b) a jeho tézy 
približujeme v ďalšom texte. Nie so všetkými sa však dá súhlasiť. 
156 Rovnako v literatúre J. Zábojník (2010, 228). 
157 Napr. B. M. Szőke (2005b, 124). 
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území kaganátu vyznačenom pohrebiskami. 

2.9.2. Nálezy tzv. avarských predmetov severne od hranice kaganátu 
Ak je hranica kaganátu definovaná pohrebiskami alebo inými prostriedkami, vzniká 

ďalší problém. Predstavujú ho avarské predmety za hranicami avarskej ríše. Často sa 

používajú ako chronologické opory datovania, pokiaľ sa nedbá na ich stav zachovania. 

U niektorých autorov sú argumentačnou oporou pre rozšírenie kaganátu na celé Čechy, 

Moravu a severnú časť Slovenska, najmä u tých, ktorí kritizujú etnické interpretácie 

archeológov slovanského pôvodu. 

Základnou prácou o avarských importoch severne od územia kaganátu je štúdia N. 

Profantovej (1992).158 Zistila, že nálezy pochádzajú hlavne z hradísk a ich zázemí na Morave, 

v Čechách i na Slovensku159 a ďalej z depotov. Iba zriedkakedy sa nachádzajú v hrobovom 

kontexte (Blatnica, Malý Čepčín). Málo sa vyskytujú nomádske zbrane a objavuje sa oveľa 

viac mužských liatych nákončí ako ženského šperku z 8. stor. Nákončia sú často originálne, 

takže autorka predpokladá výrobu liatej industrie i na Morave. Objekty s analógiami ich majú 

predovšetkým na juhozápadnom Slovensku a v Dolnom Rakúsku. Za kľúčové územie pre 

výskum avarsko-slovanských vzťahov považuje južnú Moravu. 

Do „predpoľnej organizácie“, resp. nárazníkového pásma kaganátu, zaraďuje W. Pohl 

(2002a, 119) Čechy a Moravu.160 Táto interpretácia je v súčasnej anglickej a nemeckej 

literatúre prekvapujúco živá (F. Curta,161 P. Barford), ba mechanicky sa prenáša i na 8. stor.162 

P. Urbańczyk (2002, 264) píše o „avarsko-slovanskej“ kultúre v Čechách, na Morave 

a v Rumunsku. B. M. Szőke (2002b, 312) považuje Mikulčice či Pobedim za pohraničné 

hrady neskorého kaganátu.163 Argumenty proti hypotéze zhrnul J. Zábojník (2005), podľa 

ktorého väčšina avarských predmetov v mikulčických kontextoch predstavuje skladovanú 

surovinu bývalých remeselníkov z kaganátu, môže byť preto datovaná na začiatok 9. stor. L. 

Poláček (2008, 588) sa prikláňa ku názoru, že moravskí Slovania používali avarské predmety 

ako módne a moderné, napodobňujúc elitu v kaganáte. 

                                                 
158 Na jej vymedzenie „avarských“ predmetov kriticky reagoval W. Szymański (1995), podľa ktorého do 
kategórie zaradila i predmety, majúce iba problematický alebo žiadny vzťah ku avarskej kultúre. 
159 Najnovšie kovanie s úponkou z hradiska v Bojnej (Zábojník 2009, 80). 
160 V zvláštnej argumentácii W. Pohl (2002a, 326-7) pokračuje, podľa neho moravské kniežatá ovládajú oblasť 
po Dunaj zhruba od roku 830. Rovnako aj inde: W. Pohl (2002b, 212). Podľa D. Třeštíka (2001, 107) na Moravu 
i Čechy kaganát vplýval kultúrne a politicky, neboli však v jeho „područí“.  
161 Hoci F. Curta (2004, 148) predpokladá šírenie vplyvu avarskej materiálnej kultúry do Čiech, Moravy 
a južného Poľska iba v intervale rokov 750 – 800. 
162 Jeden zo zhlukov typov predmetov na území kaganátu, ako vyšli podľa analýzy P. Stadlera, sa nachádza 
v povodí Moravy (Stadler 2008a, Fig. 19). 
163 L. Poláček (2008, 580) príznačne v „interpretačných dejinách“ mikulčických avarských nálezov nespomína 
žiadne názory maďarských bádateľov, uvádza iba príspevky Z. Klanicu, J. Poulíka a J. Zábojníka. 
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Avarské kovania sa v moravskom a českom prostredí vyskytujú, dokonca relatívne 

často.164 Problémom je však časové zaradenie, zväčša patria do 8. storočia, kedy sa Slovania 

ťažko mohli zúčastňovať avarských ťažení. O takmer žiadnych nevieme z písomných 

prameňov.165 Teórie o avarskom osídlení Moravy sú staršie a boli kritizované a popreté už J. 

Poulíkom.166 Proces vytvárania elitnej zložky spoločnosti prebiehal v Čechách i na Morave, 

pod vplyvom avarských i karolínskych vzorov, istejšie doklady sú však preň až v 8. storočí. 

Podľa N. Profantovej (1997, 105-7) sú avarské a merovejské nálezy v Čechách zo 7. storočia 

počtom vyrovnané.167 V 8. storočí prevažujú avarské predmety, predovšetkým bronzové liate 

nákončia, sústreďujú sa v stredných a severozápadných Čechách, najmä na hradiskách. 

Nevyskytujú sa žiadne nálezy, ktoré by patrili ženám. Vývoj bol paralelný s Moravou, hoci 

s rádovo menším počtom nálezov. V českom prostredí M. Lutovský (2006, 79) ako 

argumenty proti súvekej väzbe na elitu jednak uvádza nedostatok nálezov kovaní 

v archeologických kontextoch, jednak doklady pre používanie kovaní aj v 9. stor.168 

P. Kouřil (2006, 53-4) vymenúva jednotlivé možnosti získavania kovaní: obchodom, 

korisťou (i po rozbití kaganátu), darom, prostredníctvom byzantských veľvyslancov. Menej 

pravdepodobná je funkcia kuriozít či polotovaru pre ďalšie spracovanie. Spoločný výskyt 

s háčikovými ostrohami naznačuje prvú možnosť. Nevieme podľa neho rozlíšiť, či mali i na 

Morave funkciu statusového predmetu169 alebo iba dekorácie, či sa s používaním kovaní 

spájal sociálny význam a ďalšie konotácie inšpirované či priamo prevzaté z avarského 

prostredia.170 

V Malopoľsku sa našlo neveľa predmetov avarskej proveniencie, no tri z nich sa dajú 

zaradiť už do ranej doby avarskej; jeden do strednej a sedem do neskorej. Objavujú sa 

v dvoch väčších koncentráciách, v okolí Krakova a na hradisku Naszacowice. J. Poleski 

predpokladá v 8. storočí isté spojenie medzi Malopoľskom a územím južne od Karpát. Podľa 

nevysokého počtu predmetov sa nazdáva, že vplyv kaganátu bol rovnako malý ako na 

Slovanov v Čechách, na Morave a na Slovensku (Poleski 1997, 17, Abb. 2-3).171 

2.10. Otázka etnickej interpretácie archeologických prameňov 
Jednou z prvotných a večných snáh archeológie je skúmanie vzťahu a odrazu 

                                                 
164 Ďalšie analogické prvky sa objavujú napr. v keramike (Profantová 1996).  
165 W. Pohl (2002a, 120-1) predpokladá bojovnícku aktivitu, akési demonštrácie moci, voči Slovanom sídliacim 
severne a severozápadne od kaganátu, ktoré isteže žiadny ohlas v prameňoch nemohli nájsť. 
166 S odkazmi na literatúru J. Ruttkayová (1991, 192-3). 
167 K avarským nálezom zo 7. stor. bližšie v ďalšej autorkinej štúdii (Profantová 2008). 
168 Aj keď argumentom je stavba hradísk až na konci 9. stor. na uvedených lokalitách. 
169 Pre Moravu to predpokladal už A. Točík (1965, 30). 
170 Čo je napr. názor I. Štefana (2007, 814). 
171 Ďalšia literatúra ku vzťahu územia Poľska a Avarov u W. Szymańského (1995). 



47 

komplexných ľudských spoločností s vyjadrovanou príslušnosťou k väčším celkom 

v nachádzaných artefaktoch.172 Dôležitá a vždy dobovo ovplyvnená bola otázka kto zanechal 

na mieste zistené hmotné pozostatky. 

Historická i archeologická literatúra o problematika vzťahov Avarov a Slovanov 

málokedy rozsiahlejšie definuje, čo si predstavuje pod pojmami etnicita, etnická skupina.173 

Nie je to však miestny neduh, ale i problém prác z iných spoločenských vied, ako konštatuje 

S. Jonesová (1997, 56). Spory maďarskej a slovenskej archeológie sa zaoberajú menej 

konceptualizáciou etnicity, zato viac „dokazovaním“ územnej i etnickej kontinuity.174 

Prístupy oboch strán stotožňujú jazyk a etnos a vychádzajú z primordialistických názorov 

o danosti a nemennosti etnicity, do ktorej sa človek rodí.175 Málokto si však položil otázku, či 

v prípade nefungovania niektorých predmetov ako indikátorov etnicity (veľa z nich sa dá 

spochybniť), nie je problém v bádateľskej paradigme (a nie v nálezoch). Nedávna literatúra sa 

pritom zameriava hlavne na problémy etnogenézy Slovanov v 6.-7. stor. (Urbańczyk 2006), 8. 

stor., ležiace mimo zaostreného pohľadu sa javí ako čas jasnejšie vyjadrovaných etnicít; inak 

povedané dokončenej prvotnej fázy slovanskej etnogenézy.176 

Územie kaganátu a jeho okrajových zón indikovalo už na základe písomných 

prameňov, že je vhodným predmetom formulácie problémov spojených s etnicitou a odrazom 

etnických skupín v archeológii. Počet súčasných štátov na jeho území napovedá, že 

interpretácia totožných prameňov sa nezhoduje v synchronickom ani v diachronickom 

pohľade.177 Nie vždy sa dá hovoriť o nacionalizme, prijateľnejší termín etnocentrizmus 

používa E. Krekovič (2004). 

V staršej historiografii sa vzťah Avarov a Slovanov interpretoval buď ako 

jednoznačný antagonizmus alebo ako nadvláda Avarov nad slovanskými kmeňovými 

zväzmi.178 Avari a Avarský kaganát získali množstvo negatívnych konotácií, aj vďaka 

niektorým prameňom (Fredegarovej kronike, Nestorovmu letopisu). Vzťah oboch etník 

                                                 
172 V slovenskej literatúre je stručným úvodom do problematiky štúdia E. Krekoviča (2000). Dospel k záveru, že 
„pri hľadaní prejavov identity v materiálnej kultúre neexistujú žiadne pravidlá“. 
173 Staršie bádanie priznane alebo nepriznane vychádzalo z G. Kossinnu – Krekovič (2000, 12-3); Curta (2001a, 
24-6). 
174 Všeobecne ku kontinuite ako prvku skúmania etnicity v archeológii S. Jonesová (1997, 9-10), konkrétne pre 
východný blok v rovnakej práci na str. 63. 
175 Podľa E. Krekoviča (2004, 51-2) s príkladmi a literatúrou. Podrobnejšie sa dejinám skúmania problému 
venuje F. Curta (2001a, 14-35). 
176 Prvotnú etnogenézu Slovanov mal napr. dovŕšiť Samov kmeňový zväz (Třeštík 2001, 27-8). 
177 Zaujímavé porovnanie datovaní autorov podľa štátnej príslušnosti ponúka J. Szentpéteri (2008, 327-30). 
178 Prehľad staršej literatúry u B. Zástěrovej (1958). Anachronicky pôsobí názor P. Engela (2001, 3), podľa 
ktorého slovanská expanzia sa datuje do 7. stor. a Avari dovolili osídliť Slovanom iba okrajové územia 
Karpatskej kotliny. Pritom v literatúre ku kapitole cituje i staršie vydanie práce W. Pohla (2002a). 
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nemohol byť v žiadnom prípade pozitívny.179Interpretácie sa neobmedzovali na priestor 

stredného Dunaja či Karpatskej kotliny. K sporným otázkam patril aj príchod Slovanov, ktorí 

mali byť schopní svojich pohybov iba v avarskom područí.180  

Etnickým určením avarských pamiatok sa vedecky ako prvý zaoberal F. Pulszky.181 

Bol to prvý pozitívny krok v určovaní avarskej archeologickej kultúry a skutočnej rozlohy 

kaganátu. Vyčlenil aj pamiatky keszthelyskej kultúry. Rané podrobnejšie chronologické 

triedenie pamiatok včasného stredoveku spracoval J. Hampel.182 Maďarské bádanie obhajuje 

avarské etnikum bez slovanskej „prímesi“ na juhozápadnom Slovensku (Bálint 1991a, 181; 

Krekovič 2004, 52). Rozdiely v materiálnej kultúre (Čilinská 1983, 247-8) vysvetľujú ako 

odraz kmeňových, nie etnických diferencií. Časť bádania uvažovala o hunsko-avarsko-

maďarskej kontinuite183 alebo sa snaží datovať príchod Slovanov zároveň s prisťahovaním 

Avarov, resp. tzv. druhá avarská vlna je považovaná za Maďarov. Ak už museli priznať 

Slovanov, vybrali si radšej južných, údajne rozšírených až po juhozápadné Slovensko.184 

Prelínanie avarského, slovanského a staromaďarského obyvateľstva pre oblasť Bukových hôr 

pripúšťa K. Mesterházy (1997). Staršie bádanie, maďarské i srbské, sa domnievalo, že oblasť 

Báčky bola pred príchodom starých Maďarov úplne slavizovaná, M. Takács (1999/2000, 466-

7) však tento názor kritizuje ako príliš zjednodušujúci a vychádzajúci z etnickej interpretácie 

nepočetných prvkov materiálnej kultúry. 

Prvým závažným príspevkom do diskusie z česko-slovenskej strany bola monografia 

J. Eisnera o pohrebisku v katastri Devínskej Novej Vsi (1952). Pohrebiská severne od Dunaja 

interpretoval ako nekropoly strážnych osád Slovanov proti Avarom (tamže, 343-8). Prístup sa 

zmenil, keď začali byť aj avarské pohrebiská na Slovensku považované za súčasť kaganátu. 

A. Točík (1965, 32) ako prvý rozlíšil dva problémy v skúmaní avarských pohrebísk: otázku 

etnického pôvodu obyvateľstva a problém politickej príslušnosti územia. Prevládol názor 

o zmiešanom avarsko-slovanskom charaktere spoločnosti a pohrebiská sa pomenovali podľa 

údajného etnika slovansko-avarské, resp. avarsko-slovanské.185 Chronologické zaradenie 

avarských predmetov potvrdzovalo, že zábor južnej časti Slovenska mohol nastať až po 

                                                 
179 Zhrnutie staršieho bádania vzťahu Avarov a Slovanov nachádzame napr. u V. Novotného (1912, 201-26) a už 
vtedy bez čierno-bieleho videnia a s upozorňovaním na ich kontakty a občasnú spoluprácu. 
180 Staršie názory uvádza A. Točík (1965, 20-1). Napr. pre F. Pulszkého, prešovského rodáka, boli Slovania iba 
sluhami a otrokmi Gepidov a Avarov (cit. podľa Pollu 1996, 228). 
181 O jeho živote a diele B. Polla (1996, 222-8). 
182 K životu a dielu J. Hampela B. Polla (1996, 176-9). 
183 J. Harmatta a Gy. László – citované podľa E. Krekoviča (2004, 51-2). 
184 Citované podľa A. Točíka (1965, 32). 
185 Z maďarských historikov k tejto definícii smeroval E. Fügedi (citované podľa I. Bónu (1971, 304). Pojem je 
dnes viac kritizovaný ako používaný. S kritikou začali maďarskí bádatelia (Bóna 1971, 304), argumenty napr. 
u Cs. Bálinta (1989a, 181). Rozdiely sú podľa neho kmeňové a nie etnické (Bálint 1989b, 190-1). 
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zániku Samovej ríše. 

Ďalšia interpretačná úroveň vychádzal zo schematickej predstavy o slovanských 

poľnohospodároch a avarských kočovníkoch,186 navyše podloženej marxistickým výkladom 

o nadradenosti a „pokrokovosti“ agrárnej spoločnosti.187 P. Ratkoš (1988, 22-5, 31) používa 

termíny europeizácia resp. „slavizácia“ Avarov (najmä v materiálnej kultúre)188 a „avarizácia“ 

Slovanov – prevzatie rítu a materiálnej kultúry Slovanmi. Podľa kultúrnych stupňov píše o 

„barbarskom“ (predcivilizačnom) stupni kaganátu. Ratkoš vychádza z názoru o nadradenosti 

usadenej spoločnosti nad nomádskou.189 Z tohto hľadiska prelomová a dodnes málo 

reflektovaná bola štúdia A. Avenaria (1988), pochybujúca o výlučnosti nomadizmu v avarskej 

spoločnosti. V slovenskej literatúre sa dokonca objavujú pojmy „„slovienizácia“ avarského 

etnika“, či modernejšie „slovenizovanie“ Avarov (Čaplovič 1998, 21, 101). Slovanizovanie 

Avarov tak malo prebiehať iba vďaka vplyvu naddunajských Slovenov.190 Podľa D. Třeštíka 

(2001, 31-2) síce prešli Avari sčasti ku poľnohospodárstvu, aj na základe vplyvu Slovanov, no 

nevyplývala z toho slavizácia kaganátu. „Etnickí“ Avari si mali udržať vedúce postavenie 

v správnej štruktúre ríše.  

Vzťah Avarov a Slovanov sa vysvetľuje ako spolužitie.191 V 8. stor. na zmiešanom 

území Avarov a Slovanov mali žiť obe kultúry symbioticky a so vzájomnými vplyvmi 

(Ruttkay 2002c, 46). No niekedy sa za symbiózu pokladá iba hraničenie dvoch kultúr, bez 

„prekrývania“ (Čilinská 1998, 44). 

Maďarskí aj slovenskí a českí archeológovia sú si blízki v tom, že hľadali 

etnošpecifické znaky v materiálnej kultúre. J. Justová (1990, 214-20) pokladá archeológiu za 

hlavnú disciplínu, riešiacu otázku etnickej skladby obyvateľstva Dolného Rakúska. Inventár 

z avarských pohrebísk delí na tri skupiny: „avarské“ súbory predmetov patriace vedúcej 

zložke spoločnosti s rozličným nomádskym pôvodom; predmety etnicky a chronologicky 

nerozlíšiteľné a nálezy patriace slovanskému etniku, predovšetkým keramika podunajského 

typu.192 Na druhej strane podľa nej prítomnosť nádoby podunajského typu v hrobe neurčuje 

                                                 
186 Napr. A. Točík (1963b, 596): „… treba počítať s menším podielom avarskej zložky, ktorá však v oblasti 
ekonomickej základne, t. j. vo výrobe a poľnohospodárstve a pravdepodobne aj v chove dobytka nezohrala veľkú 
úlohu.“ 
187 Literatúra k teórii u A. Avenaria (1988, 145). 
188 Takto aj napr. A. Ruttkay (2006, 182). 
189 Ku kontextu v slovenskej a maďarskej archeológii E. Krekovič (2004, 52). 
190 V prípade Pribinovho a Koceľovho územia je pozoruhodné, ako si ho privlastňujú slovenské i slovinské 
etnocentrizmy ako dôkaz rozšírenia kedysi veľkého, dnes však menšieho vlastného národného územia. 
191 Podrobnejší prehľad názorov českých a slovenských autorov na vzťah Avarov a Slovanov u J. Ruttkayovej 
(1991, 187-8). 
192 Na základe takýchto delení však vznikajú spory, čo patrí či nepatrí medzi avarské predmety. Príkladom je 
štúdia N. Profantovej (1992) a kritický ohlas W. Szymańského (1995). 
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slavinitu pochovaného. Podľa T. Vidu (2002, 304) je jednou z hlavných úloh výskumu 

materiálnej kultúry avarského obdobia rozlíšenie archeologického dedičstva stredoázijských 

a východoeurópskych stepných kočovníkov od neskoroantického a byzantského obyvateľstva 

a germánskych i slovanských nálezov. Slovanskú etnicitu pripúšťali maďarskí bádatelia 

v prípade jednoduchých drôtených šperkov (Justová 1990, 95). Slovanskú etnicitu priamo so 

žiarovým rítom na pohrebiskách spojil z nemeckých bádateľov U. Fiedler (1996), ktorý na 

základe určenia rozvíja rozsiahle historické úvahy o plánovitom satelitnom slovanskom 

osídlení na okrajoch avarského i bulharského kaganátu. 

Úlohu akýchsi arbitrov v sporoch tendenčne orientovaných výkladov dejín by mohli 

plniť príslušníci viedenskej historickej školy: H. Wolfram a predovšetkým autor dosiaľ 

najlepšej syntézy dejín Avarov, W. Pohl.193 Pohl (2002a, 112-21) ukázal, že podľa prameňov 

boli vzťahy Avarov a Slovanov oveľa zložitejšie, prevažne však spolupracovali.194 Avarský 

„štát“ a slavizácia v rovnakom priestore neboli v rozpore, ale dopĺňali sa ako 

„komplementárne procesy“ (Pohl 2000a, 350-1). Pritom pramene zväčša Slovanov a Avarov 

oddeľujú a pomenúvajú odlišne.195 W. Pohl (2002a, 290-1, 324-5) ku otázke vzťahov Avarov 

a Slovanov vyslovuje niekoľko záverov: politické hranice sa archeologickými prostriedkami 

nedajú zistiť; archeologické zaradenie, etnický význam a politická príslušnosť si nemusia 

zodpovedať; kultúrna hranica ležala na prírodnej hranici rovín v Karpatskej kotline; otázka, 

do akej miery boli avarské hroby slovanské, nemá zmysel – v písomných prameňoch 

vystupujú iba Avari a ich archeologická kultúra sa nazýva avarskou. W. Pohl sa skôr ako ku 

pojmu jednotného etnického celku Avarov prikláňa k pomenovaniu „avarskosti“ ako „etnickej 

praxe“.196 Pojem sa náplňou blíži inštrumentalistickému poňatiu etnicity (Jones 1997, 75).197 

Avari existovali potiaľ, pokiaľ jestvoval kaganát, na druhej strane nevieme, či a dokedy žili 

v Karpatskej kotline skupiny považujúce sa za Avarov. 

                                                 
193 Príspevky viedenskej školy pozitívne vítal A. Avenarius (1991). 
194 Ďalej ku vzťahom Avarov a Slovanov W. Pohl (2000a). 
195 Časť písomných prameňov preto spĺňa podmienky zaradenia do kategórie etnických konfliktov (Jones 1997, 
53). 
196 W. Pohl (2002a, 90-1) jednoznačne odmieta pokusy o odlišovanie Avarov na základe mongoloidných prvkov 
na kostrovom materiáli. Rozlišovanie etnicity podľa antropologických prvkov pripúšťa J. Justová (1990, 106-7), 
V. Kašpar (1994, 47-8), o „rasových znakoch“ píše A. Točík (1965, 32). Podľa N. Profantovej (1992, 656) 
„muži z Mikulčíc“ sú antropologicky blízki zosnulým z avarských pohrebísk. Antropologička S. Grafen-
Petersová (1996, 428) tvrdí, že kostry Avarov a Slovanov sa dajú rozlíšiť na základe morfologických znakov, ak 
sa prejavuje „aziatské dedičstvo“ u Avarov. Je to však pomýlený výklad etnicity, kostra s „avarskými“ znakmi 
mohla rovnako dobre rozprávať slovanským jazykom ako neskorší Slovania mohli mať východné antropologické 
(prí)znaky na kostrách. Podľa T. Vidu (2002, 302) europoidné znaky indikujú prítomnosť východoeurópskych 
nomádov, Germánov a romanizovaného obyvateľstva. 
197 Napriek primordialistickým názorom stredoeurópskych bádateľov vo včasnom stredoveku pravdepodobne 
prevažovalo práve inštrumentalistické poňatie etnicity. 
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Niektorí autori už považujú etnické problémy za vyriešené. Z. Čilinská (1998) sa 

nazdáva, že na južnom Slovensku nepochybne pochovávali Slovania, veľmi málo Avarov či 

miešancov. Čo sa týka Slovanov: „prispôsobili sa ich kroju, prevzali ich výzbroj a čiastočne aj 

spôsob života, čo však neznamená, že stratili svoju etnickú identitu.“198 

V súčasnosti napr. J. Zábojník (1999a, 199; 2008a, 270) vidí problém v odlišnosti 

„etnokultúrneho“ a časového zaradenia (avarský resp. z obdobia avarského kaganátu).199 

Podľa M. Ruttkaya (2002c, 45-6) odpoveď na otázku, či na avarských kostrových 

pohrebiskách boli pochovávaní Avari alebo Slovania, má dať až ďalší výskum. Na opačnej 

strane spektra je názor I. Štefana (2007, 815), ktorý považuje kostrový rítus jednoznačne za 

avarský. Zatiaľ čo vznikajú v slovenčine konečne teoretické texty reflektujúce problematiku 

etnicity (úvod práce J. Botíka 2007), v tej istej monografii sú pasáže o vzájomnom vzťahu 

Avarov a Slovanov zmesou tradovaných etnických stereotypov, nesprávne použitých 

historických údajov a nedostatkom vhľadu do problematiky archeologickej interpretácie 

(tamže, 20-2). Základným textom pre vzťahy oboch etník je pre autora Fredegarova kronika. 

Ostalo niekoľko aspektov, ktoré sa dajú považovať za nepochybné prejavy slovanskej 

etnicity. Severozápadné a severné územie kaganátu sa vyznačuje určitými anomáliami 

v materiálnej kultúre, považovanými za odraz spolužitia Avarov a Slovanov.200 Birituálne 

pohrebiská sú datované do 8. stor., s jedinou výnimkou zo 7. stor. (Devínska Nová Ves). J. 

Zábojník (1999b, 163-4) presnejšie určuje ich výskyt do neskorej fázy stredného stupňa 

a prvých dvoch fáz neskorého stupňa. Podľa neho sú skôr prejavom dlhodobého 

spolunažívania a ovplyvňovania oboch kultúr. Raným dokladom avarsko-slovanských 

kontaktov sú naproti tomu nádoby pražského typu na avarských pohrebiskách včasného 

a stredného stupňa na území Panónie.201 Za ďalší etnošpecifický prvok sa kedysi považovali 

výklenkové hroby (Staššíková-Štukovská 2000; Stadler 2008a, 65). 

Etnicita patrí v archeológii k večným témam a s istým oneskorením sa v nej odrážajú 

posuny vnímania pojmu v iných spoločenských vedách. Pravda, pokiaľ sa ich jednotlivé 

národné archeológie vôbec snažia reflektovať. Archeológia Slovanov (a tiež Avarov) bola 

v posledných rokoch niekoľkokrát konfrontovaná s prístupmi odlišnými od zaužívaných 

                                                 
198 Pritom J. Eisner napísal: „Archeologicky nelze od sebe oddělit Avara pravého od Avara poslovanštělého neb 
od rozeného Slovana, který si osvojil avarský mrav.“ 
199 V nemeckom texte sa dá použiť výstižné určenie „awarenzeitlich“, v maďarskom „avar kori“. 
200 So zmiešaným etnickým charakterom birituálnych pohrebísk súhlasia slovenskí i maďarskí autori (napr. 
Staššíková-Štukovská 2000; Zábojník 1995, 338; B. M. Szőke 2002b, 309-10; 2004b, 371-2 – jazdecký pohreb 
spáleného jazdca s kostrou koňa uvádza z Kehidy-Fövenyesa). 
201 V blízkosti Balatonu boli žiarové hroby v Zalakomári, zo 7. stor. a ranoavarské birituálne pohrebisko 
v Pókaszepetku, a potom ďalšie urnové hroby datované do polovice 9. stor. (Szőke – Vándor 1985, 211). 
O pohrebiskách skupiny Pókaszepetk – Zalakomár podrobnejšie B. M. Szőke (2000). 
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metodík v strednej Európe.202 Hoci v anglicky písanej archeologickej literatúre sa po rozpade 

východného bloku prejavuje tendencia nivelizovať nacionalizmy východnej Európy, všetky 

údajne iniciované a živené vzniknutou novou štátnosťou a potrebou hľadania koreňov 

„nových“ národov.203  

 F. Curta definuje etnicitu vo včasnom stredoveku ako formu spoločnej organizácie, 

ktorá bola využívaná na presadenie politických cieľov. V každodennom živote sa viaže na 

habitus a narábanie s materiálnou kultúrou. Pôvodcom teórie habitu bol sociológ P. Bourdieu. 

Funguje vnútri materiálnej kultúry, termín viac odkazuje na spoločné znaky skupín ako 

odlišovanie sa od iných kolektívov, „štruktúrujúce štruktúry, ktorých sú určené pre funkcie 

ako štruktúrujúce štruktúry.“204 Podľa neho sú v týchto súvislostiach dôležité iba emblémové 

štýly predmetov, ktoré mali neverbálnymi prostriedkami informovať o etnickej príslušnosti 

vlastníka.205 No z neskorších Curtových prác sa zdá, že si vyhradzuje osobné právo na to 

určovať, čo je a čo nie je prejavom habitu vo včasnom stredoveku. S. Brather (2004) 

argumentoval, že etnicita minulých spoločností je v zásade nespoznateľná, pretože 

archeológia nie je schopná pomocou svojich etických kategórií identifikovať emické 

kategórie, ktoré sa v minulosti mohli viazať na materiálnu kultúru a vyjadrovať etnicitu 

používateľov. Určovanie etnicity je archeologickou formou nacionalizmu, resp. 

etnocentrizmu. Odmieta súvislosť habitu s etnicitou.206 Aj po Bratherovej kritike etnických 

interpretácií vo včasnostredovekej archeológii ostávajú niektorí autori optimistickí.207 Napr. 

T. Vida (2008, 15), podľa ktorého Bratherova kritika môže byť sympatická 

postprocesualistom, ale vychádza z nesprávnych predpokladov.208 

Problematiky sa v súčasnosti týka rozsiahla literatúra, ktorá sa venuje nielen otázke 

etnicity Avarov, ale aj etnicity Slovanov, vzťahu materiálnej kultúry a etnicity, možnostiam 

interpretácie materiálnej kultúry z etnického hľadiska, atď. W. Pohl (2002a, 290-1) najlepšie 

definuje základné otázky, ktoré vyplývajú z fragmentárneho poznania 8. stor.: aké bolo v tom 

čase etnické usporiadanie a vymedzenie Avarov, aký bol vzťah medzi Avarmi a Slovanmi 

                                                 
202 Barford (2001); Brather (2001); Curta (2001a). 
203 Všeobecne S. Jonesová (1997, 8, 11), špeciálne podľa S. Jonesovej – P. Gravesa-Browna (1996, 2) boli 
„etno-nacionalistické“ argumenty základom pre sebaurčenie, separatizmus a expanziu (!) Slovákov, ako by 
argumenty vznikli na začiatku deväťdesiatych rokov. Z takejto úrovne poznania faktov však žiadna diskusia 
nemôže vzniknúť. 
204 K vzťahu etnicity a praxe a pojmu habitus G. C. Bentley (1987). 
205 F. Curta (2001a; 2006, 33-4). 
206 Proti tomu reaguje F. Curta (2007). 
207 A voči Bratherovi kritickí: Bierbrauer (2004). 
208 „In fact, quite the contrary seems to be true: refined methods of dating and application of anthropological and 
sociological models of ethnicity offer today excellent opportunities for a much more sophisticated study by 
archaeological means of ethnic and cultural traditions.“ 



53 

a ako sa dá interpretovať kultúrna hranica medzi avarským a slovanským svetom na severnom 

okraji kaganátu. Vzhľadom na rozsah a zložitosť problémov budeme diskutovať 

predovšetkým niekoľko okruhov s priamym vzťahom k avarským sídliskám: problém 

sídelnych foriem Slovanov a Avarov a ich regionálneho rozšírenia, problém etnického 

výkladu včasnostredovekej keramiky a otázku slovanského jazyka, ktorý sa mal údajne 

rozšíriť ako lingua franca kaganátu. 

2.10.1. Slovanské a avarské zemnice 
 Problém, ktorý treba z hľadiska našej práce preskúmať, predstavujú „slovanské“ 

zemnice v avarskom prostredí – na území kaganátu sa vyskytujú štvorcové či mierne 

obdĺžnikové zemnice s kamennou či hlinenou pieckou v rohu, považované za jeden 

z typických prejavov včasnoslovanskej kultúry.209 Z výplne objektov pochádza keramika, 

ktorú by severne od hranice kaganátu archeológ bez rozpakov označil ako slovanskú, resp. 

včasnostredovekú. 

 Monograficky bolo ako prvé publikované avarské sídlisko v Dunaújvárosi od I. Bónu 

(1973). Dotýka sa v nej i problému pôvodu zistených zemníc. Avari sa s nimi mohli zoznámiť 

u svojich východných „pomocníkov“ (östliche Hilfsvölker).210 Niektoré prvky azda prevzali 

od germánskych alebo romanizovaných starousadlíkov. Domnieval sa, že v zemniciach sídlili 

Avari iba sezónne, azda v zimnom období.211 Už I. Bóna vedome argumentoval proti 

objektom, označovaným vtedy i dnes vo veľkej časti literatúry ako slovanské zemnice. 

Predpokladal, že sa s nimi Avari zoznámili ešte skôr ako dorazili do Panónie. Ale napr. 

zemnicu z výskumu v Darnószeli pokladal R. Pusztai (1974) podľa tvaru a keramiky za 

slovanskú.  

V staršej slovenskej literatúre sa problém riešil príklonom k slovanskosti sídlisk. 

Môžeme citovať A. Točika (1965, 31): „Pre slaviscitu sídlisk hovoria tvary chát, polozemníc 

s ohniskami v rohu a sedlovitou konštrukciou strechy, aké sme zistili v Prši, Šali a iných 

sídliskách“. B. Chropovskému (1970, 47-9) bolo jasné, že na Slovensku sa stavby 

z predchádzajúceho i nasledujúceho obdobia nelíšia od stavieb z obdobia kaganátu, a teda 

patrili Slovanom. Z. Čilinská (1983, 251) nepochybuje, že sídliská pri avarských 

pohrebiskách patrili Slovanom. A. Habovštiak (1985) sa včasnoslovanskému obdobiu vyhol 

a začal svoj výklad 9. storočím. 

                                                 
209 Konštatuje to napr. J. Zábojník (2009, 74). J. Ruttkayová (1991, 196) pokladá sídliská Darnószeli 
a Tarjánpuszta kvôli zemniciam a keramike za slovanské. 
210 Štvorcové zemnice s pieckou v jednom rohu nemali podľa I. Bónu iba slovanský pôvod a rozšírenie iba 
v slovanskom prostredí. Navyše podľa neho sú pre určenie etnicity rozhodujúce nálezy a k sídlisku patriace 
pohrebiská, v prípade Dunaújvárosu jednoznačne avarské (Bóna 1971, 314). 
211 Citované podľa M. Takácsa (2002, 278). 
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Na počiatku súčasného záujmu o rozšírenie zemníc a jeho interpretáciu stojí 

monografia P. Donata (1980). Rozlíšil germánsky a slovanský model hospodárstva vo 

včasnom stredoveku na základe zachovaných zvyškov sídlisk. V súpise zemníc zo Slovenska, 

Rakúska a Maďarska P. Donata (1980, 205-9) sa nachádza iba jedna slovenská lokalita 

datovaná do 8. stor. – Ďalšie Topolite, jedna zemnica v Maďarsku datovaná do 7. – 8. stor. 

(Darnószelí) a jediná lokalita pomenovaná ako avarská (Dunaújváros). Pritom sa ale 

v katalógu objavuje i Šaľa-Dusikáreň. P. Donat zachytil publikované lokality do roku 1976. 

Problém vzťahu tzv. slovanských a tzv. avarských zemníc v práci postulovaný nebol. 

Regionálne rozdiely vo včasnostredovekom slovanskom svete rozpracoval na základe 

Donatovho prístupu P. Šalkovský (2001). Do svojej práce ale zaradil ako komparatívny 

materiál i pôdorysy obydlí z neslovanských lokalít, a tak sa niekedy ťažko rozlišuje, ktoré za 

slovanské považoval (tamže, 168). 

Niektorí autori sa téme vyhýbajú dodnes, príčinou by v minulosti bol nedostatok 

publikovaných objektov. Napr. S. Brather (2001) menuje ako tradičné oblasti so zemnicami 

iba Čechy, Moravu, Malopoľsko a stredné Nemecko pozdĺž stredného Labe, nespomenul ani 

Slovensko, ba nevšimol si celú Karpatskú kotlinu.212 Na mape P. Barforda (2001, Map VIII) 

sa vyznačená oblasť rozšírenia zemníc elegantným oblúčikom vyhýba južnému Slovensku 

i Maďarsku a pokračuje až v Srbsku.213 P. Vařeka (2004, 283-4) sa ani slovom nezmieňuje 

o komplikovanej etnickej situácii v Podunajsku. 

Slovenská archeológia vidí medzi obdobím sťahovania národov a včasným 

stredovekom diskontinuitu v stavbe domov (Ruttkay 2002a). So slovanským obyvateľstvom 

sa objavuje iný typ zemníc, so štvorcovým pôdorysom a vykurovacím zariadením v jednom 

z rohov.214 Východný, resp. nomádsky pôvod, pripisuje P. Šalkovský (2006, 110-2) len 

úzkym zemniciam s hlineným pecami, doloženým na Zakarpatskej Ukrajine, Slovensku, 

Morave a v Maďarsku. Zrejme ide o prechodné ľahšie obydlia. M. Takács (2002, 280) 

rovnako vidí analógie provizórnych prístreškov v prostredí saltovo-majackej kultúry, kde sú 

nazývané jurtovité prístrešia. 

 Maďarské bádanie vysvetľuje problém z iného stanoviska. M. Takács (2002) zisťuje, 

                                                 
212 Je to zvláštne, pretože i Slovensko by vyhovovalo v jeho argumentácii prelínania sa dvoch oblastí so 
zemnicami a „korytovitými“ stavbami. Dôsledkom potom bolo spochybnenie zvyčajného ohraničenia sfér 
s odlišnou stavebnou tradíciou v slovanskej včasnostredovekej kultúre. 
213 Nie je to jediný problém Barfordových máp. Ako Karpaty označuje iba najjužnejšiu časť Karpatského oblúka, 
na severnom Slovensku sa podľa neho nachádzajú Bieszczady. Podobne v inej základnej práci o včasnom 
stredoveku Thompsonova mapa (1999, 77) končí s Karpatmi niekde na východnej strane Vereckého priesmyku. 
214 Pochádza z doby rímskej z priestoru východnej Európy (Fusek 1994, 133). Pokiaľ sa však už vyskytuje 
v spojitosti s keramikou pražského typu, nepochybuje sa zväčša o jeho slavinite a o nálezových komplexoch ako 
dokladoch slovanskej expanzie. 
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že zemnice sú prevládajúcim typom obydlia doloženým archeológiou na území Maďarska 

v 2.-13. stor. Ich mnohorakosť nedovoľuje spájať zemnice s jedným etnikom a sú skôr 

znamením spoločenského statusu vlastníka. Ako problematická sa však javí príliš široká 

definícia pojmu zemnica, ktorá dovoľuje zahrnúť do tejto kategórie rozličné objekty a hovoriť 

tak napr. o „kruhových zemniciach“.215 Pred polovicou 6. stor. sú zemnice s vykurovacím 

zariadením vzácnosťou, po tomto časovom zlome takmer samozrejmosťou.  

Diskusie o etnickom pôvode pecí sa v literatúre uzatvárajú (Ruttkay 1990, 345-6), 

sporadicky sú však oživované. Hlinené pece, zvlášť interiérové, podľa P. Šalkovského (2002, 

59-61; 2006, 109) pochádzajú z kočovníckeho (avarského či bulharského) prostredia. M. 

Ruttkay (2002a, 269; 2002b, 70) uvádza, že sa jednak objavujú už veľmi skoro na sídliskách 

pražského typu, a tak asi nepochádzajú z avarského prostredia, po druhé ich obľuba na 

sídliskách kontinuálne stúpa až do 12. stor. M. Takács dokonca (2002, 285) spája rozšírenie 

hlinených pecí až s príchodom Maďarov. Názoru však odporujú archeologické zistenia o ich 

výskyte (nielen) v kaganáte. 

V súčasnosti je jasné, že na území kaganátu prežívali aj staršie stavebné tradície 

romanizovaného obyvateľstva a Germánov (Hajnal 2009) a naopak na Slovensku sa prejavuje 

sídelný hiát. Rôznosť sídliskových objektov sa nevyčerpávala ani zahĺbenými stavbami, ba 

ani predpokladanými nomádskymi prístreškami. Kontakty so stredomorským prostredím 

sprostredkovali zrejme i poznatky o konštrukciách nadzemných obydlí s veľkými rozmermi. 

Nedá sa však vylúčiť, že kombinácia zemnice so štvorcovým pôdorysom a kamennou pieckou 

v rohu sa dostala na územie kaganátu prostredníctvom (presídlených) Slovanov. A čakala ju 

ešte veľká budúcnosť, keďže sa stala podľa maďarských archeológov klasickým „maďarským 

domom.“ (Čaplovič 1997, 109). V maďarskej literatúre zatiaľ chýba syntetická práca, ktorá 

by zhromaždila väčšinu datovaných a doložených objektov z doby avarskej a posúdila ich 

z hľadiska typológie a chronológie. Štúdia M. Takácsa (2002) je iba výberom niekoľkých 

príkladov. Takto by vyplynuli pevnejšie obrysy prelínajúcich sa stavebných tradícií na území 

kaganátu a mohla by sa posúdiť prípadná inšpirácia v prostredí kultúry pražského typu alebo 

by sa azda v duchu I. Bónu dalo uvažovať už o východoeurópskom pôvode takýchto 

avarských stavieb. 

2.10.2. Keramika ako prostriedok etnického rozlíšenia 
Nastolený problém bol riešený predovšetkým na pohrebiskách, kde mala keramika 

slúžiť ako odlišovací prostriedok Slovanov a Avarov. Archeologické situácie doložené na 

                                                 
215 M. Takács (2002, 284) definuje zemnicu ako zahĺbený objekt s akýmkoľvek pravidelným tvarom; 
s vykurovacím zariadením alebo bez neho; s prípadnými dokladmi konštrukcie strechy. 
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pohrebiskách takéto úvahy umožňujú, pretože v rámci množstva rozdielov v materiálnej 

kultúre jestvujú odchylnosti aj v ukladaní keramiky do hrobov. Výsledky z pohrebísk sú 

potom vzťahované i na sídliskovú keramiku. 

Prvotné formulovanie riešenia problému obsahuje monografia J. Eisnera (1952).216 

Eisnerov prístup prebrala napr. Z. Čilinská (1992, 16-22). Spája obtáčanú keramiku 

podunajského typu výlučne so Slovanmi, v ruke robenú keramiku potiského typu zasa 

s Avarmi.217 Podľa nej „pri štúdiu etnických problémov, najmä slovanského osídlenia 

v avarskom kaganáte, treba venovať zvýšenú pozornosť keramike, čo je základný metodický 

postup riešenia etnokultúrnych problémov.“ Rovnako pristupuje k problému J. Justová (1990, 

38), ktorá pripisuje Slovanom pražský a podunajský typ (pretože ťažisko ich výskytu leží 

v miestach, kde mali sídliť Slovania), Avarom potiskú keramiku. Podľa J. Zábojníka (1999a, 

197-8) „podiel [keramiky] na riešení predovšetkým otázok etnicity je nesporný“. Riešenie si 

predstavuje na základe spracovania a kartografického vyhodnotenia rozdielov v ukladaní 

keramiky do hrobov na území kaganátu a nasledujúcej „etnickej interpretácie“ zistených 

javov. Indikátorom „slovanskosti“ sú pre B. M. Szőkeho (2002b, 311-2) pražnice z potiského 

sídliska Gergelyiugornya,218 a tiež pražnice v juhovýchodnom Maďarsku (Szőke 2000, 497). 

K akým záverom môže viesť takýto prístup, ukázal P. Stadler (2005, 132; 2008a, 73-9; 

2008b, 668-9). Po analýze n-tého najbližšieho suseda a vytvorení distribučných máp zistil, že 

hrebeňové vpichy a značky na dnách sa vyskytujú takmer výlučne iba v zhlukoch 

v severozápadnej časti kaganátu, jedinou vyššou koncentráciou na území Maďarska je okolie 

Päťkostolia. Spája ho s územím osídleným Slovanmi, ba s jadrom Samovej ríše. Argumentuje 

zvláštne, celé toto územie nie je údajne osídlené do roku 630, a začiatok osídľovania 

korešponduje so Samovým povstaním. Neskôr sa tieto výzdobné motívy majú objavovať iba 

v častiach Dolného Rakúska a Moravy osídlených vo včasnom stredoveku Slovanmi.219 

V súčasnosti sa oddeľuje výklad bežnej keramiky s hrncovitými tvarmi a tzv. 

špeciálnej keramiky. Podľa J. Zábojníka (1999a, 199-200; 1999b, 160-1) je keramika na 

sídliskách kaganátu v 8. stor. nerozoznateľná od keramiky predveľkomoravského horizontu 

                                                 
216 No v monografii nachádzame tieto vety: „Byly to zřejmě jiné ruce, které v kraji pod Devínskou Kobylou 
hotovily hrubou keramiku potiskou, a jiné, které dovedly pracovati na kruhu volně otáčeném i na kruhu 
s rychlými obraty a vyráběti nádoby typu podunajského. A opět jiné obratné ruce dovedly vyrobiti hrnce typu 
pražského. Ale všichni hrnčíři byli z jednoho lidu, stýkali se a působili na sebe, a my nemáme někdy snadnou 
úlohu, chceme-li v novoveském materiále odděliti typ od typu.“ (Eisner 1952, 264). V závere však predpokladá 
kontakt Avarov a Slovanov, s prevahou slovanského živlu. 
217 Tak už B. Chropovský (1970, 51-3). Kriticky I. Bóna (1971, 321-4). Pritom J. Eisner píše „nádoba není 
dokladem slovanskosti mrtvého“ (Eisner 1952, 345). 
218 Ako však upozorňuje P. Tomka (2004, 424), nevie sa nič o ich podobe. 
219 V tretej časti práce, v podkapitole o výzdobných motívoch, ukážeme, že problém je zložitejší. 
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severnejšie od jeho hranice, a preto prestáva byť v neskorom stupni faktorom rozlišovania 

etnicity.220 „Prakticky identická“ je materiálna kultúra zo sídlisk v 8. a 9. stor. (Zábojník 

2006a, 146). M. Ruttkay (2002c, 45-6) uvádza, že sa na pohrebiskách síce stretávame 

s avarskými zvykmi, na sídliskách však jestvuje málo doložených avarských prvkov a aj to 

len v keramickej produkcii (keramika „avarského“ rázu). Podľa J. Macháčka (2001a, 356) 

možno rozlíšiť slovanskú a avarskú keramiku iba podľa subtílnych rozdielov.221 

Zhrnujúco sa dá povedať, že archeológovia sa pokúšali pripísať práve keramike úlohu 

etnického indikátora. Na argumenty sa však dajú nájsť silné protiargumenty a považovanie 

nejakého predmetu za etnický indikátor je záležitosťou konvencie (často v hraniciach 

národných archeológií). 

2.10.3. Slovanský jazyk ako dorozumievací prostriedok v Avarskej ríši 
Hypotéza sa len okrajovo dotýka sídlisk, no určite sa na nich akýmsi jazykom či 

jazykmi muselo hovoriť. Problém šírenia jazykov je okrajovo prítomný v archeológii už od jej 

začiatku.222 V prípade kaganátu môžeme na jeho základe upozorniť na niektoré „kroky 

bokom“ súčasného bádania. 

Do literatúry ju údajne uviedol H. G. Lunt (1985). Ale už napr. B. Szőke zastával 

názor o jazykovej slavizácii kaganátu v 8. stor.223 a takisto necituje Lunta Cs. Bálint (1991b, 

98) s podobným názorom. Slovančina sa mala rozšíriť ako lingua franca v hraniciach 

kaganátu a za nimi po celej východnej Európe, prostredníctvom „slovanských pohraničných 

stráží“ na okrajoch ríše. Hypotéza je jedným z pokusov prísť na iné, nemigračné, vysvetlenie 

rozšírenia slovanských jazykov.224 S pochybnosťami ako jednu z možností ju uvádza W. Pohl 

(2002b, 211-2). Prepracoval ju F. Curta (2004) a nazdáva sa, že Luntov model lepšie ako 

predchádzajúce vysvetľuje zmeny v 7.-9. stor. S jej lingvistickými argumentmi sa nebudeme 

vyrovnávať. Šírenie vplyvu avarskej materiálnej kultúry v posledných päťdesiatich rokoch 

jestvovania kaganátu do Čiech a Poľska, slovanské mená príslušníkov elity a zároveň 

neslovanská etymológia najdôležitejších toponým v Čechách, preňho indikujú používanie 

                                                 
220 V poslednom čase už J. Zábojník píše „[o]sobne nepovažujem etnické hľadisko pri interpretácii výskytu 
keramických nádob či už v hroboch, alebo v sídliskových objektoch za zmysluplné“ (Zábojník 2010, 226-7). 
221 „Například je velmi pravděpodobné, že slovanskou a avarskou keramiku, která byla obojí zdobená i obtáčená 
na kruhu, odlišují v určitém časovém období pouze nepříliš zjevné rozdíly v tvarových proporcích (příp. 
keramické hmotě), identifikovatelné pomocí statistického testování jen při práci s rozsáhlými soubory nádob 
(Macháček 1997.)“ 
222 O problematickom vzťahu jazykovedy, archeológie a histórie v prípade Slovanov napr. F. Curta (2001a, 6-
14). 
223 Citované podľa A. Točíka (1983, 5). 
224 Niektoré dávno opustené názory sa vracajú do literatúry znovu, J. Nicholsová umiestnila locus slovanských 
jazykov do západnej časti Karpatskej kotliny a spojila rozšírenie slovanskej reči a identity s avarským 
kaganátom (citované podľa Curtu 2004, 131-2). Chýba už len rozdelenie na slovanských otrokov a avarských 
pánov. 
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slovanského jazyka iba v prostredí elity.225 Okrem Geografa Bavorského podľa Curtu 

nemáme doklady o používaní slovanských jazykov severne od Karpát pred začiatkom 10. 

stor.226 Slovanský jazyk sa stal komunikačným prostriedkom medzi vrstvami avarskej 

spoločnosti niekedy po páde prvého kaganátu. Ďalej tvrdí, že sedentarizáciu dokladá klesajúci 

počet zbraní v hroboch a demokratizáciu väčšie množstvo zbraní v hroboch (argumenty si 

teda odporujú).  

P. Barford (2006, 119-20) dôvodí proti hypotéze sporadickým doložením avarských 

predmetov severne od Karpát, pritom však nepochybuje o hegemónii Avarov v celej 

Karpatskej kotline.227 Pozorujeme tu rovnaký „krok bokom“ a naivitu ako Curta či Barford 

kritizujú: rozšírením avarských predmetov sa má rozširovať slovanský jazyk. Celá otázka sa 

len posúva o storočie neskôr a opäť sa rieši na priestorovom rozšírení vybraných prvkov 

materiálnej kultúry. Na druhej strane treba povedať, že i Curta uvádza túto teóriu len ako 

možnosť. 

S hypotézou súhlasí W. Pohl (2002a, 223-5) pre obdobie neskorého kaganátu, ktorý 

však zdôrazňuje mnohojazyčnosť kaganátu a nejestvovanie dôkazov pre „slovanský element“ 

v avarskej elite. V maďarskej literatúre sa objavila i hypotéza, že slovnú zásobu v maďarčine 

so slovanskou etymológiou prevzali starí Maďari od slavizovaných Avarov (cituje Á. Cs. 

Sósová 1973, 161). Je z kategórie hypotéz, ktoré aj pre slovanské toponymá v Maďarsku 

dokážu nájsť maďarskú alebo turkickú etymológiu. 

Problém rozšírenia slovanských jazykov je súčasťou oveľa širšieho okruhu. Dospel 

k nemu napr. C. Renfrew (1987) a jeho prístup ku kognitívnej archeológii. „Čiernou 

skrinkou“, do ktorej nemôžeme vidieť, je problematika šírenia jazykov. Bola súčasťou 

výskumu vzniku a šírenia etník, ale môžeme ju oddeliť, pretože materiálna kultúra sa bezo 

zvyšku nerovná etniku, jeho jazyku a jeho fyzickej podobe. 

Nikto z bádateľov, rozvíjajúcich predstavu o Avaroch hovoriach slovanským jazykom, 

si nepoložil otázku, prečo sa teda v tomto jazyku ako jeho používatelia definujú Slovania.228 

Ak platí etymológia substantíva obor zo slova Avar, vymedzujú tak používatelia jazyka seba? 

Etymológia termínu Slovan skôr upozorňuje na akúsi komunikačnú jednotu Slovanov, Avarov 

                                                 
225 Pohl (2006, 18); Curta (2004, 145; 2008, 681-2). 
226 V Curtovej argumentácii sa vyskytuje jeden zvláštny moment. Ak totiž ignoruje akékoľvek pramene, ktoré sú 
akýmsi spôsobom považované za vypovedajúce o Slovanoch, naozaj mu Slovania zmiznú z dejín včasného 
stredoveku. A preto musí spiritus movens slovančiny hľadať v avarskom prostredí. 
227 Obsadenie celej Karpatskej kotliny uvádza ako možnosť i P. Charvát (2007, 101-2), dôsledkom by bolo 
osídlenie Charvátov iba severne od Karpát. 
228 W. Pohl (2000a, 342-3) upozorňuje, že etymológiu síce nevieme vysvetliť, ale pochádza zo slovanského 
jazyka. Etnonymá Slovincov a Slovákov sú z neho odvodené. 
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veľmi ťažko. Pritom základný antagonizmus je medzi Slovanmi a Nemcami, nie medzi 

obrami a trpaslíkmi. Elita spoločnosti vo včasnom stredoveku, ktorá nebola schopná ani 

pravidelne vyberať dane, ťažko bola schopná rozširovať znalosť slovanského jazyka na celom 

svojom ovládanom teritóriu. 
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3. Metodika práce 
Po stručnom prehľade stavu bádania v nasledujúcich podkapitolách uvádzame 

a obhajujeme štruktúru podkapitol, publikujúcich výskumy zo súboru; stanovujeme, na 

základe akých pozorovaných a zaznamenávaných skutočností sa pokúsime dospieť ku novým 

príspevkom v problematike. Na rozdiel od zaužívaného zaraďovania metodickej kapitoly 

v úvode práce, alebo tesne po ňom, sme sa rozhodli zaradiť ju až po prehľade stavu bádania, 

pretože až z neho vyplýva definovanie sledovaných otázok a problémov. 

3.1. Spracovanie lokalít 
Všetky lokality vo výbere patria do približne súčasného chronologického celku, no 

každá z nich bola skúmaná iným spôsobom. Lokality zo spracovaného výberu boli skúmané 

v 60. a 70. rokoch minulého storočia, poskytujú tak vhodnú príležitosť pre porovnanie 

metodiky výskumov rôznych archeológov. Myslíme si, že je to jedna z dôležitých úloh dejín 

archeológie, ktorej sa však zatiaľ nevenuje v literatúre orientovanej na históriu odboru 

dostatočná pozornosť, resp. sa týka zväčša úrovne dokumentácie neprofesionálnych bádateľov 

v 19. storočí. Existujú všeobecné predstavy o správnej podobe archeologického výskumu, 

konkrétna prax sa však výrazne líši. Jednotná štruktúra podkapitol pomôže určiť rozdielny 

prístup k výskumom a odlišnú podobu pramennej základne. 

Popis lokality sa začína administratívnym začlenením katastrov jednotlivých obcí229 

a prehľadom prírodných podmienok na lokalite. 

3.1.1. Priebeh a metóda výskumu 
Podkapitola obsahuje stručné informácie, zostavené na základe uverejnených správ 

a archívnych dokumentov uložených v AÚ SAV, o priebehu a metodike archeologických 

výskumov. Zastúpenie prameňov ovplyvňovali prírodné a organizačné podmienky výskumov. 

A naopak, na základe niektorých charakteristík dostupných súborov, môžeme určiť použitý 

prístup, ktorý ovplyvnil a niekedy modifikoval dostupné archeologické pramene. Rozdiely 

v dokumentácii objektov a vrstiev keramiky spôsobuje napr. rozhodnutie vyberať objekt po 

poloviciach, či štvrtinách, alebo po mechanických vrstvách jeho celú plochu. 

3.1.2. Stav dokumentácie a jej problémy 
Podkapitola sa zameriava na súpis a charakteristiku dnes dostupnej dokumentácie.  

Závažnou súčasťou podkapitoly sú upozornenia na rozpory medzi nálezovými 

správami a dostupným materiálom. Spracovanie starších výskumov má, nanešťastie, určité 

neprekročiteľné hranice možností, hoci v ideálnych prípadoch je samozrejmý predpoklad 

o neporušenom zachovaní skladovaného archeologického materiálu. Riziko je tým väčšie, čím 

                                                 
229 Vychádzame z údajov Štatistického lexikónu (2003). V staršej literatúre sa môžu údaje odlišovať. 
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bol výskum lokality vykonaný dávnejšie. 

3.1.3. Doterajšie zmienky v literatúre 
Účelom podkapitoly bude komentovaná bibliografia ku dosiaľ publikovaným 

informáciám o lokalitách. Uvedieme, aká časť z výskumov sa už objavila v odbornej 

literatúre, poukážeme na prípadné nepresnosti alebo chybné výklady v predchádzajúcich 

publikáciách a korigujeme ich. Údaje sa niekedy výrazne líšia, až vytvárajú inú podobu reality 

ako skutočné archeologické zistenia dostupné v dokumentácii. Porovnanie s publikovanými 

výbermi keramiky môže pomôcť v hodnotení kompletnosti súborov. 

3.1.4. Spôsob spracovania 
Výskum na každej lokalite, zahrnutej do spracovaného výberu, mal svoje špecifiká, 

o ktorých hovorili predchádzajúce kapitoly. Cieľom podkapitoly je preto vysvetlenie 

a obhajoba zvoleného postupu pre spracovanie dokumentácie a dostupného materiálu 

z lokalít.  

3.1.5. Obydlia 
Na lokalitách sú dobre rozpoznateľným prvkom objekty, pravdepodobne s obytným 

účelom, o čom vypovedá prítomnosť vykurovacieho zariadenia. Sú to predovšetkým zemnice 

so štvorcovým, resp. obdĺžnikovým pôdorysom; a tiež objekty s odlišným pôdorysom, no 

s vykurovacím zariadením. Usporiadané sú podľa postupného číslovania na výskume. 

Situácia sa popisuje v sekciách: rozmery a orientácia; tvar; stratigrafické vzťahy;230 výplň; 

vykurovacie zariadenie; stavebné prvky. Upozorňujeme na rozpory medzi nálezovými 

správami a už publikovanými údajmi v literatúre. Druhú časť hesla tvorí stručný popis 

nálezov. Keramika je najprv charakterizovaná podľa databázy zostavenej z dostupného 

spracovaného súboru. Štatisticky boli spracované údaje o hrncovitých nádobách, špeciálne 

druhy keramiky sa zmieňujú osobitne. K tomu dopĺňame informácie o intrúziách v objektoch 

a podrobnejší popis nálezovej situácie keramiky, ak sa v nálezovej správe nachádzal. Opäť 

sledujeme rozpory medzi správou a súčasným materiálom. 

3.1.6. Ďalšie objekty 
Do kategórie patria objekty bez zisteného vykurovacieho zariadenia, u ktorých sa 

predpokladajú iné účely ako obytné. Zoradené sú rovnako podľa číslovania na výskume. 

3.1.7. Zhrnutie: objekty a materiálna kultúra 
V spracúvaných súboroch sa nachádzalo veľmi malé množstvo nálezov iných ako 

fragmenty keramických nádob. Ku ostatným nálezom poskytujeme štandardné informácie 

                                                 
230 Registrovali sme nielen vertikálne stratigrafické vzťahy, ale i horizontálne, pokiaľ sa objekty vyskytovali 
v skupinách.  
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nutné pre ich publikovanie. Ich nedostupnosť niekedy neumožnila konfrontáciu popisu so 

zachovaným predmetom. V rámci podkapitoly o nálezisku boli spísané informácie o nálezoch 

zo správ a predbežných publikácií a porovnané v súvislostiach skúmanej lokality 

Vyhodnotenie najzávažnejších nálezov: ich datovanie a zaradenie do kontextu materiálnej 

kultúry obdobia je až predmetom súhrnných kapitol. 

Bližšie sa musíme venovať metodike spracovania a publikovania údajov o súboroch 

keramických nádob, pretože ide o jeden z hlavných cieľov práce. 

3.1.7.1. Keramika 
Najrozsiahlejšiu nálezovú položku predstavujú fragmenty keramických nádob. Jej 

chronologické zhodnotenie je však aj napriek dlhoročným bádateľským pokusom nie vždy 

úspešné. Definujeme preto v metodickej kapitole možnosti popisu a skúmania spoločných aj 

odlišných znakov na keramike, a na základe nich stanovíme popisované vlastnosti súborov. 

 Včasnostredoveká sídlisková keramika sa vyznačuje homogénnosťou tvaru: prevláda 

tzv. hrncovitá nádoba, ktorej základná schematická podoba sa nemení, i keď sa proporcie 

a veľkosti v detailoch odlišujú. Nevýhodou je, že zo sídlisk pochádza oveľa menej celých 

zachovaných tvarov, ako z pohrebiskovej keramiky.231 Preto sa zatiaľ nemôžu objaviť pokusy 

o pomerové výpočty na celých nádobách zo sídlisk tak, aby vychádzali z rozsiahlych 

štatistických súborov.232 Aj z technologického aspektu sa obtáčaná keramika a jej výrobné 

stopy v tomto horizonte veľmi podobajú. Pokusy o vizuálne rozdelenie tried keramického 

cesta a ostriva nenachádza potvrdenie fyzikálnymi a chemickými analýzami.233 Uvedené 

dôvody ukazujú ostávajúce možnosti morfologických pozorovaní, ktoré môžu vychádzať 

z utvárania okrajov, resp. horných častí nádob; a podobne aj dien. Z hľadiska výzdoby je 

potrebné sledovať vyskytujúce sa motívy a ich kombinácie, resp. kombinácia výzdobných 

motívov a tvarov okrajov, resp. dien. Štruktúra databázy je založená na publikovanej databáze 

keramiky z Bieloviec (Fusek 2000).234 

Do databázy zahrnujeme iba keramiku z objektov. Museli sme sa spoľahnúť na 

zachovaný materiál, ale i tak sme niekedy zistili rozpory v údajoch nálezových správ 

a keramike. Hlavnými príčinami sú dlhý čas, uplynuvší od konania výskumov, a presuny 

                                                 
231 Jednou zo závažných príčin uvedeného stavu poznania celých tvarov je niekedy nedostatočná práca 
s keramickým súborom, v ktorom sa pri zachovaní určitých jednoduchých postupov dá dospieť k ucelenejším 
výsledkom. Príkladom sú rekonštruované nádoby z predveľkomoravského horizontu na lokalite Nitra-Šindolka 
(Fusek 2008a). 
232 Ako sa o to v prípade pohrebiskovej keramiky pokúsil J. Macháček (1997). 
233 K tomu Fusek – Horváth (1998). 
234 V štúdii sa síce píše o databáze „relevantných znakov“, no možnosti voľby sú najsamprv príliš široké a až zo 
štruktúry databázy vyplýva ich orientácia najmä na popis morfologickej odlišnosti a výzdoby. Ako prepojenie 
oboch úrovní vystupuje skúmanie kombinácií okrajov a výzdoby (Fusek 2000, 111-2). 
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spolu s pokusmi o spracovanie, ktoré súbory podstúpili. Do databázy sme nezaradili keramiku 

z povrchových vrstiev, prípadne zo zberov v blízkosti skúmaných plôch, pretože jej chýba 

bližšie priestorové určenie. V prípade dlhšie osídlených lokalít hrozí premiešanie keramiky zo 

vzdialených časových úsekov, ktoré by mal naopak v prípade objektov archeologický výskum 

identifikovať. 

Základnou jednotkou v databáze je keramický jedinec,235 jeden fragment, niekedy 

zlepený z dvoch alebo viacerých zlomkov. Fragment bol kedysi súčasťou celej keramickej 

nádoby a pre archeológiu predstavuje zvyšok niekdajšej živej kultúry. Každý jedinec je 

opísaný trojicou základných údajov: dĺžkou, hrúbkou a hmotnosťou. Dĺžka črepu je 

definovaná ako najväčšia možná dĺžka, ktorú je možné zmerať na črepe, avšak v kolmej 

vzdialenosti, bez ohľadu na zaoblenie črepu. Hrúbka črepu predstavuje najväčšiu hodnotu, 

aká sa dá namerať na lome jedinca. Hmotnosť jedinca bola odvážená na digitálnej váhe 

Skrebba.236 Táto veličina má charakter intervalu, pretože uvedená váha zaokrúhľuje hmotnosti 

do 100 gramov v intervale 2 g,237 nad 100 gramov v intervale 5 g.238 Celkové uvedené 

hmotnosti keramických súborov sú v dôsledku iba orientačné.239 

Deskriptory databázy sa zameriavajú pri popise jedincov na počet, prítomnosť, resp. 

neprítomnosť, výzdoby a jej bližšiu charakteristiku. Apriórne vyčlenenie technologických 

tried do istej miery nahrádza veličina hmotnosť jedinca, ktorá neskôr umožní rozlíšenie 

jemnejšej a hrubšej keramiky. 

V databáze sa ďalej uvádza počet jedincov v objekte a celkový počet fragmentov, 

z údajov sa bude počítať fragmentárnosť súboru. Čerstvé lomy, spôsobené pri odkrývaní 

objektov alebo neskorším rozpadnutím zlomkov, sa nebrali do úvahy.240 

 Archeologická teória odpadov predpokladá, že v keramike z jedného objektu bude 

zastúpených viacero črepov z jednej nádoby, ktoré sa však nedajú zlepiť. Stačí skúmanie 

voľným okom, aby sme mohli jedince z rovnakých nádob identifikovať. Príčiny sú 

mnohoraké, uveďme preto len najčastejšie. Vo fáze výroby mohli byť na niektoré časti 

                                                 
235 Označený je zloženým číslom, prvé písmeno znamená skratku lokality (C – Cífer-Pác; S – Šaľa-Duslo; K – 
Kubáňovo; U – Úľany nad Žitavou; P – Pavlová), potom nasleduje označenie objektu a za spodnou pomlčkou 
poradové číslo jedinca v objekte. 
236 Na tomto mieste čo najsrdečnejšie ďakujem za poskytnutie váhy dr. G. Fusekovi. 
237 Črepom ľahším ako 2 g bola priradená rovnako dvojgramová hmotnosť, pohybujú sa totiž v najnižšom 
definovateľnom intervale s nenulovou hodnotou hmotnosti. 
238 Hmotnosť jedinca ako meraním zistená veličina zastupuje iné spôsoby hodnotenia keramiky, napr. 
dochovanosť povrchov v databáze G. Fuseka (2000, 113-4). 
239 Váha niekedy opakovane niekoľkokrát menila údaje medzi dvomi párnymi číslami, takže sme hmotnosť 
fragmentu stanovili v strede intervalov a je to nepárne číslo. 
240 Pokiaľ bol však jedinec zlepený už v minulosti pri starších rekonštrukciách súborov, nedá sa rozhodnúť, či 
bol lom čerstvý alebo s patinou. 
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nádoby (najmä okraje s hrdlami a dná) použité špecifické techniky formovania, ktoré sa 

objavia na viacerých zlomkoch. Nádoby sa zdobili zväčša jedným nástrojom a motívom 

obiehajúcim vodorovne celú nádobu, nástroj preto na povrchu zanechával rovnakú alebo 

takmer totožnú stopu. Vo včasnom stredoveku boli podmienky vypaľovania nie vždy 

dokonale kontrolované, a preto sa jednotlivé nádoby mohli po vypálení odlišovať rôznym 

charakteristickým sfarbením, nielen vonkajšieho a vnútorného povrchu, ale aj lomu. 

 Uvedené faktory pomáhajú určiť s väčšou či menšou pravdepodobnosťou črepy 

patriace v živej kultúre jednej nádobe. Pokiaľ však dva fragmenty k sebe nemôžeme prilepiť 

vďaka priliehajúcemu zlomu, nemáme istotu v príslušnosti k jednej nádobe (lepšie sa črepy 

z jednej nádoby dajú identifikovať v objektoch s menším počtom zlomkov, kde je aj menej 

kombinačných možností). To je dôvod, prečo ako primárnu položku volíme keramického 

jedinca, čiže jeden alebo viac zlepiteľných črepov, ktoré určite pochádzajú z jedinej nádoby. 

Jestvujú totiž aj opačné prípady (aj v nami spracovaných súboroch), kde lomy na seba 

priliehajú, ale črepy majú viac-menej odlišný charakter. Najčastejšie sa líši farba fragmentov, 

kvôli iným chemickým podmienkam uloženia črepov. 

 Ďalšie deskriptory podrobnejšie popisujú charakter jedincov súboru. Prvá skupina 

popisuje okraj: počet zlomkov na jedinci, typ a variant okraja a priemer okraja, pokiaľ ho bolo 

možné odmerať. Okraj bol zdobený iba v prípade, ak sa výzdoba nachádza na jeho vnútornej 

strane alebo spredu bezprostredne pod okrajom, ako nezdobené sa uvádzajú tzv. okraje 

s vyzdobenou vydutinou. Hrdlá, odbité vrchné časti nádob, ktoré síce nemajú zachovaný tvar 

okraja, ale vieme určiť ich pozíciu na nádobe; sú popísané svojím počtom a prítomnosťou či 

neprítomnosťou zdobenia. 

 Ďalšie dva deskriptory popisujú prítomnosť, resp. neprítomnosť, zdobenia na všetkých 

jedincoch súboru, ich súčet sa rovná počtu jedincov. Potom sú bližšie rozdelené 

charakteristiky výzdoby. Na základe poznatkov o včasnostredovekej keramike rozlišujeme 

dva najčastejšie spôsoby zdobenia: viachrotým a jednohrotým nástrojom. Deskriptory majú 

ako hlavné pole rozlíšenie techník, ďalšie polia zaznamenávajú špecifické výzdobné motívy. 

Samostatné pole zachytáva iné výzdobné motívy, nevytvorené ani jednou z predchádzajúcich 

možností. 

 V kategórii dien sú zaradené okrem dien i tzv. dná s vydutinou, celkovo teda všetky 

fragmenty, na ktorých pozorujeme formovanie a uhol spojenia podstavy so stenami nádoby.241 

Deskriptory pre charakteristiku dien zaznamenávajú ich počet, typ a variant, a priemer 

                                                 
241 Všetky druhy dien boli kresbovo dokumentované v profile. 
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podstavy, pokiaľ sa dal určiť. Dve nasledujúce polia zachytávajú počet dvoch druhov 

špeciálnej sídliskovej keramiky: zvonov na pečenie a žltej keramiky. 

3.1.7.1.1. Základné charakteristiky súborov 
Údaje zozbierané v databáze využijeme pre základný opis súborov keramiky 

z objektov.242 Budeme sledovať: celkový počet fragmentov v objekte; celkovú hmotnosť 

fragmentov v objekte; fragmentárnosť súborov; priemernú hmotnosť všetkých zlomkov 

v objekte; priemernú hmotnosť zlomkov podľa kategórií fragmentov; percentuálne zastúpenie 

jednotlivých typov fragmentov a jednotlivých druhov výzdoby v objektoch. 

3.1.7.1.2. Kresbové spracovanie súborov 
Zásadnou súčasťou spracovania keramických súborov je ich kresbová dokumentácia. 

Kresbou sme zdokumentovali takmer všetky druhy okrajov a dien nádob.243 V prípade 

nezdobených fragmentov iba profily, zdobené nádoby sú kreslené aj spredu. Kreslíme iba 

päťcentimetrový výsek výzdoby, pretože výzdobné motívy včasnostredovekej keramiky 

obiehajú po celom jej obvode, takže na zachytenie informácie stačí kresliť iba časť črepu. 

Pokiaľ bol polomer nádoby známy, je os súmernosti nakreslená plnou čiarou, ak sa nedal 

zistiť, os je nakreslená čiarkovane. Menšie zlomky sú kreslené v celku bez osi. V prípade 

zaujímavejších vyzdobených vydutín sme kreslili i tie, výber však podliehal iba subjektívnym 

kritériám. 

S kreslením včasnostredovekej keramiky sa spája niekoľko problémov, ktoré doteraz 

veľmi neboli riešené. Asi najzásadnejším je problém, ktorý sa javí jasne iba v prípade 

zachovania celých nádob. I obtáčané nádoby totiž takmer nikdy nemajú dokonalý kruhový 

tvar. S uvedeným problémom súvisí ďalší – určovanie priemeru ústia, resp. podstavy nádob. 

Pokiaľ sa zachoval dostatočne veľký fragment okraja či dna, nie je ťažké na základe 

priemerníka určiť obvod ústia, prípadne podstavy. Na celých zachovaných nádobách však 

vidíme, že ústia, resp. dná, nemali pravidelný kruhový tvar, ale často elipsový, resp. inak 

deformovaný. V uvedenom prípade je však lepšia približná intervalová informácia o veľkosti 

ústia, resp. podstavy, ktorá sprostredkúva údaj o približných rozmeroch nádoby, ako žiadna 

informácia: v starších publikáciách so zobrazeniami keramiky nič neurčuje priemer nádob. 

3.1.7.1.3. Morfológia okrajov 
Myšlienkový základ pre spracovanie morfológie okrajov tvorilo publikované 

spracovanie okrajov z Bieloviec (Fusek 2000, 115-6). Snažili sme sa vyčleniť toľko variantov, 

                                                 
242 V definovaní vlastností vychádzame z mierne upravených položiek stanovených J. Macháčkom (2001b, 67-
8). 
243 Výnimkou sú okraje a dná z jednej nádoby, ktoré sa nedali zlepiť, napriek tomu je ich príslušnosť k jednej 
nádobe nepochybná. 
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koľko umožňuje zachovaný materiál, aby sa dala sledovať morfologická rôznorodosť okrajov 

na lokalitách. 

3.1.7.1.4. Morfológia dien 
Dôvodom rozpracovania morfológie dien je fakt, že spôsob formovania plochy 

podstavy vypovedá o technológii výroby keramiky. Niektoré spoločné znaky dien nie sú 

vhodné ako základ ich delenia. Všetky pochádzajú z hrncovitých nádob, a preto je uhol 

spojenia dna a stien nádoby vždy tupý. Dná väčšiny nádob sú hrubšie, menej precízne 

tvarované ako ich okraj a všeobecne horná časť, formovali sa v prípade obtáčanej keramiky 

v ruke. 

3.1.8. Prehľad súvekého osídlenia v okolí 
Na základe prehľadov o osídlení Slovenska vo včasnom stredoveku,244 a prípadných 

jestvujúcich špeciálnych štúdií, sme zhromaždili údaje o súvekom osídlení v bezprostrednom 

okolí, na katastroch obcí s lokalitou a na susediacich katastroch. Poznatky by mali indikovať 

informácie o štruktúre a podobe osídlenia v širšom časovom intervale 7.-8. stor. Pridali sme aj 

údaje o vyskytujúcom sa staršom, resp. mladšom osídlení vo včasnom stredoveku. V rozsahu 

storočí dodávajú podklady o zmenách osídlenia, pokračujúcich či prerušených sídelných 

aktivitách v oblasti. 

                                                 
244 Napr. B. Chropovský (ed., 1978); D. Bialeková (ed., 1989), J. Zábojník (2004b), M. Hanuliak (2004). 
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4. Vybrané sídliská z obdobia avarského kaganátu na Slovensku 
4.1. Cífer-Pác (o. Trnava) 

Pác sa nachádza v Trnavskom okrese a kraji, je miestnou časťou obce Cífer.245 Je 

položený 2,5 km južnejšie od Cífera po toku riečky Gidra. 

Lokalita sa nachádza na Podunajskej pahorkatine, v jej rámci na Trnavskej 

pahorkatine a na Trnavskej sprašovej tabuli,246 v nadmorskej výške 140 m. Sídlisko leží na 

holocénnych naplavených sedimentoch (litofaciálne nečlenené nivné hliny, alebo piesčité až 

štrkovité hliny dolinných nív a nív horských potokov). Klimaticky patrí do teplej oblasti, 

s priemerným počtom sedemdesiat letných dní. Nachádza sa v oblasti s malým úhrnom 

zrážok. Vyskytujú sa tu černozeme s tmavohnedým 50-80 cm hrubým humusovým 

horizontom (Hradský 1991, 162). Pred združstevnením sa oralo do hĺbky 30-35 cm. 

Rastlinstvo patrí do teplomilnej panónskej flóry, živočíšstvo do eurosibírskej podoblasti 

palearktickej oblasti, s kultúrnou stepou ako prevládajúcim biotopom. Zhruba dvesto metrov 

od sídliska tečie Gidra, ktorá má ročný prietok 0,580 m3.s-1. Hladina spodnej vody je na 

úrovni 139,70 m. n. m. 247  

Najstaršia písomná zmienka o Páci pochádza z roku 1243, keď patril Bratislavskému 

hradu. Asi kilometer od obce sa na mieste pôvodného osídlenia stojí kostol sv. Petra a Pavla, 

podľa stavebno-historického prieskumu s najstaršími múrmi z 13. stor. Včasnostredoveké 

sídlisko je situované v chotárnej časti Nad mlynom, na brehu Gidry naproti kostolu. Pred 

archeologickým výskumom tu bola plánovaná sadba vinohradu.248 

4.1.1. Priebeh a metóda výskumu 
Dejiny výskumu sa začali v roku 1965 nálezom rímskych stavebných zvyškov. Prvá 

výskumná sezóna sa konala v roku 1969 a okrem rímskej murovanej stavby, zemníc z mladšej 

doby rímskej a neolitických objektov boli objavené i včasnostredoveké sídliskové objekty. 

V jednotlivých sezónach bol preskúmaný uvedený počet včasnostredovekých 

objektov: 

 1969  tri objekty   č. 2; 8a; 14; 

 1970  deväť objektov  15, 25, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40; 

 1977  osem objektov   91, 92, 95, 96, 97, 141, 165, 176; 

 1978  šesť objektov   301, 307, 326, 327, 328, 332; 

 1979  tri objekty   441, 445, 484. 

                                                 
245 Podľa Štatistického lexikónu (2003, 38). 
246 Mazúr et al. (1986). Lukniš (1972, 152). 
247 Charakteristika prírodných pomerov bola zostavená podľa J. Drdúla (1991), J. Zábojníka (2008, 280). 
248 Podľa V. Jankoviča (1991, 101-3), A. Nováka (1991, 131-3), O. Hradského (1991, 174). 
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 Niektoré objekty boli skúmané vo viacerých rokoch: objekt 61 (1973 a 1977); objekt 

78 (1975 a 1977); objekt 79 (1977 a 1978), objekt 93 (1975 a 1977). Objekt 45 nemal 

v dostupnej dokumentácii zaznamenaný rok výskumu. Celkovo sa podľa pôvodnej 

dokumentácie preskúmalo 34 objektov datovaných zväčša podľa nálezov do včasného 

stredoveku. 

4.1.2. Stav dokumentácie a jej problémy 
Dokumentácia objektov závisela od niekoľkých faktorov. Pokiaľ zisťovacia sonda 

narazila na objekt, bol nakreslený v pôdoryse a v profile celej steny sondy. Nedoskúmal sa 

však celý. Výnimkou boli objekty s bohatším obsahom nálezov. Pokiaľ sa objekty nachádzali 

celé v sonde alebo na ploche sektoru, preskúmaného v celku, boli objekty nakreslené a 

vybraté úplne, s pôdorysom i rezom. Vzhľadom na sektorový výskum nepredstavuje problém 

presná lokalizácia objektov a ani korelácia so staršími stavbami z doby rímskej, resp. neolitu.  

4.1.3. Doterajšie zmienky v literatúre 
Prvá správa o výskume Pácu len zmieňuje včasnostredoveké objekty a publikuje 

niekoľko fotografií keramiky (Kolník 1972, tab. VI: 3, 6, 9, 11). Typy objektov a plán 

zemnice, obj. 61, sprístupnil T. Kolník neskoršie (Kolník 1975a, 12, obr. 10). Výber materiálu 

z niekoľkých objektov sa objavil v krátkych správach ročeniek AVANS (Kolník 1976; 1978; 

1978; 1980a; 1980b). Najviac informácií poskytol vo vlastivednej monografii o Cíferi (Kolník 

1991, 24-5). Celkovo pozostatky vykladá ako časť menšej osady. Zemnica 61 sa objavila vo 

výbere príkladov na dvojsochovú konštrukciu stavby P. Šalkovského (2001, Abb. 9: 10). J. 

Zábojník (2004b, 84) uvádza sídlisko v katalógu nálezísk ako Cífer, časť Pác II, poloha Nad 

mlynom II. Spomína 3 chaty,249 5 jám a pec, keramiku identickú so zlomkami z pohrebiska, 

a nepočetné nekeramické nálezy. 

4.1.4. Spôsob spracovania 
Dokumentáciu k niektorým objektom sa nepodarilo nájsť, vzhľadom na pracovnú 

zaneprázdnenosť dr. T. Kolníka. V popise objektov túto skutočnosť uvádzame, využili sme 

iné pramene (celkový plán, správy v AVANS-och), pokiaľ to bolo možné. 

Z hľadiska situovania sídliska predstavuje Cífer-Pác dobrú príležitosť pre sledovanie 

vzťahu mladšieho, včasnostredovekého osídlenia ku azda viditeľným starším pamiatkam. 

Niektoré objekty sú viazané okrem prírodných podmienok aj na zvyšky rímskych stavieb.  

4.1.5. Obydlia 
Objekt: 61 

                                                 
249 Do včasného stredoveku je možné datovať iba dve zemnice, za tretiu bola pravdepodobne mylne pokladaná 
chata 25A z obdobia sťahovania národov. 
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Rozmery a orientácia: 2,35 x 2,35 m, hĺ. 10 cm. Sektory K, L/63-67 m. Rozmery piecky 

154 x 120 cm, hĺ. 64 cm. Rohy zemnice smerujú na svetové strany.  

Tvar: štvorcový pôdorys so zaoblenými rohmi. Podľa profilu sa steny objektu takmer 

nezachovali. Rovné dno (obr. 26).250  

Stratigrafické vzťahy: pri juhovýchodnej stene obj. 141, zásobná jama. 

Vykurovacie zariadenie: piecka s kamennou konštrukciou v severnom rohu zemnice. 

Deštrukcia z lomového kameňa, 10 x 15 x 20-25 cm. Väčšina kameňov v prednej časti 

piecky bola v sekundárnej polohe. Iba na vonkajšej severnej časti je niekoľko kameňov 

v pôvodnom uložení. Piecka mala vypálené dno (estrich) a korytovité okraje. 

Stavebné prvky: kolové jamky uprostred severovýchodnej a juhozápadnej steny zemnice. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 6 fragmentov, vážia spolu 76 

gramov a skladá sa z nich 6 keramických jedincov. 5 jedincov bolo zdobených, 1 bez 

výzdoby. Okraj je jeden, hrdlo 1 (výber keramiky na obr. 36). 

Nálezová správa uvádza medzi kameňmi piecky 3 črepy slovanskej keramiky, (z toho 

jeden okraj). Sú to ID C61_6 – C61_7. 

Intrúzie: fragment keramiky z doby rímskej. Jeden praveký okraj. 

 

Objekt: 78 

Rozmery a orientácia: sektor O-P/105-110 m. 310 x 310 cm,251 hĺ. 45-55 cm od úrovne 

zistenia. Rozmery jazykového výbežku 140 x 110 cm, hĺ. 19 cm. Orientácia dlhšej strany 

Z-V. 

Tvar: štvorcový pôdorys so zaoblenými rohmi, orientovaný stenami v smere svetových 

strán. Mierne šikmé steny a takmer rovné dno (obr. 15, 27). 

Stratigrafické vzťahy: severozápadná strana zemnice tesne susedí so žľabom z doby 

rímskej (objekt 55) a vo vyšších vrstvách ho azda prekrývala (Kolník 1976, obr. 99: 2). 

Svedčia o tom nálezy slovanskej keramiky v tomto úseku žľabu. Stredná časť žľabu 

a juhovýchodný sektor zemnice porušil dva neolitické objekty. Ďalší neolitický objekt 

porušila západná stena zemnice. 

Výplň: podstatne tmavšia ako v okolitých objektoch, čiernozem, v ktorej sú často škvrny 

po rozptýlenej spraši a veľa rozpadnutých uhlíkov. V juhozápadnej polovici výplň značne 

rovnorodá od povrchu až po podlahu a tvorila ju čierna zemina so škvrnami po rozptýlenej 

                                                 
250 Plán a profil zemnice bol už publikovaný T. Kolníkom (1975a, obr. 10; 1991, obr. 23). 
251 Podľa nálezovej správy. V literatúre sa uvádzajú iné údaje: 3,35 x 3,20 m (Kolník 1976, 136). 
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spraši husto premiešanej uhlíkmi. Veľká koncentrácia uhlíkov bola najmä na podlahe. 

Drobné kamene sa vyskytli iba v menšom množstve. Podlaha je v hĺ. 45-50 cm. V  

severovýchodnej polovici bola rovnaká výplň. Sporadicky sa vyskytovali malé kamene, 

mazanica a kosti. Zemnica je na väčšine svojej plochy zahĺbená do spraše, len 

v juhozápadnej časti tvorí stenu zahĺbenia kultúrna vrstva. Podlaha je prakticky rovná 

a bez vymazania.  

Vykurovacie zariadenie: piecka sa nachádza v severovýchodnom rohu, je dobre 

zachovaná, postavená v dolnej časti z väčších, v hornej z menších kameňov. Označená 

ako obj. 79.252 

Stavebné prvky: v strede severovýchodnej a juhozápadnej steny je zreteľný náznak 

kolových jám.253 Z južnej strany je pred stenou vykopaný vstup s jazykovitým 

pôdorysom. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 10 fragmentov, vážia spolu 342 

gramov a skladá sa z nich 11 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby (jej črepy sa nachádzajú i v objekte 79). 

9 jedincov bolo zdobených, jeden bez výzdoby. Okraj je 1, so zmerateľným priemerom 

ústia; hrdlo 1 (výber keramiky na obr. 40). 

Podľa nálezovej správy črepový materiál v juhozápadnej polovici bol prevažne atypický 

a koncentroval sa najmä vo vrstve 0-20 cm, medzi fragmentmi štyri včasnostredoveké. 

Materiál v severovýchodnej polovici bol takisto atypický, iba v severnom rohu zemnice 

nad a pod deštrukciou kamennej piecky sa našla slovanská keramika. 

Intrúzie: 20 neolitických fragmentov, 13 z doby rímskej. 

Ostatné nálezy:  

1. V južnom rohu sa na podlahe našlo menšie množstvo semien. V posudku E. 

Hajnalovej určené ako čistec ročný, Stachys annua (veľké množstvo), a mydlica 

lekárska, Saponaria officinalis (1). Podľa autorky pravdepodobne sú dokladom 

recentného zásahu.254 

2. Blízko severozápadnej steny zemnice, tiež na podlahe, sa našiel veľmi 

skorodovaný železný predmet – pravdepodobne nôž. 

3. V hline z nádoby na podlahe pochádzalo veľké množstvo drobných úlomkov 

                                                 
252 Zachovali sme pôvodné označenie, hoci piecka obj. 61 nemala samostatné číslo. Vo vreckách s keramikou sa 
rozlišuje medzi materiálom z obj. 78 a 79. 
253 Na pláne obj. 78 však nie je „náznak“ zakreslený. 
254 NS 9097/80 (paleobotanický posudok, Ing. E. Hajnalová, august – december 1979). 



71 

machu.255 

4. Uhlíky z výplne objektu určené ako javor - Acer sp. (6), dub - Quercus sp. (3), 

slivka - Prunus typ (2).256 

 

Objekt: 79 

Rozmery a orientácia: najv. rozmery kamennej deštrukcie 132 x 120 cm. Dno piecky 

v hĺbke 50 cm, 5 cm nad najspodnejšou úrovňou podlahy obj. 78. 

Tvar: z podoby deštrukcie sa nedá presne určiť. Z dokumentácie nie je jasné, aký pôdorys 

malo vypálené dno piecky. 

Stratigrafické vzťahy: vykurovacie zariadenie obj. 78, v severovýchodnom rohu 

zemnice (obr. 15, 27). 

Výplň: delí sa na dve vrstvy: vrchné dno vypálené, povykladané kameňmi a keramikou, 

spodné dno tvorené trojcentimetrovou vrstvou prepálenej spraše bez nálezov a kameňov. 

Postavená je v dolnej časti z väčších, v hornej z menších kameňov 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 88 fragmentov, vážia spolu 2522 

gramov a skladá sa z nich 29 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom štyroch nádob. 15 jedincov bolo zdobených, 14 bez 

výzdoby. Okraje sú 4, z toho 4 so zmerateľným priemerom ústia; hrdiel 4, dná 4, z toho 2 

so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 40, 41). 

Podľa nálezovej správy sa najviac typickej keramiky v objekte sústreďovalo nad a pod 

deštrukciou piecky. 

Z objektu pochádza unikátny exemplár zvona na pečenie zdobeného tromi pásmi 

hrebeňových rýh a dvomi pásmi vlníc (C79_27) a ďalšie dva zlomky z tela nádoby 

a rovnakého materiálu (C79_28 a C79_29). Ústie bolo nerovnomerné, keramické cesto po 

vypálení so zrnitou a mrviacou sa štruktúrou, ostrené bolo kamienkami do veľkosti 1 mm. 

Intrúzie:  zlomok rímskeho mortária. 

Ostatné nálezy: zo začiatku sa plocha nad pieckou javila ako zhluk kameňov, zlomkov 

rímskej tehly a mazanice. Ďalšími nálezmi boli kúsok rímskej tehly a troskovito spečenej 

hmoty.  

                                                 
255 NS 9097/80 (paleobotanický posudok, Ing. E. Hajnalová, august – december 1979). Na avarskom pohrebisku 
v Csokorgasse sa vyskytovali v dvoch hroboch zvyšky hnedozelenej hmoty, azda machových vankúšikov 
(Justová 1990, 56). 
256 NS 9097/80 (paleobotanický posudok, Ing. E. Hajnalová, august – december 1979). Nález Prunus sp. bol 
publikovaný E. Hajnalovou (2001, 43). 
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4.1.6. Ďalšie objekty 
Objekt: 2 

Rozmery a orientácia: sonda II/69 a sektor A/m. 71-72, úroveň zistenia v hĺ. 100 cm, 

odkrytá južná časť, ďalšia časť zabieha pod neodkrytú plochu severne od sondy. 75 cm 

(neúplná dĺžka) x 68 cm, hĺ. 140 cm. Orientovaný SZ-JV. 

Tvar: pravidelný obdĺžnikový pôdorys; zvislé steny zahĺbenia a rovné dno.  

Výplň: sypká popolovito hnedá. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. Podľa nálezovej správy drobné črepy, materiálom i výzdobou slovanské. 

Ostatné nálezy: drobné úlomky zvieracích kostí. 

Poznámka: mohla by to byť mladšia pravidelná vhĺbenina, do ktorej sa náhodou dostala 

staršia keramika. 

 

Objekt: 8b 

Rozmery a orientácia: sonda I, sektor E/m. 63. Severná časť menšieho objektu – 

čiastočne vbiehajúca pod neodkrytú plochu južným smerom.120 x 50 cm, hĺ. 125 cm.  

Tvar: nepravidelný oválny, viac hruškovitý pôdorys. Konvexné steny a dno. 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 8b, 14, 15, 25, 30, 31, 96 a 97. 

Výplň: sýto tmavá. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. V nálezovej správe uvedené slovanské črepy. 

Intrúzie:  podľa nálezovej správy fragmenty z doby rímskej. 

Ostatné nálezy: mazanica, kameň, rímska tehla. 

 

Objekt: 14 

Rozmery a orientácia: severná časť sondy I, sektor E/m. 60-62. Odkrytá južná polovica 

jamy, rozmery odkrytej časti 130 x 118 cm. Úroveň zistenia v hĺ. 18-26 cm. hĺ. od úrovne 

zistenia 88 cm. 

Tvar: tmavší polkruh na úrovni zistenia, kruhový pôdorys, kotlovité zahĺbenie 

a nepravidelne zahĺbené dno (obr. 3, 20). 

Stratigrafické vzťahy:, porušuje „žľab“ objektu 9/69 z doby rímskej. V skupine objektov 

8b, 15, 25, 30, 31, 96 a 97. 
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Výplň: sýto tmavá čiernozem. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 37 fragmentov, vážia spolu 800 

gramov a skladá sa z nich 35 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom siedmich nádob. 25 jedincov bolo zdobených, 10 bez 

výzdoby. Okraje sú 4, z toho 2 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 2, dno 1 so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 37). 

Intrúzie: 2 atypické praveké črepy. V jednom z vreciek neolitický črep, potvrdený 

nálezovou správou. 

Ostatné nálezy: kúsky prepálenej mazanice. 

1. Zlomok kamenného brúsika. 

2. Zlomok zvieracieho rohu. Neboli v dostupnom súbore. 

 

Objekt: 15 

Rozmery a orientácia: sektor E/m. 65-67. Celkové rozmery 5,16 x 2,28 m, úroveň 

zistenia v hĺ. 20-26 cm, najv. hĺ. od úrovne zistenia 116 cm. Orientovaný dlhšou osou 

v smere SZ-JV. 

Tvar: oválny pôdorys, pôvodne korytovitý tvar. V severozápadnej časti má pravidelný 

pôdorys (takmer obdĺžnik so zaoblenými rohmi), v juhovýchodnej časti 

z predpokladaného pôdorysu nepravidelne vybočuje, i dno je nepravidelne zahĺbené 

a rozpadáva sa na viac priehlbní nepravidelného tvaru. Azda dve spojené vhĺbeniny (obr. 

4, 5, 20, 21). 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 8b, 15, 25, 30, 31, 96 a 97. 

Výplň: kyprá sivočierna čiernozem, miestami pomiešaná s kúskami spraše. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 100 fragmentov, vážia spolu 

2175 gramov a skladá sa z nich 92 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom šiestich nádob. 50 jedincov bolo zdobených, 42 bez 

výzdoby. Okrajov je 5, všetky so zmerateľným priemerom ústia; hrdiel 7, dná 4, všetky so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 39). 

Intrúzie: 13 neolitických fragmentov, 4 z doby rímskej. Dva praveké okraje. 

Ostatné nálezy: značné množstvo zlomkov doštičkovito sa štiepajúceho kameňa 

(bridlice?), zvieracie kosti. Dva fragmenty rímskych tehál. 

1. Kamenný brúsik (8,1 x 3,6 x 2 cm) (obr. 43: 3). 
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Objekt: 25 

Rozmery a orientácia: sektor F/m. 63. 392 x 176 cm; hĺ. 54 cm od úrovne vyberania; 95 

cm od dnešného povrchu. Orientovaný dlhšou osou v smere JV-SZ. 

Tvar: pravidelný oválny pôdorys, korytovito zahĺbený. Dno jamy pravidelne zahĺbené, 

mierne hrboľaté (obr. 6, 7, 22). Priamo nad jamou a v okolí bola zistená koncentrácia 

zlomkov slovanskej keramiky. 

Stratigrafické vzťahy: porušuje neolitický objekt 35, zemnicu 25A a „žľab“ 9d domu 9 

z doby rímskej (obr. 19).257 V skupine objektov 8b, 15, 25, 30, 31, 96 a 97. 

Výplň: kyprá sivočierna čiernozem pri okrajoch s kúskami stvrdnutých hrúd (prímes 

spraše?). 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. 

Intrúzie: podľa nálezovej správy fragmenty keramiky z doby rímskej (hlavne 

v severozápadnej časti, kde jama porušuje zemnicu 25A z doby rímskej258) i neolitické. 

Ostatné nálezy: zvieracie kosti, kusy lomového kameňa (bridlica?). 

1. Pri západnej stene v strede hlinené kónické závažie. Nebolo v dostupnom súbore. 

 

Objekt: 30 

Rozmery a orientácia: sektor F/m. 73-76, úroveň zistenia v hĺ. 40 cm. 240 x 102 cm. Hĺ. 

15-25 cm od úrovne vyberania, 25-35 cm od úrovne zistenia a 65-75 cm od dnešného 

povrchu. Orientovaný dlhšou osou v smere JZ-SV. 

Tvar:  zhruba obdĺžnikový pôdorys so zaoblenými rohmi. Mierne nepravidelne zvislo 

a šikmo zahĺbené steny, mierne sa zdvíhajúce pri oboch užších koncoch (obr. 8, 23). 

Stratigrafické vzťahy: porušuje staršie objekty – vnútorný juhozápadný „žľab“ 9b 

halového domu z doby rímskej a neolitický objekt. V skupine objektov 8b, 15, 25, 30, 31, 

96 a 97. 

Výplň; kyprá čiernozem sýto tmavého odtieňa; pri okraji na severnej a severozápadnej 

strane a pri dne sa ukazovala výplň premiešaná so žltou sprašou. Ako sa potvrdilo pri 

vyberaní objektu, toto premiešanie výplne vzniklo činnosťou hlodavcov; preto v severnej 

                                                 
257 V publikácii staršieho objektu pod včasnostredovekou úrovňou (Varsik – Kolník 2009, obr. 2) má objekt 25 
úplne iný pôdorys. Ostatné pôdorysy nad obj. 9 však viac-menej súhlasia (obj. 15, 30, 31). V pôdoryse však ešte 
chýba obj. 14, podľa nálezových správ takisto porušujúci obj. 9. 
258 Zemnicu nedávno publikovali V. Varsik a T. Kolník (2009). 
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časti vznikla vo forme objektu určitá nepravidelnosť (rozšírenie o 10 cm oproti 

pravidelnému južnému koncu jamy). Podobnú výplň (na úrovni vyberania) majú objekty 

15, 25, 31. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 7 fragmentov, vážia spolu 120 

gramov a skladá sa z nich 7 keramických jedincov. Všetky jedince boli zdobené. Okraj je 

jeden, hrdlá 2 (výber keramiky na obr. 36). 

Podľa nálezovej správy sa v nadloží objektu našiel jeden slovanský fragment. 

Intrúzie: jeden fragment azda z doby rímskej. Podľa nálezovej správy sa našli v nadloží 

objektu 2 zlomky z doby rímskej. 

Ostatné nálezy: zlomky lomového kameňa, niekoľko drobných úlomkov rímskych tehál. 

 

Objekt: 31 

Rozmery a orientácia: sektor H/m. 69-73,5. 360 x 124 cm (70 cm na juhovýchodnom 

konci). Hĺ. na úrovni zistenia 16 cm, hĺ. dna od dnešného povrchu 70 cm. Orientácia 

dlhšou osou v smere Z-V, s odchýlkou na sever. 

Tvar: obdĺžnikový pôdorys so zaoblenými rohmi, nápadne pretiahnutý a na východnom 

konci mierne zúžený. Veľmi mierne korytovito zahĺbený, hrboľaté dno; takmer na celej 

ploche výrazne podlahovito stvrdnuté (obr. 9, 24). Vo východnej zúženej časti je dno 

jamy kvalitnejšie a jama plytšia. V západnej časti pravdepodobne dno jamy porušili nory 

hlodavcov. 

Stratigrafické vzťahy: porušuje „žľab“ 9e na severozápadnej strane halového domu 9 

z doby rímskej a pravdepodobne i neolitickú sídliskovú vrstvu či objekt 32. Oba však 

zasahujú hlbšie, pričom žľab 9e je výrazný i tým, že dno objektu 31 nie je v ňom 

podlahovito stvrdnuté ako v ostatných častiach jamy.  

Výplň: kyprá čiernozem sýteho sivočierneho odtieňa; pri okrajoch, najmä v západnej časti 

pomiešaná so sprašou (azda kvôli norám). Výplňou podobné objekty 25 a 30. 

Stavebné prvky: zlomok prepálenej mazanice s odtlačkami dreva – guľatiny. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádzajú 4 fragmenty, vážia spolu 40 

gramov, z ktorých sa skladajú 4 keramické jedince. 3 jedince boli zdobené, jeden bez 

výzdoby.  

Podľa nálezovej správy vo vrstve ornice nad objektom zlomky slovanskej keramiky. Vo 

vrchnej vrstve výplne dva slovanské črepy, hlbšie sporadicky niekoľko zlomkov 
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neolitickej keramiky. 

Intrúzie: 17 neolitických zlomkov a 4 z doby rímskej. 

Ostatné nálezy: vo vrchnej vrstve výplne sa vyskytli kúsky lomového kameňa, zlomok 

rímskej tehly. Mazanica. 

 

Objekt: 32 

Rozmery a orientácia: sektor H/m. 73-75.259 180 x 130 cm, hĺ. 80 cm od úrovne zistenia 

(105 cm od povrchu). Dlhšia os v smere SZ-JV. 

Tvar: objekt čiastočne vbieha pod neodkrytú plochu v sektore CH. Podľa odkrytej časti 

má obdĺžnikový pôdorys so zaoblenými rohmi a rovným dnom v juhovýchodnej časti; 

v severozápadnej časti je buď mladší zásah, alebo je tu objekt viac zahĺbený. 

Výplň: kyprá popolovitá. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. Podľa nálezovej správy jeden slovanský črep. 

Intrúzie: dva zlomky z doby rímskej uvedené v nálezovej správe. 

Ostatné nálezy: drobné kamene, zlomky prepálenej mazanice a prepálená zvieracia kosť. 

 

Objekt: 33 

Rozmery a orientácia: sektor H/m. 74-75.260 Úroveň zistenia v hĺ. 45 cm. 280 x 85-110 

cm, hĺ. 40 cm (od úrovne vyberania). 

Tvar: nepravidelný korytovitý tvar s výrazným ohraničením na východnej strane a 

s obdĺžnikovým rozšírením na južnej strane. Zahĺbenie objektu nepravidelné: sčasti so 

zvislými, sčasti so zošikmenými stenami; rovné dno, pri severnom okraji oválna, pri 

západnej stene kruhovitá priehlbina (azda nory).  

Stratigrafické vzťahy: pri opätovnom zoškrabovaní a čistení okolia stavby 9 z doby 

rímskej sa zistilo, že juhozápadnú stranu stavby v pravidelných rozstupoch sledujú tri 

jamy, dosvedčujúce portikovú prístavbu; chýba však jama na juhozápadnom rohu stavby. 

V mieste jej predpokladaného výskytu je vyššie uvedené rozšírenie objektu 33. 

Výplň: kyprá sivohnedá zemina pomiešaná s popolom. Južná časť je o 10-15 cm hlbšia 

a bola tu i odlišná výplň. Zdá sa, že ku objektu nepatrí a predstavuje starší objekt 

čiastočne prekrytý mladším. 

                                                 
259 Nebol nám dostupný plán s presným zakreslením objektu. 
260 Nebol nám dostupný plán s presným zakreslením objektu. 
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Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. Podľa nálezovej správy úlomky slovanskej keramiky. 

Intrúzie: fragmenty rímskej keramiky uvedené v nálezovej správe. 

Ostatné nálezy: značné množstvo kusov prepálenej mazanice, drobné kamene, zlomky 

rímskych tehál, zlomky zvieracích kostí. V južnej časti fragmenty rímskych tehál 

a kamene. 

1. Zlomok kamennej osličky. Nebola v dostupnom súbore. 

 

Objekt: 38 

Rozmery a orientácia: sektor D/m. 69-70. Rozmery odkrytej časti 170 x 90 cm, hĺ. 232 

cm. 

Tvar: kruhový pôdorys, približné oválny profil, mierne konvexné dno (obr. 11-13, 25). 

Stratigrafické vzťahy: výrazne porušuje vrstvu neskororímskeho vyrovnávania povrchu. 

Výplň: kyprá sivá popolavá. 

Stavebné prvky: štyri kusy mazanice s rovnou plochou na jednej zo strán, ďalší kus 

s viacerými odtlačkami stavebných prvkov (obr. 43: 2). 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 22 fragmentov, vážia spolu 744 

gramov a skladá sa z nich 22 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 10 jedincov bolo zdobených, 12 bez 

výzdoby. Okraje sú 3, z toho jeden so zmerateľným priemerom ústia; dná 2, obe so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 36, 37). 

V hĺ. 210 – 230 cm sa našli zlomky zvona alebo zvonov na pečenie, okraj zložený z dvoch 

fragmentov, s odtlačkom stebiel tráv (C38_24) a ďalší menší okraj (C38_21). 

Z objektu takisto pochádzajú štyri zlepiteľné zlomky pekáča alebo pražnice, s celkovou 

dĺžkou steny 38 cm (obr. 43: 1). 

Intrúzie: 9 neolitických zlomkov, 36 fragmentov z doby rímskej. 

Ostatné nálezy: veľké množstvo lomového kameňa (i väčšie kusy), doštičkovito sa 

lámajúceho (príbuzný materiál sa našiel v slovanská objektoch 15 a 25), zlomky rímskeho 

stavebného materiálu (rímskych tehál, kúskov malty), zvieracie kosti. Tesne nad dnom 

jamy, v hĺ. 210 – 230 cm sa vyskytla väčšia koncentrácia zlomkov kameňa. 14 kusov 

mazanice, štyri s rovnou plochou na jednej strane. 

1. Kus zaoblenej tehloviny s tromi dierkami, z hĺ. 210-230 cm. 
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2. Kostená „korčuľa“, v hĺ. 210-230 cm. Nebola v dostupnom súbore. 

3. Uhlíky Quercus sp. (2).261 

 

Objekt: 39 

Rozmery a orientácia: južná stena sektora C/m. 70. Na úrovni zistenia (v hĺ. 170 cm) má 

rozmery 164 x 64 cm, hĺ. 280 cm.  

Tvar: kruhový pôdorys ústia, hruškovitý profil. V strede takmer rovné dno (obr. 10, 25). 

Stratigrafické vzťahy: porušuje rímsky objekt 1, ktorý v južnom profile rezu siaha do hĺ. 

160-170 cm a javí sa jemnými sprašovými vrstvičkami v čiernozemi.  

Výplň: sýta čiernozem. Zahĺbený do pieskového podložia. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 64 fragmentov, vážia spolu 1512 

gramov a skladá sa z nich 61 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom dvoch nádob. 19 jedincov bolo zdobených, 42 bez 

výzdoby. Okrajov je 7, z toho 3 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 4, dná 3, všetky 

so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 36). 

Intrúzie: 2 neolitické zlomky, 12 z doby rímskej, 6 pravekých atypických. Glazovaný 

okraj pravdepodobne z vrcholného stredoveku. 

Ostatné nálezy: v južnej polovici veľké množstvo zlomkov rímskych tehál (až po dno), 

drobné zlomky kameňa, kúsky malty, drevený uhlík.262 Niekoľko zlomkov dlhých 

zvieracích kostí. V severnej polovici sa opäť vyskytlo značné množstvo rímskych tehál, 

zvieracie kostí a drevené uhlíky. 

 

Objekt: 45 

Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

 
Objekt: 91 

Rozmery a orientácia: sektor J/m. 100-102. 

Tvar: štvorcový pôdorys. 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 91, 92, 93, 165, 307 a 484. 

Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

 

                                                 
261 NS 9097/80 (paleobotanický posudok, Ing. E. Hajnalová, august – december 1979). 
262 Vo výskumných správach sa nenachádzalo jeho bližšie určenie. 
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Objekt: 92 

Rozmery a orientácia: sektor F/m. 105-107. Dlhšia os približne v smere Z-V. 

v skupine objektov 91, 92, 93, 165, 307 a 484. 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 91, 92, 93, 165, 307 a 484. 

Tvar: oválny pôdorys. 

Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

 

Objekt: 93 

Rozmery a orientácia: sektor H/m. 100-102. 

Tvar: kruhový pôdorys. 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 91, 92, 93, 165, 307 a 484. 

Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 21 fragmentov, vážia spolu 916 

gramov a skladá sa z nich 19 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom troch nádob. 13 jedincov bolo zdobených, 6 bez 

výzdoby. Okraje sú 4, jeden so zmerateľným priemerom ústia; hrdlo jedno (výber 

keramiky na obr. 41, 42). 

Z objektu už boli publikované tri okraje a črep z tela nádoby (Zábojník 1988, Fig. 24: 3, 

6-8). Zastúpené sú i v našom súbore. 

 

Objekt: 95 

Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

 

Objekt: 96 

Rozmery a orientácia: sektor D/m. 62-63. Orientovaný dlhšou osou SV-JZ. 

Tvar: oválny pôdorys. 

Stratigrafické vzťahy: V skupine objektov 8b, 15, 25, 30, 31, 96 a 97. 

Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

 

Objekt: 97 

Rozmery a orientácia: sektor D/m.60-62. Orientovaný dlhšou osou v smere SZ-JV. 

Tvar: oválny pôdorys. 

Stratigrafické vzťahy: V skupine objektov 8b, 15, 25, 30, 31, 96 a 97. 
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Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

 

Objekt: 141 

Rozmery a orientácia: sektor L/m. 61-64. Úroveň zistenia v hĺ. 60 cm. Priemer ústia 

156-160 cm, najv. ø 190 cm; hĺ. 190 cm.  

Tvar: ústie s takmer kruhovým pôdorysom, hruškovitý profil, steny plynulo prechádzajú 

do konvexného dna (obr. 28). 

Stratigrafické vzťahy: vyhĺbený do sivožltkastého podložia; na severnej strane 

v hnedastej kultúrnej neolitickej vrstve. Pri severozápadnej stene obj. 61, zemnice. 

Výplň: veľmi kyprá tmavá až čierna zem, miestami premiešaná pásmi žltej spraše, najmä 

pri okrajoch. Nad dnom väčšie žlté pásy pravdepodobne spadnuté z okrajov jamy. Steny 

boli miestami rozryté hlodavcami a ostali po nich tmavé pásy na obvode. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. 

Ostatné nálezy: úlomky rímskych tehál a kusy prepálenej mazanice. V zásype jamy pri 

severnej stene v hĺ. 80 cm bola kostra psa, blízko nej o niečo hlbšie ďalšie zvieracie kosti 

(pes, ovca/koza?); v hĺ. 120 cm v strede jamy našla sa lebka koňa bez spodnej čeľuste. 

Menšie kusy zvieracích kostí sa našli vo výplni od vrchu až ku dnu. Veľa kusov väčších 

i menších lomových kameňov.  

 

Objekt: 165 

Rozmery a orientácia: sektory J, K/m. 93-95. Rozmery ústia 156 x 136 cm, rozmery 

najv. vydutiny 150 x 160 cm. Hĺ. 205 cm od úrovne zistenia.  

Tvar:  kruhový pôdorys ústia, hruškovitý profil (obr. 14, 28A). 

Stratigrafické vzťahy: v hornej časti na okrajoch objektu boli plytšie neolitické 

priehlbne, preto sa obrysy objektu dali presnejšie ohraničiť až hlbšie. V skupine objektov 

91, 92, 93, 165, 307 a 484. 

Výplň: zásyp objektu tvorila tmavá až čierna zemina premiešaná miestami vrstvami 

žltkastej spraše (Kolník 1978, obr. 76: 1). Vyhĺbený do čistej žltkastej spraše. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 19 fragmentov, vážia spolu 522 

gramov a skladá sa z nich 19 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 18 jedincov bolo zdobených, jeden bez 
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výzdoby. Okrajov je 5, z toho tri so zmerateľným priemerom ústia (výber keramiky na 

obr. 42). 

Z objektu bol publikovaný jeden okraj (Zábojník 1988, Fig. 24: 9). 

Intrúzie:  vo vrecku neolitický črep. Podľa nálezovej správy menšie množstvo 

neolitických črepov, z doby rímskej a včasnostredovekých. 

Ostatné nálezy: úlomky zvieracích kostí, menšie kusy prepálenej mazanice. V dolnej 

polovici zásypu boli väčšie i menšie kusy lomového kameňa. 

1. V hĺ. 160 cm kamenný žarnov (kruhový, okraje otlčené) s otvorom v prostriedku. 

Nebol v dostupnom súbore. 

 

Objekt: 176 

Rozmery a orientácia: sektor O/m. 129-130. Najv. ø ústia 180 cm, max. ø 232 cm, ø dna 

140 cm. Dno v hĺ. 184 cm. 

Tvar: kruhový pôdorys ústia, hruškovitý profil. Rovné dno (obr. 29). 

Stratigrafické vzťahy: na severozápadnej stene objektu bol zhluk kameňov väčší a ide 

pravdepodobne o časť palisády z doby rímskej, ktorá je evidentná i za objektom 

v západnom smere. V severovýchodnej časti objektu sa pri začistení rysoval obdĺžnikový 

svetlohnedý zásah. 

Výplň: v hĺ. 0-10 cm výplň tvorila hnedočierna zemina, obsahujúca veľké množstvo 

väčších i menších kameňov. V hĺ. 10-60 cm výplňou tmavohnedá zemina premiešaná 

kúskami mazanice. V hĺ. 60 cm sa objekt začína rozširovať do bokov, výplň obsahuje 

drobné kúsky spraše. Od hĺ. 95-130 cm čiernohnedá výplň premiešaná sprašou a v južnej 

strane veľký výskyt kameňov. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza jedna zdobená vydutina 

s hmotnosťou 12 gramov. 

Podľa nálezovej správy keramika od hĺ. 8-10 cm. Hĺ. 10-60 cm – niekoľko nezdobených 

črepov. Hĺ. 60-95 cm – niekoľko rímskych zlomkov. V hĺ. 105 cm sa našiel laténsky črep 

s niekoľkými fragmentmi zo dna nádoby z doby rímskej. 

Intrúzie:  celkovo 45 neolitických zlomkov, 20 laténskych. Črepy z doby rímskej boli 

z vrecka vybrané, nebolo možné zistiť ich počet. 

Ostatné nálezy: na povrchu zlomky tehál a korýtkovitých tehál, menšie i väčšie kúsky 

mazanice s odtlačkami, kúsky zvetranej malty a väčšie množstvo zvieracích kostí, ktoré sa 

pri vyberaní lámali (väčšia krehkosť). Hĺ. 8-10 cm – výplň znova obsahovala zlomky 
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tehál, kamene a kúsok železnej trosky. Hĺ. 10-60 cm – kúsky mazanice, zlomky tehál, 

zvyšky zvieracích kostí, veľké množstvo kameňov. Hĺ. 60-95 cm – veľké množstvo 

kameňov a tehál. Hĺ. 95-130 cm – niekoľko zvieracích kostí (rebier) a zlomky tehál 

rozptýlené v celej vyberanej vrstve. 

1. Hĺ. 6 cm – obsidiánový úštep. 

2. Hĺ. 8-10 cm – železný klinec ohnutý. 

3. Hĺ. 8-10 cm – dlhší železný predmet (veľmi skorodovaný). 

4. Hĺ. 40 cm – kúsok skla. 

5. Hĺ. 40 cm – korálik. 

6. Hĺ. 40 cm –  zlomok bronzovej ihly. Z nálezov nebolo nič v dostupnom súbore. 

 

Objekt: 301 

Rozmery a orientácia: sektor d/m. 90-91. 136  x 122 cm, hĺ. 35 cm od úrovne vyberania. 

Dlhšou osou v smere S-J. 

Tvar: takmer oválny pôdorys. Steny na východnej strane plynule miskovito zošikmené, 

podbiehajúce na západnej strane dna (zvyšky pecnej klenby) (obr. 16, 29A).  

Výplň: na úrovni zistenia sa objekt prejavoval ako oválny tmavší fľak s tehlovooranžovo 

prepálenými okrajmi na západnej strane. Výplň hnedočierna, značne tvrdá, iba pri dne 

sivá, kyprá (popolovitá). Klenba čiastočne zachovaná na západnej strane, v juhozápadnej 

časti zvyšky prevalenej klenby aj vo výplni.263 

Stavebné prvky: v juhovýchodnej štvrtine bol zanechaný výstupok podložia. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 9 fragmentov, vážia spolu 350 

gramov a skladá sa z nich 8 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 4 jedince boli zdobené, 4 bez výzdoby. 

Okraj je jeden; hrdlá 2, dná 2 s neurčiteľným priemerom podstavy (výber keramiky na 

obr. 37, 38). 

Intrúzie:  3 neolitické fragmenty, 4 z doby rímskej. 

Ostatné nálezy: zlomky tehál (rímska doba), kamene i kusy prepálenej mazanice, kúsky 

vápennej malty, uhlík, nevýrazné drobné zlomky zvieracích kostí. 

1. Bronzový pliešok. Nebol v dostupnom materiáli. 

 

                                                 
263 Fotografia obj. 301 publikovaná T. Kolníkom (1980a, obr. 77: 3). 
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Objekt: 307 

Rozmery a orientácia: sektor L/m. 85-87. 138 x 128 cm, hĺ. od úrovne vyberania 160 

cm, najv. šírka 172 cm. 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 91, 92, 93, 165, 307 a 484. 

Tvar: nepravidelný kruhový pôdorys ústia, hrdlo zúžené, hruškovitý profil. Zásobná jama 

(obr. 30). 

Výplň: takmer čierna zemina. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. 

Intrúzie:  podľa nálezovej správy neolitická, laténska a rímska keramika. 

Ostatné nálezy: veľké množstvo rímskych stavebných zvyškov a kúskov prepálenej 

mazanice i väčšie množstvo kamenia a tiež menšie množstvo zvieracích kostí. 

1. V hĺ. 130 cm sa od úrovne vyberania našla značne skorodovaná železná sekera.264 

Má úzke ostrie, rozšírenú objímku a na hornej strane nevysoké tŕne (obr. 43: 4) 

(Kolník 1980a, 148, obr. 70: 1). 

 

Objekt: 326 

Rozmery a orientácia: sektor g/m. 70-75. 118 x 84 cm, hĺ. 40 cm. Orientovaný dlhšou 

osou SZ-JV. 

Tvar: oválny pôdorys, korytovito zahĺbený. V profile dlhšej osi je dno konvexné, v reze 

kratšou osou ploché (obr. 31). 

Stratigrafické vzťahy: na severovýchodnej strane bol zapustený do bledšej hnedastej 

neolitickej vrstvy alebo objektu. 

Výplň: tmavá až čierna kyprá zem, pri spodku premiešaná popolom. 

Vykurovacie zariadenie: steny boli prepálené, 1 – 1,5 cm hrúbky – ohnisko? 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. Podľa nálezovej správy dva atypické zlomky. 

 

Objekt: 327 

Rozmery a orientácia: sektor d/m. 60-61. 115 x 45 cm, hĺ. 7 cm. Orientovaný dlhšou 

                                                 
264 Kresba publikovaná T. Kolníkom (1991, obr. 24: 1). 
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osou v smere SV-JZ 

Tvar: stlačená elipsa. 

Výplň: estrich upravený vodorovne sa zachoval iba v strede ohniska. Hrúbka prepálenej 

zeme bola 2-3 cm. Výplň tmavá, kyprá, zemina estrichu popolavá. 

Vykurovacie zariadenie: ohnisko. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  žiadna sa v objekte nenašla. 

Ostatné nálezy: prepálená mazanica na koncoch bola iba v obrysoch, vo výplni sa 

strácala. 

 

Objekt: 328 

Rozmery a orientácia: sektor f/m. 56-58. Ø 110 cm, hĺ. od úrovne zistenia 60 cm. 

Tvar: kruhový pôdorys, steny sa šikmo zužovali, rovné dno (obr. 18).265 

Stratigrafické vzťahy: vyhĺbený do neolitickej kultúrnej vrstvy s tmavšou hnedastou 

farbou (obr. 32). 

Výplň: sivo-popolová kyprá zem, bledšia ako neolitická vrstva. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. Podľa nálezovej správy atypické črepy. 

Ostatné nálezy: väčší lomový kameň a úlomky ďalších. Našli sa aj zlomky prepálenej 

mazanice a kus rímskej tehly. 

1. Mlynský kameň (kruhový, prelomený) s okrúhlym otvorom v strede (Kolník 

1980a, 148, obr. 77: 6). 

2. Dva úlomky hrubého mlynského kameňa, s hranatým otvorom v strede (Kolník 

1980a, 148, obr. 77: 6). Obidva neboli v dostupnom materiáli, ich poloha je však 

zakreslená v pláne objektu (obr. 18). 

 

Objekt: 441 

Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádzajú 2 fragmenty, vážia spolu 18 

gramov a skladajú sa z nich 2 keramické jedince. Oba jedince sú zdobené. 

                                                 
265 Fotografiu objektu publikoval T. Kolník (1980a, obr. 77: 5). 
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Objekt: 445 

Poznámka: dokumentácia k objektu nebola sprístupnená. 

 

Objekt: 484266 

Rozmery a orientácia: sektor H/m. 90-95. 240 x 98 cm, najv. hĺ. od úrovne zistenia 98 

cm. Orientovaný dlhšou osou SV-JZ. 

Tvar: pôdorys v tvare pretiahnutej elipsy, korytovito zahĺbený objekt s nepravidelným 

dnom, s dvomi priehlbňami. Na severovýchodnom konci bol objekt plytší a na spodnej 

strane bola ešte malá nepravidelná jamka (obr. 17, 33). 

Stratigrafické vzťahy: vo vrchnej časti na západnej a severnej strane od hĺ. 30 cm 

zapustený do neolitickej hnedastej vrstvy. V skupine objektov 91, 92, 93, 165, 307 a 484. 

Výplň: tmavá hnedočierna, pomerne kyprá zemina. Zahĺbený do spraše. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 14 fragmentov, vážia spolu 1074 

gramov a skladá sa z nich 11 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 8 jedincov bolo zdobených, 3 bez 

výzdoby. Okrajov je 5, z toho všetky so zmerateľným priemerom ústia; dno jedno, so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 38, 39). 

Podľa nálezovej správy sa pomerne veľa črepov našlo v spodnej tretine výplne. 

Z neznámeho počtu zlomkov boli zrekonštruované dve nádoby, jedna zdobená dvomi 

pásmi hrebeňových rýh a uprostred vlnicou (Kolník 1980b, 109, obr. 56: 8; v. nádoby 36 

cm), druhá nádoba zdobená dvomi pásmi hrebeňových rýh a medzi nimi štyrmi vlnicami 

(tamže, obr. 56: 10) (v prílohe obr. 35).267 

Ostatné nálezy: zemina, v ktorej sa sporadicky nachádzali hrudky vápenatej malty, päť 

drobných úlomkov rímskych tehál (5 ks), úlomky kameňa (všetky tri položky rímske 

stavebné zvyšky), zriedkavo zvieracie kosti. 

1. Bronzový náramok s kruhovým prierezom drôtu, najv. ø 7 cm (v prílohe obr. 35: 

11) (Kolník 1980b, 109, obr. 56: 11). 

4.1.7. Zhrnutie: objekty a materiálna kultúra 
Na lokalite Cífer-Pác môžeme do včasného stredoveku datovať dve zemnice, jednu 

voľne stojacu piecku, päť zásobných jám s približne hruškovitým profilom a dvadsať dva 

                                                 
266 Popis objektu bol už publikovaný T. Kolníkom (1980b, 109, obr. 56). 
267 Nádoby neboli v dostupnom súbore. 
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sídliskových jám (plán I-II). Z niekoľkých objektov nám nebola dostupná dokumentácia a 

nálezy (2, 8b, 25, 32, 33, 45, 91, 92, 95, 96, 97, 441, 445), ale o slovanskej keramike hovoria 

nálezové správy (2, 8b, 32, 33). Niekedy ani nálezové správy sa nezmieňujú o nálezoch 

včasnostredovekej keramiky (25, 141, 326, 307, 327, 328). Tieto objekty boli datované do 

včasného stredoveku podľa analógie (zásobné jamy 141 a 307, kde bola sekera jediným 

nálezom z 8. stor., objekt 25 podobný ostatným plytkým obdĺžnikovým objektom aj na 

základe vypĺňajúcej vrstvy). Niektoré sú však do včasného stredoveku zaradené iba 

s výhradou, o objektoch s nedostupnou dokumentáciou nemôžeme usudzovať nič, pokiaľ 

z nich nebola aspoň keramika. 

Výskum zistil dve včasnostredoveké zemnice. Zemnica 61 má pravidelný štvorcový 

pôdorys a dvojsochovú konštrukciu strechy. Zemnica 78 má o trochu väčší štvorcový pôdorys 

s jazykovitým vstupom v južnej stene chaty. Obidve zemnice mali kamenné piecky. Zemnica 

78 sa našla v strede staršieho pôdorysu rímskej stavby.  

Ďalšie objekty tvoria niekoľko typov. Päť jám môžeme charakterizovať ako zásobné 

(39, 141, 165, 176, 307). Najbližšia vzdialenosť medzi nimi bola desať metrov v prípade jám 

165 a 307. Iba jama 141 sa nachádzala tesne pri zemnici, pri obj. 61. 

Voľne stála piecka 301 a ohnisko 327, no druhý objekt bez datovateľného materiálu. 

Ako špecifický typ sa vydeľujú objekty s elipsovitým, resp. oválnym pôdorysom a plytkým 

zahĺbením: 25, 30, 31, 32 a azda tiež 33. Všetky sa nachádzajú v okolí žľabu z doby rímskej 

a porušujú jeho okraje a vnútro. Včasnostredoveký objekt 25 zasiahol výkopom zemnicu 

z obdobia sťahovania národov 25A. Ďalší podobný typ objektov mal približne oválny pôdorys 

a korytovité zahĺbenie, sú to objekt 326 a 484.  

Ďalším typom sú objekty s kruhovým pôdorysom a približne polkruhovým profilom 

(14 a 38, v jednom zhluku objektov) a azda aj objekty 93 a 328, no k nim nebola 

dokumentácia dostupná. Z kategórií sa vymykajú objekt 2 so štvorcovým pôdorysom (ktorý 

nemusí byť nevyhnutne datovaný do včasného stredoveku), objekt 8b s nepravidelným 

hruškovitým pôdorysom a objekt 91 s kosoštvorcovým pôdorysom. 

Objekty v Cíferi-Páci sa vyskytovali v niekoľkých skupinách. Na ploche 35 x 15 m 

boli jamy s približné obdĺžnikovým pôdorysom 8b, 15 (s nepravidelným rozšírením), 25, 30 

a 31, jamy s oválnym pôdorysom 96 a 97, jama s hruškovitým pôdorysom 8b, dve jamy 

s kruhovým pôdorysom 14 a 39 a  zásobná jama 38. Koncentrácia obdĺžnikových jám azda 

akýmsi spôsobom súvisí so žľabom z doby rímskej, ktorý všetky tieto jamy porušujú. 

Takmer desať metrov na sever od veľkej skupiny leží zemnica 65 a zásobná jama 141. 

Južne od veľkej skupiny sa nachádza objekt 2. Desať metrov východne od veľkej skupiny je 
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na ploche 25 x 25 m šesť objektov: zásobné jamy 165 a 307, korytovitá jama s oválnym 

pôdorysom 484, dve jamy s kruhovým pôdorysom 92 a 93 a jama s kosoštvorcovým 

pôdorysom 91. Desať metrov severne od tejto koncentrácie stála zemnica 78 s pieckou 79. 

Dvadsať metrov na západ od zemnice bola zásobná jama 176. Pri severnom okraji skúmanej 

plochy stáli osamotene piecka 301, korytovitý oválny objekt 326 a kruhový objekt 328. 

Okrem náznakov sústredenia zásobných jám a obdĺžnikových objektov v priestore 

žľabu 9 nepozorujeme žiadnu výraznú koncentráciu. Platí preto názor T. Kolníka, podľa 

ktorého výskum zachytil iba okraj včasnostredovekej osady.  

4.1.7.1. Keramika 
Celkovo pochádza z Cífera-Pácu 403 fragmentov, z ktorých sa skladá 326 

keramických jedincov s hmotnosťou 11 327 g (tab. 8). Nanešťastie bola dostupná keramika 

iba z pätnástich objektov, tvoriacich na ploche niekoľko zhlukov (obr. 34). Z niektorých 

objektov však pochádza veľmi málo zlomkov i jedincov. V prípade obj. 484 je jasné, že 

z neho v dostupnom súbore chýbali minimálne dve nádoby,268 u ďalších objektov existuje 

podozrenie na diskrepanciu medzi získaným a dostupným súborom, pokiaľ sa líšili informácie 

o nájdenej keramika v nálezových správach a vo vreckách z objektov. Nádoba z objektu 79 

(C79_30) bola zrekonštruovaná už dávnejšie, ďalej dva jedince C15_79 a C15_80 pochádzajú 

zrejme z rovnakej nádoby a umožňujú kresbovú rekonštrukciu. V jednej z charakteristík je 

Cífer-Pác najkvalitnejším súborom zo spracúvaných výberov: u najviac nádob je možný 

metrický popis horných častí. Sporadicky sa v súbore vyskytli subtílnejšie nádobky: C61_3, 

C30_7. 

Fragmentárnosť súborov dosiahla u siedmych objektov najvyššiu hranicu 100 %. 

Menej ako 90 % má len obj. 301 (piecka s ôsmymi jedincami) a výber z obj. 484. Nezvyčajne 

nízku fragmentárnosť 34% má súbor z obj. 79, pece zemnice 78. Väčšina zlomkov však patrí 

kompletnej nádobe C79_30 (ktorú však bolo treba dosadrovať, nenachádzali sa tam všetky 

zlomky). Časť fragmentov jedinca C79_31 sa nachádzala i v zemnici. Súbor obsahoval jednu 

intrúziu, zlomok rímskeho mortária, ktorý sa azda do konštrukcie piecky dostal pri jej stavbe. 

Dva okraje zvonov na pečenie pochádzajú z obj. 38. Tri zlomky zdobeného zvonu sa 

našli v deštrukcii obj. 79, teda v peci zemnice. Z obj. 39 pochádza zrejme čast okraja pražnice 

alebo pekáča. 

Špecifikom Cífera-Pácu ako polykultúrnej lokality je vysoký počet starších 

a výnimočne i mladších intrúzií. Pri vykopávaní jám vo včasnom stredoveku často obyvatelia 

                                                 
268 Publikované vo výbere keramiky z objektu v ročenke AVANS (Kolník 1980b, 109, obr. 56). 
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narážali na objekty a keramiku z neolitu, laténu a doby rímskej. Podľa nálezových správ sa 

v ôsmich objektoch našla atypická praveká keramika. Šesť objektov obsahovalo neolitickú 

keramiku, dva objekty laténsku. V pätnástich objektoch bola buď miestna keramika z doby 

rímskej alebo provinciálna rímska keramika. V objekte 39 sa našla pravdepodobne i jedna 

vrcholnostredoveká intrúzia. 

Len dva objekty zo spracúvaného súboru neobsahujú intrúzie, naopak, v obj. 176 

tvoria takmer 99% súboru. Dostali sa aj do deštrukcií piecok dvoch zemníc. Prítomnosť 

intrúzií môžeme vo väčšine prípadov vysvetliť tak, že sa pri kopaní zeminy dostávali do kôp 

hliny pri objektoch alebo už boli obsiahnuté v kultúrnej vrstve a tvorili súčasť neskoršej 

odpadovej vrstvy, ktorá sa dostávala naspäť do zahĺbených objektov.269 

Okraje tvoria takmer 13% celkového súboru, hrdlá 7% a dná 5% (tab. 10). Zlomky 

dien sú v priemere najdlhšie, najhrubšie i najťažšie, čo vyplýva z morfológie nádob. Priemer 

okraja bolo možné určiť u 24 jedincov, priemer sa dal zistiť v trinástich prípadoch. V typoch 

okrajov patrí väčšina súboru buď ku zrezaným alebo ku zaobleným okrajom (tab. 12, 44, 47). 

Len jediná vnútorná strana ústia je zdobená, na nádobe C79_30 vlnicou.270 V profiloch sú 

však dná relatívne kompletné, typ X je zastúpený iba dvakrát. Prevažujú variant Y3 a najmä 

typ Z s plochým dnom. Vôbec sa nevyskytuje variant Y2 s krátkym prstencom (tab. 12, 48). 

Môže to byť dôsledok štatisticky pomerne malého súboru alebo doklad miestnej 

technologickej tradície, ktorá prvok nevyužívala. Bližší pravde je prvý názor, pretože v súbore 

sídliskovej keramiky z cíferskeho pohrebiska jedna nádoba s krátkym prstencom je (Zábojník 

1988, Fig. 26: 3). Na dne C484_11 vidno jemnú obežnú ryhu, azda odtlačok obvodu otočnej 

podložky. Na podstave dna C38_22 sa nachádzal odtlačok obilného klasu. Čosi podobné 

okraju značky sa objavuje na zachovanej časti dna C14_7. 

Jedince z objektu 39 (C39_48, C39_49, C39_50 a C39_51) sú nepodarkami: črep je 

oveľa ľahší ako by mal byť pri svojej veľkosti, materiál je pórovitý s dutinami, tvary sú 

pokrútené a popraskané. 

Zdobené črepy v celkovom súbore prevažujú s pomerom takmer 60% (tab. 11; graf 

20). Sú dlhšie, tenšie a ťažšie ako nezdobené fragmenty. Z hľadiska výzdobných motívov 

vysoko prevažuje hrebeňová výzdoba, s väčším počtom vlníc ako hrebeňových rýh (tab. 9; 

graf 23). Ostatné výzdobné motívy sú zastúpené iba stopovo, čo platí všeobecne i pre 

výzdobu jednohrotým nástrojom (na troch jedincoch zo súboru). Jednohrotá ryha sa však 

                                                 
269 Menovite sa výskyt rímskej keramiky s rímskym objektom spája napr. v objekte 25. 
270 Zo šiestich publikovaných nádob sídliskovej keramiky z cíferskeho pohrebiska má jedna tiež na vnútornej 
strane ústia vlnicu (Zábojník 1988, Fig. 26: 4). 
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objavuje s drobnými vystupujúcimi pásikmi vnútri nej (C61_7). Vydutina C38_23 je zdobená 

inak, dvomi vlnovkami bez vnútorných pásikov.271 Kombinácia hrebeňových rýh a vlníc sa 

vyskytuje na 41 jedincoch, hrebeňový vpich a ryhy na jednom jedinci, rovnako tak hrebeňové 

zárezy s ryhami. 

Ako ostrivo boli pozorované drobné kamienky a sľuda. Na niekoľkých fragmentoch sa 

nachádzali stopy hlineného povlaku (C15_77, C15_78).  

Z. Čilinská (1976, 84) uvádza bez kresieb sídliskovú keramiku v jazdeckých hroboch 

10, 18, 35 a v detskom hrobe 22. J. Zábojník (1988, Fig. 26) publikoval výber troch celých 

nádob a troch podstatných častí nádob z pohrebiska. Nádoby sú si podobné vo výzdobných 

motívoch a profilácii, ale žiadna presná analógia medzi naším nakresleným súborom nie je. 

Najviac sa podobá fragment C38_23 nádobe s jednohrotou vlnovkou na pleciach (tamže, Fig. 

26: 3). Vo výklenkovom hrobe 100 sa v hĺbke 20-30 cm našli fragmenty nádoby patriacej 

azda ku sídliskovej keramike. Pod jedným z črepov sa našli uhlíky. Za zmienku stojí, že už 

pred rozbitím na mieste jej chýbalo ústie (Fusek 2006, 33, tab. I: 100, 1). 

4.1.7.2. Ostatné nálezy 
Vo výplni trinástich objektov sa našli fragmenty rímskych tehál, v piatich objektoch 

rímska stavebná malta. V pätnástich objektoch sa našli kamene, zväčša neopracované, opísané 

ako lomový kameň, v dvoch objektoch bol doštičkovito sa štiepajúci kameň, azda bridlica. Iba 

v objekte 484 sa i kamene označujú ako rímske stavebné zvyšky. Piecky v zemniciach 61 a 78 

však boli vybudované z lomového kameňa, deštrukcia v piecke 79 obsahovala zlomky rímskej 

tehly a fragment rímskeho mortária. 

V trinástich objektoch sa našla mazanica, deväť z nich obsahovalo i rímske tehly. 

V niektorých objektoch sa mazanica popisuje ako prepálená: 14, 31, 32, 33 (značné 

množstvo), 141, 165, 301, 307, 328. Odtlačky dreva mali fragmenty v objektoch 31, 38, 176. 

Štyri zlomky v objekte 38 mali rovnú plochu, ďalší fragment z objektu bol zaoblený.  

Z objektu 25 pochádza keramické závažie (nebolo v dostupnom súbore). Trochu 

prekvapuje skutočnosť, že v žiadnom objekte sa nenašiel praslen. 

V troch objektoch sa našiel kamenný brúsik, v objekte 176 obsidiánový úštep, azda 

slúžiaci ako kresací kamienok. V objektoch 165 a 328 sa našli celkovo tri žarnovy. Žarnov 

z jamy 165 nie je bližšie opísaný, žarnovy v objekte 328 sa od seba líšili, jeden mal okrúhly 

otvor, druhý otvor so štvorcovým prierezom. 

V objektoch 78 a 176 sa našli železné predmety bez možnosti bližšieho určenia (v 

                                                 
271 Približná analógia pochádza z hrobu 78 v Cíferi-Páci, publikovanom G. Fusekom (2006, tab. II: hrob 78, 4). 
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zemnici 78 azda nôž). Z objektu 176 ďalej pochádzal železný klinec, bronzová ihla a kus 

trosky. Ďalší kúsok troskovitej hmoty sa našiel v piecke zemnice 78. V objekte 301 sa našiel 

bronzový pliešok. Z objektu 307 je nález sekery a z objektu 484 bronzový náramok, oba 

predmety boli publikované.  

Z trinástich objektov sa zmieňujú zvieracie kosti, z objektu 14 navyše roh. Prepálená 

zvieracia kosť sa našla v objekte 32. V objekte 38 sa našla kostená „korčuľa“ (nebola 

v dostupnom súbore). V zásobnej jame 141 objavili pozoruhodnú koncentráciu zvieracích 

kostí: kostra psa, lebka koňa bez spodnej čeľuste a ďalšie zvieracie kosti v celom objeme 

jamy. 

Nedostupné a časovo nezaraditeľné boli pre nás úlomok skla a korálik z objektu 176. 

Z rastlinných zvyškov sa uhlíky zmieňujú len v štyroch objektoch, v zemnici 78 ďalej 

semená rastlín a úlomky machu. Vzorky z objektu 78 určila E. Hajnalová, uhlíky pochádzali 

z javorového, dubového a prekvapujúco i slivkového dreva. Semená čistca ročného a mydlice 

lekárskej sú pravdepodobne dokladom recentného (azda len prírodného) zásahu. Veľké 

množstvo úlomkov machu pochádzalo z hliny v nádobe na podlahe. Uhlíky v objekte 38 

pochádzali z dubu. Prehľad nálezov z jednotlivých objektov sa nachádza v tab. 6-7. 

4.1.8. Prehľad súvekého osídlenia v okolí 
Pramene k dejinám osídlenia uvádzajú z katastra Pácu 4 lokality z včasného 

stredoveku (obr. 2).272 Okrem sídliska z polohy Nad mlynom aj prieskum z chotárnej časti Za 

mlynom, kde sa nachádzalo sídlisko z rovnakého obdobia. Pohrebiská273 boli preskúmané 

dve: 119 avarských hrobov v polohe Nad mlynom I, odkrývaných postupne T. Kolníkom, Z. 

Čilinskou,274 B. Chropovským a G. Fusekom a ďalších 40 hrobov v polohe Drahy, 

preskúmaných J. Zábojníkom.275 V polohe Nad mlynom III, 200 m od Nad mlynom I, výkop 

                                                 
272 Rejholcová (1989, 430). Rovnaké štyri lokality zachytil prehľad avarského osídlenia (Zábojník 2004b, 84-5). 
Mapu osídlenia katastra Cífera publikoval T. Kolník (1991, obr. 1). Avarské pohrebisko sa nachádzalo asi dvesto 
metrov juhozápadne od sídliska. J. Zábojník (2008, 280) uvádza vzdialenosť 250 m. 
273 Ku pohrebiskám existuje niekoľko správ: Čilinská (1976), Chropovský – Fusek (1984), Zábojník (1985). 
Výklenkové hroby preskúmané v sezóne 1983 publikoval G. Fusek (2006), celkovo bolo v tejto sezóne 
vykopaných 38 hrobov, z toho jeden jazdecký (109). 34 hrobov malo orientáciu SZ-JV (Chropovský – Fusek 
1984). 
274 Z. Čilinská (1976) uvádza niektoré anomálie na pohrebisku v Cíferi, ktoré sa inde v kaganáte nevyskytujú. 
Okrem kopije a bodca sa nenašla žiadna zbraň. Pritom sa tu objavujú jazdecké hroby aj s konským výstrojom, 
bez analógií je pohreb koňa s papuľou vo vedierku, zvyk zachovaný v siedmich hroboch. Celkovo ale mali hroby 
chudobný inventár. V dvoch hroboch mali kone sedlá a v Karpatskej kotline jestvuje len niekoľko analógií. 
V jazdeckom hrobe 14 sa našla šálka žltej keramiky, zdobená čiernym maľovaným ornamentom – vtedy prvý 
zistený výskyt javu severne od Dunaja. 
275 Na ploche bol okrem nich preskúmaný objekt 1, s pôdorysom nepravidelného obdĺžnika s výčnelkom na 
juhozápade. V severozápadnej časti objektu sa nachádzala jama s hruškovitým profilom a rovným dnom, hlboká 
180 cm so slovanskými črepmi a časťou zvieracej chrbtice (Zábojník 1977, 296; 1985, 209). Keramiku autor 
bližšie nedatuje. 
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plynovodnej ryhy takisto narazil na hrob z 8. či 9. stor.276 Nad mlynom I obsahovalo iba málo 

príloh, zriedkavo zbrane a opaskové kovania. Dôležitým prvkom sú výklenkové hroby. Aj 

v Drahách boli hroby pomerne chudobne vybavené.277 

Hroby v polohe Drahy zo sezóny 1976 publikoval J. Zábojník (1985). Sídlisko je od 

neho situované 300 m severne. Ornica mala hrúbku 30 – 45 cm, v juhovýchodnej časti 50 – 

60 cm, plocha bola odhumusovaná strojmi. Na východe a západe už zrejme pohrebisko 

nepokračovalo. Hroby sú orientované i rozptýlené nerovnomerne. 20 hrobov je orientovaných 

SZ–JV, 15 hrobov ZJZ–VSV. Tri pohreby boli uložené v obilných jamách.278 V ôsmich 

hroboch sa našli iba fragmenty keramiky, v polohe nad kostrami. V jednom z hrobov sa našiel 

bronzový prsteň, ktorý podľa J. Zábojníka napodobňuje prstene so skleným očkom 

z avarských pohrebísk. Časť hrobov datuje autor do 8. stor., väčšina z nich však patrí 

pohrebisku, kde sa začalo pochovávať na prelome 9. a 10. stor. (podľa pôvodného datovania). 

Vzhľadom na polohu pohrebiska je pozoruhodné, že výskum T. Kolníka v južnom páse 

plochy nezistil žiadne včasnostredoveké objekty. 

M. Hanuliak (2004, 259-60) z Cífera uvádza 4 lokality s hrobmi a publikuje aj 

zobrazenia niektorých predmetov. Hroby patria do chronologických horizontov A, resp. A1-

A2-B. Sídliskové objekty z Dráh datuje do horizontu A2. Ku problematike pohrebísk v Páci 

sa ostatný raz v literatúre vyjadril G. Fusek (2006). Vzájomná vzdialenosť oboch pohrebísk je 

asi 300 m a podľa autora nie je isté, či polohy predstavujú dve pohrebiská alebo okraje 

jedného. Treťou možnosťou je zoskupenie viacerých relatívne súčasných pohrebísk. Nad 

mlynom I je zatiaľ jediným avarským pohrebiskom, na ktorom je podľa súčasných predstáv 

o chronológii možné hovoriť o kontinuite pochovávania aj v 9. stor.  

Priamo z katastra Cífera je známych šesť polôh, z prieskumu keramika zo sídliskovej 

vrstvy z 10. stor., severozápadne od miesta výskumu T. Kolníka; ďalšie črepy z 10.-11. stor. 

v polohe smerom ku Jarnej; dve nádoby bez kontextu z 8. stor., pravdepodobne z hrobov; 

bradatica bez kontextu z hrobu alebo sídliska. V literatúre sa ešte uvádza kostrový hrob s 

inventárom z 11.-12. stor. V Cíferi, miestnej časti Jarná, sa našla keramika z 9. stor. a z 12-13. 

stor. Keramika zo zberov poukazuje na viaceré polohy, nie vždy s istými dokladmi osídlenia. 

Ich korektné datovanie bude možné až na základe porovnania so spracovaným súborom. 

                                                 
276 Fusek (2006, 45). V katalógu avarských lokalít nesie označenie Cífer, časť Pác IV (Zábojník 2004b, 84-5). 
277 Pohrebisko je zaraďované do tretej fázy neskorého stupňa avarských pohrebísk, tak ako aj jeho jazdecké 
hroby (Zábojník 1999b, Karten 7, 11). 
278 V hrobe 4 pravdepodobne sediaci jedinec a ďalšie dve kostry s hlavou koňa (označené ako hrob 7). V hrobe 
32 bol dospelý jedinec a ďalšie dve prepletené kostry nižšie. Vo výplni boli ešte kosti veľkého zvieraťa a zlomky 
keramiky (Zábojník 1985, 208-10). 
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Viaceré polohy s hrobovými nálezmi z obdobia kaganátu pochádzajú z neďalekého 

Čataja (Zábojník 2009, 88-9). Hradisko v Majcichove-Várhely sa nachádza južnejšie ako 

sídlisko v Cíferi-Páci, no neďaleko neho. O osídlení z 8.-9. stor. však zatiaľ svedčia iba 

menšie zlomky keramiky s „archaickým“ výzorom.279 Črepy sú erodované a vyskytujú sa na 

nich vlnice a hrebeňové ryhy, prakticky sú analogické s akoukoľvek keramikou z 8.-10. stor. 

                                                 
279 Prvé výsledky výskumu a keramiku publikovali M. Ruttkay – J. Henning – E. Fottová (2006) a podrobnejšie 
E. Fottová – J. Henning – M. Ruttkay (2007). 
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4.2. Šaľa-Duslo (o. Šaľa) 
Šaľa je okresným mestom.280 Lokalita sa z väčšej časti síce nachádza na katastri 

Močenku (predtým Sládečkoviec), ale do literatúry už vstúpila pod názvom Šaľa-Duslo. Ľavý 

breh Váhu kedysi patril do chotára Veče, miestnej časti Šale. 

Lokalita sa nachádza na severnom okraji Podunajskej roviny, v priestore 

severozápadného výbežku Novozámockých pláňav,281 v nadmorskej výške 118,5 m. Leží na 

pleistocénnych sprašiach a sprašových hlinách. Pôdy sú černozeme a glejové černozeme. 

Klimaticky je situovaná v teplej oblasti, v okrsku teplom, suchom, s miernou zimou a dlhším 

slnečným svitom.282  

Pôvodne slúžil terén ako orná pôda, narúšaná do 40-50 cm hlbokou orbou. Pod 

ornicou bola kultúrna vrstva bez stratigrafie, sivočierna, mastná a popolovitá nekompaktná 

zemina. Pod kultúrnou vrstvou bola spraš, ležiaca 50, niekde i 100 cm pod súčasným 

povrchom, a až v nej sa dali sledovať objekty. Situácia v teréne bola výrazne zmenená 

zástavbou a vyrovnávaním plochy, preto sa nedá hodnotiť vzdialenosť ku vodným zdrojom 

(Zábojník 2008a, 283). 

4.2.1. Priebeh a metóda výskumu 
Továrenský chemický komplex Dusikáreň Šaľa sa začal stavať v roku 1958.283 Podľa 

výpovedí pracovníkov sa už vtedy narážalo vo veľkom množstve na archeologické nálezy.284 

AÚ SAV v Nitre nebol informovaný až do roku 1961. Medzičasom veľké časti plochy 

zastavali výrobnými halami, a tak sú zdokumentované archeologické situácie iba torzom. 

Prvá fáza výskumu sídlisk prebiehala od augusta roku 1961, kedy sa začalo so stavbou 

železnice v komplexe. Výskum Z. Liptákovej pokračoval v jesenných a zimných mesiacoch, 

a aj v roku 1962, sledoval 3. etapu výstavby dusikárne.285 V zimných mesiacoch bola pôda 

zamrznutá, no výskum musel pokračovať. Z niektorých objektov sa podarilo zdokumentovať 

len ich časti a zachrániť výber materiálu, lebo ešte pred príchodom archeologičky boli 

porušené bagrami či buldozérmi. Z iných objektov pochádza iba keramika, o ich podobe 

nevieme nič. 

                                                 
280 Podľa Štatistického lexikónu (2003, 107). 
281 Podľa mapy E. Mazúra a kol. (1986) na Nitrianskej tabuli Nitrianskej pahorkatiny. 
282 Charakteristika prírodných podmienok Šale zostavená podľa A. Kelemena (1980, 18-9, Mapa 1 – Geológia; 
64, Mapa 42 – Klimatické oblasti; 70-1, Mapa 1 - Pôdne typy); J. Zábojníka (2008a, 282-3). 
283 K etapám výstavby dusikárne J. Somora a kol. (1973, 8-22), P. Rauša – A. Porhajaš (1978, 13-21). Oficiálne 
publikácie o dusikárni neobsahujú žiadnu zmienku o archeologickom výskume. 
284 O začiatkoch výskumu v Šali prehľadne píše Z. Liptáková (1963b, 327-8) a zmieňuje sa V. Němejcová-
Pavúková (1963). 
285 NS AÚ SAV 1352/63 (Z. Liptáková). Výskum v zimných mesiacoch viedol tiež J. Lichardus. 
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Ornicu a kultúrnu vrstvu odhŕňali buldozéry, objekty boli skúmané a zakresľované až 

na úrovni sprašového podložia. Zameriavali sa na pravouhlú sieť asfaltových ciest. 

Nedostávalo sa času na prípadné vytýčenie a skúmanie sond. Výskum odkryl sídliská z troch 

období: halštat, doba rímska a včasný stredovek. Neskorším spracovaním sa podarilo zistiť, že 

včasnostredoveké nálezy pochádzajú z predveľkomoravského horizontu a z prelomu 12. a 13. 

stor.  

V roku 1963 pokračovala 3. etapa výstavby dusikárne. Záchranný výskum viedol E. 

Rejholec.286 Podarilo sa nájsť ďalších šesť objektov včasnostredovekého sídliska, z jedného sa 

zachoval iba keramický materiál, ostatné boli zdokumentované tiež v teréne. Ostatný známy 

objekt sídliska, zásobnú jamu, porušili pri budove úpravy soľanky a zdokumentoval ho E. 

Rejholec.287 

4.2.2. Stav dokumentácie a jej problémy 
Výskum z rokov 1961-1963 je zachytený dvomi podrobnejšími nálezovými správami 

v archíve AÚ SAV. Okrem stručného popisu jeho priebehu obsahujú opis objektov, slovný 

popis objavených keramických fragmentov a nekeramických nálezov. Nálezy sú zobrazené na 

fotografických tabuľkách s pripojenými schematickými náčrtmi profilov nádob. Kresbovo 

boli zdokumentované už vybrané pôdorysy negatívov a rezy cez vybraté objekty. Objekty 

zničené pri zemných prácach neboli dokumentované kresbovo ako ostatné, ale ich poloha je 

občas zachytená na celkových plánoch lokality. O polohe niektorých objektov sa dozvedáme 

iba z prírastkového zoznamu alebo z vreciek s keramikou, časť nie je lokalizovaná vôbec. 

V zložke v Oddelení dokumentácie AÚ SAV chýba prírastkový zoznam pre rok 1962, 

čo spôsobuje problémy s identifikáciou niektorých objektov. Podarilo sa nám vyčleniť 

materiál z objektov SL a N, ale nevieme priestorovo určiť objekt s prírastkovým číslom 62-1-

62. Časť materiálu sa v súčasnosti nachádza v depozitári Vlastivedného múzea v Galante, 

ďalšia ostala v skladoch AÚ SAV v Malých Vozokanoch. Nekeramické nálezy sa nepodarilo 

znovu objaviť a nie je známe miesto ich deponovania. 

Systém číslovania objektov na lokalite sa menil. Počas výskumu Z. Liptákovej boli 

včasnostredoveké objekty priebežne číslované arabskými číslicami a objekty z doby rímskej 

rímskymi číslicami. V priebehu prác sa ukázalo, že niektoré tzv. rímske objekty sú 

včasnostredoveké, rímske číslo im ale ostalo. Dva objekty majú písomné označenie (N a SL), 

azda lebo boli nájdené po uzavretí a dopísaní prvej nálezovej správy. Na výskume E. Rejholca 

boli všetky objekty očíslované rímskymi ciframi, číslo objektu nemá zásobná jama s prír. č. 

                                                 
286 NS AÚ SAV 5527/71 (E. Rejholec). 
287 NS AÚ SAV 2117/64 (E. Rejholec). 
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235. Mohli sme zachovať všetky pôvodné označenia objektov, pretože žiadne nie sú 

duplicitné. 

4.2.3. Doterajšie zmienky v literatúre 
Stručné informácie o výsledkoch výskumu podala jeho pôvodkyňa v AR (Liptáková 

1963b, 336-9). Popisuje objekty 1, 4, 8, 13 a dve piecky bez uvedenia čísel objektov. 

Z objektu XIV spomína i obdĺžnikovú misku. Podobne ako v ostatnej staršej literatúre sa 

o zlomkoch zvonov na pečenie zmieňuje ako o „hrubých hlinených platniach“. Od ostatnej 

keramiky odlišuje Z. Liptáková zásobnice z hrubšieho zrnitého materiálu. Na základe analógií 

z Bešeňova a Nitrianskeho Hrádku datuje sídlisko do 9. stor. Ku článku bola pripojená 

fotografická tabuľka s výberom včasnostredovekej keramiky (tamže, obr. 109). 

Objekt 1, pôvodne nazvaný chatou, neskôr  figuruje ako príklad hospodárskej stavby 

(Šalkovský 1998, 26, obr. 9: 2). Sídlisko do 8. stor. predatovali A. Točík (1965) a Z. Čilinská 

(1965; 1973, 537). Opätovne o ňom písali Z. Čilinská a A. Točík v zborníku o slovanských 

lokalitách (1978, 199-200). S našimi pozorovaniami sa líšia dva fakty o súbore: dvojkónické 

nádoby sa takmer nevyskytovali, takisto ako značky na dnách. Ďalšie stručné informácie 

obsahuje štúdia Z. Čilinskej (1995). 

„Isté“ datovanie sídliska do druhej polovice 8. stor. aj s jeho keramikou figuruje 

v ďalšej literatúre,288 hoci nikdy nebol publikovaný ani len obrázok náušnice a keramiky zo 

spomenutého objektu, nehovoriac o celom nálezisku.289 Publikovanou ostala iba jediná 

fotografická tabuľka zo štúdie Z. Liptákovej.290 V literatúre sa objavujú i úplne protichodné 

a nesprávne informácie, J. Ižóf (2004, 12) tvrdí, že celé sídlisko z 8. – 11. stor. na pozemku 

Dusla zničili zemné práce. 

Pramene k dejinám osídlenia uvádzajú ako prvé dvojfázové rozlíšenie sídliska, no ešte 

s jeho chybným pôvodným datovaním z nálezovej správy do 11. stor. (Zábojník 1989, 101). J. 

Zábojník (2004b, 111) zmieňuje v katalógu lokalitu s názvom Šaľa III, Duslo II, bez presného 

počtu objektov. Z nekeramických nálezov spomína náušnicu a korálik. Neskôr v literatúre 

presnejšie určil polohu sídliska – Zábojník (2008a, STR; 2008b, 595). 

4.2.4. Spôsob spracovania 
Z predchádzajúcej podkapitoly vyplýva, že sídlisko v Šali sa v literatúre často cituje, 

                                                 
288 Aj napriek tomu, že zo sídliska nebol nikdy zverejnený presný počet a odlíšenie charakteru objektov a iba 
jediný pôdorys a jediná fotografia voľne stojacej piecky. Takto sa do 8. storočia dostala i piecka, ktorú dnes 
datujeme na prelom 12. a 13. stor. 
289 Z. Čilinská (1965, 52) uvádza z objektu náušnicu nemesvölgyského typu a melónovité perly (!). Údaj od nej 
prebrala N. Profantová (1992, 651). 
290 Sídlisko a analógie z neho sa citujú u J. Béreša (1985, 29); J. Zábojníka (1988); už spomenutého P. 
Šalkovského (1998, 26); Z. Měřínskeho (2002, 229);  



96 

hoci z neho takmer žiadne určité informácie publikované nie sú. Preto je základným účelom 

spracovania podať presné údaje o objektoch, odlíšenie fáz osídlenia a ich datovanie. 

Publikujeme podrobne iba objekty z obdobia kaganátu, vzhľadom na nedostatok času pri 

spracovaní materiálu. Pokiaľ nám bol materiál k dispozícii, zverejňujeme jeho novú 

dokumentáciu. Pri materiáli, ktorý sa nájsť nepodarilo, preberáme popis i dokumentáciu 

z podrobnej nálezovej správy. 

4.2.5. Obydlia 
Objekt: 4291 

Rozmery a orientácia: 1,62 x 1,06 m, hĺ. 80 cm. 

Tvar: zemnica, z ktorej sa zachovalo len ohnisko a časť podlahy okolo ohniska (obr. 48). 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 1, 2, 4, 7 a 8. 

Vykurovacie zariadenie: plocha ohniska bola vyložená estrichom zo súvislej vrstvy 

kameňov, z ktorého sa zachovala časť neporušená, a pod ktorou je do červena prepálená 

hlina. Niekoľko menších kameňov je rozložených okolo západnej časti estrichu. V AR sú 

popisované ako veľké riečne okruhliaky (Liptáková 1963b, 337). 

Stavebné prvky: ohnisko je na severnej a južnej strane lemované plytkým 

a nerovnomerne hlbokým žliabkom. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 48 fragmentov, vážia spolu 2380 

gramov a skladá sa z nich 48 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 37 jedincov bolo zdobených, 11 bez 

výzdoby. Okrajov je 10, z toho 5 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlo 1, dná 4, z toho 

3 so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 68, 69).292 

V nálezovej správe sa píše o keramickom materiáli v okolí ohniska, prevažne z veľkých 

hrncovitých nádob. Celkom bezprostredne pri ohnisku našli sa tri zlomky zvonov na 

pečenie. Vo vrecku sa zachovali iba dva zlepiteľné fragmenty okraja zvona (S4_50). 

Intrúzie:  fragment keramiky z doby rímskej. 

 

Objekt: 8293 

Rozmery a orientácia: 380 x 250 cm, zahĺbený 80 cm pod úrovňou terénu. Dlhšou osou 

orientovaný Z-V. 

                                                 
291 Stručne bol spomenutý v prvej správe o výskume (Liptáková 1963b, 337). Na celkovom pláne sídliska bol 
označený ako pec II. 
292 Z obsahu fotografických tabuliek v nálezovej správe však vyplýva, že z objektu chýba materiál.  
293 Popis obj. 8 publikovala už Z. Liptáková (1963b, 337). 
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Tvar: nepravidelný obdĺžnikový pôdorys. V juhovýchodnom rohu azda bol výrazne 

poškodený. Západná stena je temer zvislá, východná stena sa ku dnu postupne zvažuje. 

Dno je rovné a udupané (obr. 50).  

Stratigrafické vzťahy: v severozápadnom rohu porušenie mladším stredovekým 

zásahom (jama 9). V skupine objektov 1, 2, 4, 7 a 8. 

Výplň: popolovitá nekompaktná zemina. 

Vykurovacie zariadenie: v dokumentácii sa nezmieňuje. 

Stavebné prvky: na východnej strane vchodový stupeň. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. V nálezovej správe sú základné informácie o keramike z objektu, spolu s 

profilom zlomku zvona na pečenie (obr. 84: 12). 

Intrúzie:  Vo vrchnej vrstve výplne našli sa dva halštatské črepy. 

Ostatné nálezy: pri stenách a na dne bola nápadná koncentrácia uhlíkov v súvislej vrstve 

hrubej približne 30 cm. 

 

Objekt: 12 

Rozmery a orientácia: 420 x 500 cm, úroveň zistenia 80 cm pod povrchom. Dlhšia os 

orientovaná v smere V-Z. 

Tvar: obdĺžnikový pôdorys so zaoblenými rohmi, juhovýchodná stena so severozápadnou 

boli porušené. Rovné steny aj dno (obr. 51). 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 3, 12 a 24. 

Výplň: nekompaktná sivá popolovitá zemina. Zahĺbený v sprašovom podloží. 

Vykurovacie zariadenie: v dokumentácii sa nezmieňuje. 

Stavebné prvky: v západnom a východnom rohu boli kolové jamky s plochými dnami a 

stopami dreva vo výplni.294 Kolová jamka vo východnom rohu je vnútri objektu, 

v západnom rohu je z väčšej časti pôdorysu už za hranicou zemnice. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 62 fragmentov, vážia spolu 3696 

gramov a skladá sa z nich 61 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom dvoch nádob. 37 jedincov bolo zdobených, 24 bez 

výzdoby. Okrajov je 14, z toho 5 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 3, dná 4, z toho 

                                                 
294 Drevo pravdepodobne nebolo určené. 
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3 so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 62-64). 

Intrúzie:  tri fragmenty provinciálnej panónskej keramiky. 

Ostatné nálezy: 

1. Rozlomená kamenná osla (10,8 x 4,2 x 3,9 cm) (obr. 85: 3). 

2. Kamenný brúsik. Nebol v dostupnom materiáli. 

 
Objekt: 14 

Rozmery a orientácia: bagrom zničená zemnica. Zachovala sa len časť na úrovni 

sprašového podložia s rozmermi 2 x 1,56 m. Hĺ. zachovanej časti 108 cm pod súčasným 

povrchom, hĺ. 22 cm od úrovne zistenia. 

Tvar: zachoval sa južný roh a časť juhovýchodnej a juhozápadnej steny, stojacich proti 

sebe v pravom uhle. Azda by sa dalo hovoriť o zemnici. Šikmé steny a ploché dno (obr. 

52). 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 50 fragmentov, vážia spolu 2672 

gramov a skladá sa z nich 50 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom piatich nádob. 36 jedincov bolo zdobených, 14 bez 

výzdoby. Okrajov je 9, všetky so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 4, dná 2, žiadne so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 69, 70).295 

Intrúzie:  dva fragmenty z doby rímskej. Podľa nálezovej správy 3 črepy z doby rímskej 

a jeden halštatský. 

Ostatné nálezy: zvieracie kosti. 

 

Objekt: 27 

Rozmery a orientácia: 280 x 240 cm, hĺ. 60 cm od podložia. Dlhšia os približne v smere 

S-J. 

Tvar: nepravidelný pôdorys, zložený z približne štvorcovej a nepravidelne oválnej časti. 

Rovné steny a ploché dno (obr. 55-56). 

Výplň: mastne tmavé popolovité zafarbenie. 

Vykurovacie zariadenie: v objekte ohnisko približne oválneho tvaru vyvýšené nad 

podlahu 40 cm. Vrchná plocha ohniska je vyhĺbená a nachádzajú sa v nej kamene. 

Rozmery ohniska 0,92 x 0,68 m, výška 0,4 m, vnútorná plocha zahĺbená 12 cm. 

                                                 
295 Podľa fotografických tabuliek z nálezovej správy chýba z objektu keramika. 
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Stavebné prvky: objekt bol bez kolových jamiek. Na severnej strane sa k objektu 

pripájala kolová jamka, ktorá mala rovnaké zahĺbenie a rovné dno, nepravidelný oválny 

pôdorys. Obsahovala zvieracie kosti. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 31 fragmentov,296 vážia spolu 

1956 gramov a skladá sa z nich 29 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 20 jedincov bolo zdobených, 9 bez 

výzdoby. Okraje sú 3, žiadny so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 4, dná 4, z toho 3 so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 66). Jeden z okrajov 

pravdepodobne patrí masívnej miske, priemer ústia sa nanešťastie nedal zistiť 

(S27_17).297 

1. Keramikcé cedidlo kónického tvaru so šikmo zrezaným okrajom. Jeden rad 

okrúhlych dierok je na stene, pri dne. Sivohnedá farba, cedidlo bolo vyrobené 

v ruke zo zrnitého materiálu s prímesou sľudy a na povrchu vyhladené. Celkový 

tvar sa podarilo zrekonštruovať, hoci fragmenty chýbali (obr. 84: 11). 

Ostatné nálezy: v severovýchodnom rohu zemnice boli veľké hrudy železnej trosky. Nad 

ohniskom a v jeho okolí prepálená vrstva hliny. 

 

Objekt: XIV 298 

Rozmery a orientácia: azda zemnica takmer úplne zničená bagrom, ostala z nej iba 

kopulovitá piecka. Alebo to bola osamotene stojaca piecka. Rozmery 1,48 x 1,44 m, výška 

piecky 1,62 m. 

Tvar: kopula, vpredu otvorená. Obdĺžnikovo-oválny pôdorys. Rovné dno (obr. 53, 54). 

Stratigrafické vzťahy: mal pri ňom byť zničený objekt 26, ktorý sa však na celkovom 

pláne lokality nenachádza. 

Výplň: okolo pôdorysu prepálená zemina. 

Vykurovacie zariadenie:  hlinená piecka, ktorá mala hornú časť odrezanú bagrom. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 27 fragmentov,299 vážia spolu 

882 gramov a skladá sa z nich 27 keramických jedincov. 18 jedincov bolo zdobených, 9 

                                                 
296 Podľa fotografických tabuliek z nálezovej správy chýba z objektu keramika. 
297 Analogická celá nevysoká miska bola predbežne publikovaná z Nových Zámkov-Dolného Piritova (Zábojník 
2008b, Abb. 4: 2), ďalší fragment pochádza z Bratislavy-Devínskeho Jazera (Béreš 1985, tab. I: 6). 
298 Na celkovom pláne označená azda ako pec V. Liptáková (1963b, obr. 117). 
299 Podľa fotografických tabuliek z nálezovej správy chýba časť keramického materiálu. 
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bez výzdoby. Okraj je 1, s nezmerateľným priemerom ústia; hrdlo 1 (výber keramiky na 

obr. 62). 

Z objektu pochádza obdĺžniková hranatá miska vysoká 2,5 cm, dlhá 9 cm a široká 6 cm. 

Urobená je zo zrnitého materiálu s prímesou drobných kamienkov, sľudy a sekaných 

črepov. Povrch je mierne uhladený. Na dne z vonkajšej strany je ostrým rydlom vyrytý 

rovnoramenný kríž, olemovaný okrúhlymi vpichmi. Vlastná miska je vydlabaná vo forme 

oválneho korýtka, na dne ktorej sú štyri rady nechtových vrypov (obr. 85: 1).300 

Intrúzie:  14 zlomkov z doby rímskej, jeden okraj pravekej keramiky. Z dokumentácie nie 

je jasné, či sa našli v deštrukcii piecky alebo pri nej. 

 

Objekt: II  

Rozmery a orientácia: úroveň zistenia v hĺ. 30 cm, 400 x 390 cm, hĺ. objektu 55-60 cm. 

Výbežok, tzv. vstup zahĺbený 30 cm. Dlhšia os v smere SV-JZ. Umiestnenie objektu na 

ploche je neisté.301 

Tvar:  približne štvoruholníkový pôdorys hlavnej časti, kolmé steny. Namiesto južného 

rohu obdĺžnikový výbežok, zrejme predsunutý vstup do objektu. Na juhovýchodnej stene 

výbežku je oválna priehlbeň, zahĺbená 50 cm. Dno má v objekte niekoľko úrovní 

zahĺbenia, od 30 po 60 cm (obr. 57).302  

Výplň: v juhozápadnej časti zemnice, v rohu tzv. vstupu, na ploche s ø 38 cm je prepálená 

hlina. Jej ďalšia malá koncentrácia je vo východnej časti objektu. 

Vykurovacie zariadenie: väčší zhluk lomových kameňov vo východnej časti objektu, 

medzi nimi prepálená hlina. Pravdepodobne deštrukcia pece, na ploche približne 2 x 1 m. 

Stavebné prvky: v severovýchodnej časti zemnice, pri východnej a juhovýchodnej stene, 

bol zistený 40 cm široký stupienok v hĺ. 30 cm. Na tomto priestore boli 3 kolové jamky s 

ø 12 cm. Štvrtá jamka bola v západnej časti zemnice. Rozmiestnenie kolových jamiek je 

do poloblúka vo východnej a juhovýchodnej časti zemnice a spolu so štvrtou kolovou 

jamkou v západnej časti ohraničujú polovicu priestoru zemnice. Kolové jamky siahajú do 

hĺ. 35, 40, 50 a 75 cm a sú to pravdepodobne kolové jamky oporných kolov strechy 

zemnice. Južný roh zemnice tvorí výbežok zahĺbený 30 cm.  

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 26 fragmentov, vážia spolu 1241 

                                                 
300 Fotografiu predmetu publikovala Z. Liptáková (1963b, obr. 109, v pravom hornom rohu). 
301 Do celkového plánu E. Rejholca nebol zakreslený, iba naznačená jeho poloha v priebehu rovnej asfaltovej 
cesty 5/5. 
302 Pomerne podrobne boli nivelety nakreslené v pôvodnom pláne objektu, odkazujeme preto na obr. 57. 
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gramov a skladá sa z nich 26 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 23 jedincov bolo zdobených, 3 bez 

výzdoby. Okrajov je 9, z toho 8 so zmerateľným priemerom ústia (a tiež jedno hrdlo, bez 

špičky okraja); hrdlá 2, dno 1, so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na 

obr. 82-83).303 

Ostatné nálezy:  

1. Malá deformovaná náušnička z bronzového drôtu s kruhovým prierezom (obr. 84: 

3). Ø 1 cm.304 

2. Bronzová náušnica. Zachoval sa len krúžok z drôtu so štvorhranným prierezom 

s dvomi bronzovými prstencami (obr. 84: 4). Závesok chýba.305 Ø 2,2 cm.306 

3. Sklenený korálik v tvare padajúcej kvapky.307 Nájdený pri západnom rohu 

zemnice. 

4. Hlinený praslen v strede s kruhovým otvorom. V= 1,8 cm, Ø 3,3 cm, Ø otvoru 1,1 

cm (obr. 84: 2). Našiel sa v deštrukcii pece vo východnej časti. 

5. Zlomok praslenu. 

6. Dva malé zlomky vypálenej hliny, ktoré síce materiálom pripomínajú zvon na 

pečenie, ale pravdepodobne sú to fragmenty mazanice. 

7. Koncentrácie kameňov vo východnej časti a približne v strede juhozápadnej steny 

zvnútra objektu. 

 

4.2.6. Ďalšie objekty 
Objekt: 1308 

Rozmery a orientácia: 2,92 x 2,28 m, úroveň zistenia v hĺ. 50 cm. Orientovaný dlhšou 

osou JV-SZ. 

Tvar: nepravidelný oválny pôdorys a nepravidelné dno (obr. 45, 46).  

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 1, 2, 4, 7 a 8. 

Výplň: zahĺbený do sprašového podložia. 

Stavebné prvky: kolové jamky boli v strede kratších stien vedľa pôdorysu objektu, 

                                                 
303 Podľa nálezovej správy chýbala v dostupnom súbore z objektu keramika. 
304 Podobne deformovaná analógia z hrobu 87 v Šali I-Veči (Točík 1993, 114, obr. 29: 16). 
305 Na fotografii v nálezovej správe je badateľný drobný výstupok vo vnútri oblúčiku náušnice. Z. Čilinská – A. 
Točík (1978, 200) náušnicu popisujú takto: „Jedna z náušníc je vyhotovená z hráneného drôtu, na bokoch má 
uzlík a pôvodne mala malý sklený guľovitý závesok.“ Datujú objekt do 8. stor. 
306 Nález jednej z náušníc je zakreslený v pláne objektu pri východnej stene, nanešťastie nevieme, ktorej 
z uvedených. 
307 Nezobrazený v nálezovej správe. 
308 S označením chata 1 už bol publikovaný popis i pôdorys a profil objektu (Liptáková 1963b, 337, obr. 116). 
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presne v smere orientácie dlhšej osi. Na dne objektu aj vo výplni množstvo mazanice na 

jednej strane lícovanej, na druhej strane s odtlačkami prútia a tenkej guľatiny. Mazanica 

bola druhotne prepálená a sústreďovala sa pri stenách, hlavne v severnej časti dna 

(Liptáková 1963b, 337). Nebola v dostupnom materiáli. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 48 fragmentov, vážia spolu 2484 

gramov a skladá sa z nich 48 keramických jedincov. 32 jedincov bolo zdobených, 16 bez 

výzdoby. Okrajov je 6, z toho 5 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 3, dná 4, všetky 

so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 65, 66). 

Intrúzie:  95 halštatských fragmentov, 2 okraje z 12./13. stor. Množstvo halštatskej 

keramiky si vysvetľujeme tým, že vkop mladšej včasnostredovekej stavby pravdepodobne 

zasiahla starší objekt. To by vysvetľovalo aj nepravidelný tvar zahĺbenia.  

Ostatné nálezy: mazanica, bližšie popísaná v stavebných prvkoch.  

1. Kamenný brúsik pozdĺžneho tvaru so sploštenými bokmi a trojuholníkovým 

prierezom v tyle. Z. Liptáková (1963b, 337) ho neskôr uvádza ako osličku (obr. 

84: 1). 

 

Objekt: 2 

Rozmery a orientácia: hĺ. 60 cm od sprašového podložia.  

Tvar: okrúhla kultúrna jama, rysovala sa v sprašovom podloží. Smerom ku dnu sa 

zužovala. 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 1, 2, 4, 7 a 8. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 19 fragmentov, vážia spolu 540 

gramov a skladá sa z nich 19 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 6 jedincov bolo zdobených, 13 bez 

výzdoby. Okraje sú 4, z toho 2 so zmerateľným priemerom ústia; dná 3, z toho žiadne so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 62). 

Z objektu pochádza 5 fragmentov zvonu alebo zvonov na pečenie, jeden okraj (S2_6) 

a štyri zlomky z tiel (S2_7-S2_10).  

Intrúzie:  päť fragmentov sídliskovej keramiky z rímske doby, štyri fragmenty 

provinciálnej panónskej keramiky, zlomok mortária. 

Ostatné nálezy: zvieracia kosť. 
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Objekt: 3 

Rozmery a orientácia: 3,68 x 3,34 m, od dnešného povrchu s hĺ. 200 cm. Hĺ. 120 cm od 

úrovne zistenia. 

Tvar: na úrovni zistenia pôdorys nepravidelného kruhu. Okraj jamy nebol pravidelný, ale 

s niekoľkými stupňami a priehlbinami a steny sa ku dnu zužovali. Dno tvorí dve 

priehlbne, jednu s konvexným dnom, druhú s rovným (obr. 47). 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 3, 12 a 24. 

Výplň: v hĺ. 70 cm od podložia ukázala sa tenká vrstva uhlíkov, približne v strede 

preliačená. Pod ňou sa nachádzala vrstva do červena prepálenej hliny hrubá 40 cm. 

Spodnú hranicu tvorili znova uhlíky a pod touto vrstvou bola sprašová hlina podložia. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 13 fragmentov, vážia spolu 694 

gramov a skladá sa z nich 8 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom dvoch nádob. 6 jedincov bolo zdobených, 2 bez 

výzdoby. Okraje sú 2, oba so zmerateľným priemerom ústia; dná 2, obe so zmerateľným 

priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 67). 

Ostatné nálezy: 

1. Kostená trubička so štvorcovým prierezom, dutá, na povrchu, tiež pravouhlom, 

dokonale vyhladená so stopami opotrebovávania. D. 10 cm, ø 1,5 cm.  

2. Malý zlomok nástroja neznámeho tvaru z parohu.309 Oba nálezy neboli 

v dostupnom súbore. 

 

Objekt: 7 

Rozmery a orientácia: 2,34 x 2,04 m, hĺ. sa z dokumentácia nedala zistiť. Objekt zničený 

pri vyrovnávaní pôdy buldozérom. 

Tvar: kruhový pôdorys (obr. 49). 

Stratigrafické vzťahy: porušený mladším obj. 6 (zo stredoveku alebo novoveku). 

V skupine objektov 1, 2, 4, 7 a 8. 

Výplň: hnedosivá popolovitá zemina, zahĺbený do sprašového podložia. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 13 fragmentov, vážia spolu 444 

gramov a skladá sa z nich 12 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

                                                 
309 Obidva predmety neboli v dostupnom súbore. 
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nezlepiteľné črepy z prinajmenšom dvoch nádob. 2 jedince boli zdobené, 10 bez výzdoby. 

Dná sú 2, z toho 1 so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 62). 

Intrúzie:  dva fragmenty rímskej sídliskovej keramiky. Podľa nálezovej správy boli 

v spodnej časti objektu. 

Ostatné nálezy: kus mazanice. 

 
Objekt: XV 

Rozmery a orientácia: nebolo možné preskúmať celý objekt. Nie je známa jeho 

lokalizácia na ploche. 

Tvar: neurčitý.  

Stratigrafické vzťahy: podľa popisu v prírastkovom zozname rímska kultúrna jama 

porušená slovanským sídliskovým objektom a stredovekým zásahom. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 31 fragmentov, vážia spolu 1410 

gramov a skladá sa z nich 31 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom dvoch nádob. 22 jedincov bolo zdobených, 9 bez 

výzdoby. Okraje sú 3, všetky so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 4 (výber keramiky 

na obr. 78-79). 

Intrúzie:  7 fragmentov keramiky z doby rímskej; jeden hnedo glazovaný, pravdepodobne 

z vrcholného stredoveku. Podľa nálezovej správy tri fragmenty z doby rímskej. 

Ostatné nálezy: 

1. Železné kovanie vedierka s ø ústia cca 12 cm. Na kovovej obruči je oko, cez 

ktoré sa prevliekal zahnutý spodný koniec držadla (obr. 84: 8). 

2. Dva železné klince so strieškovitou hlavičkou, d. 6 cm (obr. 84: 9-10). 

3. Kus trosky. Nálezy neboli v dostupnom súbore. 

 

Objekt: 22 

Tvar: objekt definovaný ako koncentrácia mazanice a keramiky, zistená pri vyrovnávaní 

povrchu bagrom. 

Stratigrafické vzťahy: severne od objektu 1. 

Stavebné prvky: kusy mazanice s odtlačkami prútia a tenkej guľatiny na jednej strane. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. V nálezovej správe sú o nej základné informácie. Medzi mazanicou sa našli 4 
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slovanské črepy, z hrncovitých tenkostenných nádob zo zrnitého materiálu s prímesou 

sľudy a drobných kamienkov. Na povrchu sú zdobené vlnovkou a lineárnymi líniami. 

Podľa popisu môžu byť aj z mladšieho horizontu lokality, z prelomu 12. a 13. stor. 

Ostatné nálezy: mazanica. 

 

Objekt: 23 

Rozmery a orientácia: podľa prírastkového zoznamu a nápisu na vrecku jama porušená 

v profile ľavého kanála pri hale elektrolýzy. V nálezovej správe sa už objekt nezmieňuje, 

nie je zakreslený ani na celkovom pláne. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 5 fragmentov, vážia spolu 124 

gramov a skladá sa z nich 5 keramických jedincov. 2 jedince boli zdobené, 3 bez výzdoby. 

Okraj je 1, so zmerateľným priemerom ústia (výber keramiky na obr. 62). 

Intrúzie:  halštatský zlomok. 

 

Objekt: 24 

Rozmery a orientácia: objekt zničený bagrom, nebolo možné dokumentovať v teréne. 

Stratigrafické vzťahy: v skupine objektov 3, 12 a 24. 

Vykurovacie zariadenie: zničený spolu s časťou pece podľa prírastkového zoznamu. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 50 fragmentov, vážia spolu 5354 

gramov a skladá sa z nich 47 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom šiestich nádob. 36 jedincov bolo zdobených, 11 bez 

výzdoby. Okrajov je 7, z toho 6 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlo 1, dná 3, všetky 

so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 71-73). 

Z objektu sú dva väčšie zlomky okrajov zvonov na pečenie (S24_1 a S24_2). Majú na 

sebe z vonkajšej i z vnútornej strany odtlačky stebiel tráv a slamy. 

Ďalej z objektu pochádza nekompletná nádoba s plochým dnom a konkávnymi stenami 

(obr. 84: 13). Nebola v dostupnom súbore. 

Intrúzie:  dva okraje pravekej keramiky – halštat (?). 

Ostatné nálezy: zvieracie kosti. 

1. Keramický bikónický praslen bez výzdoby (obr. 84: 14). 

 

Objekt: 25 
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Rozmery a orientácia: podľa prírastkového zoznamu pri hale elektrolýzy, keramika 

vybraná z hĺ. 60-80 cm. V nálezovej správe sa už objekt nezmieňuje, nie je zakreslený ani 

na celkovom pláne. 

Vykurovacie zariadenie: iba podľa prírastkového zoznamu zničený spolu so zlomkom 

pece. Tvrdenie sa však nedá overiť. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 6 fragmentov, vážia spolu 178 

gramov a skladá sa z nich 6 keramických jedincov. 3 jedince boli zdobené, 3 bez výzdoby. 

Okraj je 1 (výber keramiky na obr. 62). 

Ostatné nálezy: zvieracia kosť. 

 

Objekt: 26 

Rozmery a orientácia: objekt zničený bagrom pri objekte XIV, nebolo možné 

dokumentovať v teréne. 

Stratigrafické vzťahy: podľa prírastkového zoznamu objekt porušený stredovekým 

zásahom. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. Nálezová správa uvádza fragmenty zdobené vlnicami a hrebeňovými ryhami. 

Intrúzie: Podľa nálezovej správy jeden črep z doby rímskej. 

 

Objekt: N 

Rozmery a orientácia: objekt zničený bagrom, nebolo možné dokumentovať v teréne. 

Poloha v kanáli pri ceste 6´-6´ 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 76 fragmentov, vážia spolu 2534 

gramov a skladá sa z nich 74 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom siedmich nádob. 55 jedincov bolo zdobených, 19 bez 

výzdoby. Okrajov je 6, z toho 3 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlo 1, dná 2, obe so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 79). 

Intrúzie: 10 fragmentov keramiky z doby rímskej. 

Ostatné nálezy: kus mazanice. 

 

Objekt: SL 
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Rozmery a orientácia: zničený buldozérom, nebolo možné dokumentovať v teréne. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 152 fragmentov, vážia spolu 

7240 gramov a skladá sa z nich 148 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jedenástich nádob. 105 jedincov bolo zdobených, 43 

bez výzdoby. Okrajov je 25, z toho 22 so zmerateľným priemerom ústia; hrdiel 8, dien 13, 

z toho 8 so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 69, 74-76, 78). 

 

Objekt: I 

Rozmery a orientácia: objavený pri stavbe cesty 5/5. Zemnými prácami bol porušený 

a pre rýchle tempo práce nebolo ho možné dokumentačne spracovať. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 117 fragmentov, vážia spolu 

4726 gramov a skladá sa z nich 114 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom piatich nádob. 37 jedincov bolo zdobených, 79 bez 

výzdoby. Okrajov je 12, z toho 3 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 4, dien 6, z toho 

3 so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 80-81). 

Z objektu pochádza fragment okraja zvonu na pečenie (SI_3). 

Intrúzie : okraj a dno. 

 

Objekt: V 

Rozmery a orientácia: úroveň zistenia v hĺ. 46 cm. 146 cm x 100 cm, najv. hĺ. 111 cm, 

schodovité odsadenie stien v hĺ. 95 cm. Orientácia dlhšou osou približné Z-V. 

Tvar: oválny pôdorys. Schodovito členené steny, v severnej a východnej časti objektu 

výraznejšie, rovné dno (obr. 58).  

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. Nálezová správa uvádza tri fragmenty. 

 

Objekt: VII  

Rozmery a orientácia: úroveň zistenia v hĺ. 60 cm, ø 250 cm, hĺ. 216 cm. 

Tvar: kruhový pôdorys. Steny zvlnené stupňovitým zahĺbením (obr. 59). 

Stratigrafické vzťahy: zasahuje juhovýchodnou časťou zemnicu z doby rímskej (obj. 

VIII). 
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Vykurovacie zariadenie: pri východnom okraji objektu v hĺ. 60 cm kruhové ohnisko, ø 

60 cm. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu nebola v dostupnom súbore žiadna 

keramika. Nálezová správa uvádza 23 fragmentov.  

Ostatné nálezy: zvieracie kosti, niektoré z veľkých zvierat. 

1. Kostené šidlo, jeden koniec zahrotený. Dĺ. 10,8 cm (obr. 84: 5). 

2. Kostené šidlo, hrot odlomený. Dĺ. 7,3 cm (obr. 84: 7). 

3. Zlomok pásikového železa, dĺ. 3,8 cm, š. 1,8 cm. Neboli v dostupnom súbore (obr. 

84: 6). 

 
Objekt: XI 

Rozmery a orientácia: úroveň zistenia v hĺ. 50 cm, rozmery 2,3 x 2,3 m hĺ. 78 cm.310 

Orientácia dlhšou osou SZ-JV. 

Tvar: nepravidelný pôdorys, zhruba štvorcový, so zaoblenými rohmi, steny mierne 

prehnuté (obr. 58A). 

Stavebné prvky: v strede na rovnom dne bola vrstva mazanice hrubá 8 cm, na ploche 124 

x 66 cm, zrejme zo spadnutých stien. Pôdorys deštrukcie mal obličkovitý tvar (obr. 58A). 

Bolo nám dostupné jedno vrecko s piatimi zlomkami mazanice, z toho tri kusy mali 

odtlačky guľatiny (obr. 85: 2). 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 19 fragmentov, vážia spolu 1288 

gramov a skladá sa z nich 19 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 13 jedincov bolo zdobených, 6 bez 

výzdoby. Okraje sú 4, z toho 2 so zmerateľným priemerom ústia; dná 4, z toho všetky so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 81, 82). 

Ostatné nálezy: zvieracie kosti, mazanica (tri kusy s odtlačkami guľatiny, dva 

s odtlačkami stebiel tráv). 

 

Objekt: prírastkové číslo 62-1-62 

Rozmery a orientácia: z objektu je zachované jedno vrecko s keramikou označené 

                                                 
310 Údaj pravdepodobne platí od úrovne súčasného povrchu. 
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prírastkovým číslom 62-1-62.311 O podobe objektu nevieme nič. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 39 fragmentov, vážia spolu 1668 

gramov a skladá sa z nich 32 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom šiestich nádob. 18 jedincov bolo zdobených, 14 bez 

výzdoby. Okrajov je 5, z toho 3 so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 3, dno jedno so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 77-78). 

Našla sa tiež časť zvona na pečenie z troch fragmentov, zdobená štyrmi vlnicami a dvomi 

hrebeňovými ryhami (S62_33). 

 

Objekt: prír. kat. 235/63 

Rozmery a orientácia: Hĺ. dna objektu 180 cm. Rozmery sa nedali zistiť, pretože 

základová ryha ho nepretínala v strede. Podľa plánu z výskumnej správy bol priemer 

najširšej zistenej časti objektu 0,8 m a priemer kruhového ústia 0,3 m. Nebolo možné 

preskúmať celý obsah objektu, pretože by sa porušila celistvosť pôdy pod základmi. 

Tvar:  kruhový pôdorys ústia, rovný profil hrdla a oválny profil zásobnej časti (obr. 60). 

Stratigrafické vzťahy: objekt sa nachádza v priestore ohraničenom cestami 6/6, 7/7 

a železničnou vlečkou, rovnobežne idúcou pri ceste 5/5. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  v objekte sa nenašla žiadne keramika. Nevieme 

preto rozhodnúť, či patrí do horizontu osídlenia z 8. stor. alebo z prelomu 12. a 13. stor. 

Ostatné nálezy: 

1. Dvojdielny kamenný žarnov. Spodný diel žarnova má rovnú, hrubo opracovanú 

základňu, vrchná trecia časť je vypuklá. V strede žarnova je valcovitý kruhový 

otvor s ø 5 cm. Hrúbka v strede žarnova 10 cm, na okraji 8 – 8,5 cm. Celkový ø 41 

cm. Horný diel má vypuklú hornú časť, dolná trecia časť žarnova je prehnutá 

a prilieha k trecej ploche spodného dielu. V strede žarnova je kužeľovitý otvor, 

rozširujúci sa k dolnej trecej ploche. Ø otvoru 7 – 10 cm. Na tejto trecej ploche je 

krížom vyhĺbený otvor pre papricu (dĺ. 19 cm; hĺ. 2,5 – 3 cm). Hrúbka žarnova 8-

10 cm, ø 45 cm (obr. 60). 

4.2.7. Zhrnutie: objekty a materiálna kultúra 
Celkový plán lokality a preskúmaných objektov vytvára len približný obraz. Plocha 

                                                 
311 Na vrecku bolo napísané, že objekt sa nachádzal dvesto metrov od pohrebiska. Nanešťastie bez indikácie 
svetovej strany. 
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nebola skúmaná sondami, ale podľa toho, kde zemné práce narazili na archeologický materiál. 

Navyše časť dusikárne už bola nenávratne zastavaná továrenskými budovami a cestami. Iba 

výskum E. Rejholca v roku 1963 mohol vytýčiť sondy, z ktorých azda vyplýva, že hustota 

objektov na ploche nebola veľká (neporovnateľná napr. s Novými Zámkami-Dolným 

Piritovom). Časť objektov z tzv. „slovanskej“ osady sa podľa keramiky časovo zaraďuje do 

horizontu konca 12. stor. a začiatku 13. stor. Ich charakteristika nie je obsiahnutá v tejto práci. 

Objekty v Šali-Dusle tvoria niekoľko skupín. Na ploche s rozmermi približne 15 x 12 

m sa nachádzala zemnica 8 a zemnica alebo voľne stojaca piecka 4 s jamami 1, 2 a 7. Pri 

tomto zhluku boli ďalšie objekty. Desať metrov na západ od obj. 8 stála kopulová piecka 

XIV. Dvadsať metrov juhozápadne stála zemnica 14. Necelých dvadsať metrov na 

juhovýchod bola situovaná ďalšia skupina objektov na ploche zhruba 13 x 11 m so zemnicou 

12, jamou 3 a jamou 24, o jej podobe však nič nevieme. Zemnice 8 a 12 boli vzdialené zhruba 

dvadsaťpäť metrov, približne kolmo na os prechádzajúcu zemnicami 8 a 14. 

Zhruba šesťdesiat metrov na severozápad od zemnice 8 sa nachádzala osamotená 

zemnica 27. Zo spojenia plánov Z. Liptákovej a E. Rejholca vyplýva, že ďalších asi pätnásť 

metrov na sever ležala zásobná jama s prír. číslom 235. Viac ako osemdesiat metrov 

severozápadne od zemnice 8 bola vyhĺbená jama VII. Dvadsať metrov na západ ležala 

osamotená jama V. Sedemdesiat metrov severovýchodne od jamy VII bola situovaná ďalšia 

jama XI. Stodvadsať metrov na severozápad od zemnice 8 stál obj. I a o ďalších pätnásť 

metrov ďalej zemnica II. Lokalizáciu nepoznáme v prípade objektov 22,312 23, 25, 26,313 N, 

SL a 62, ktoré jednak zničili zemné práce a jednak sa o nich nepíše v nálezovej správe.  

Zemnica 12 a II mali približne štvorcový pôdorys, objekty 8 a 27 sú nepravidelné. 

Objekt 8 je nanešťastie zaznamenaný v dokumentácii príliš schematicky, aby sa mohli 

vytvárať bližšie úsudky o jeho podobe. Podľa dokumentácia majú objekty 8 a II zahĺbený 

jazykovitý vstup. Svojimi rozmermi sa odlišujú. Najmenšia zemnica 27 má plochu menej ako 

6,72 m2, zemnica 8 má plochu zhruba 9,5 m2, zemnica II približne 15,6 m2 a zemnica 12 21 

m2. Vzhľadom na rozmery vyjadrujeme pochybnosti o pôvodnom určení objektov 8 a 27 ako 

zemníc. Objekt 27 mal vyvýšené ohnisko obložené kameňmi, objekt II pravdepodobne 

ohnisko na podlahe s kameňmi, o vykurovacích zariadeniach zemníc 8 a 12 sa 

z dokumentácie nedozvedáme nič. 

Ďalšími objektmi na sídlisku bola voľne stojaca hlinená kopulová piecka XIV 

a podobný objekt (alebo súčasť zničenej zemnice) 4. Obj. 4 by sa ako voľne stojaca piecka 

                                                 
312 Podľa nálezovej správy severne od obj. 1. 
313 Podľa prírastkového zoznamu zničený pri piecke XIV. 
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nachádzala v skupine objektov okolo zemnice 8. 

Objekty 3, 7, VII (a 2 podľa dokumentácie) majú podobný kruhový pôdorys, objekt 3 

je však dvakrát väčší a obsahoval výrazné zvrstvenie uhlíkov a spálenej hliny. Pri východnom 

okraji objektu VII bolo ohnisko. Objekty 2 ani 7 žiadnu špecifickú charakteristiku nemali. 

Jediným spoločným znakom týchto jám je preto pôdorys. 

Jediný objekt V zo Šale mal oválny pôdorys a korytovité zahĺbenie. Nepravidelný 

oválny pôdorys a menšia hĺbka charakterizujú objekt 1, pri ktorom sa zachovali i dve kolové 

jamky, pravdepodobne zo strešnej konštrukcie. Nepravidelné boli podľa dokumentácie 

objekty XV a XI. V jame XI sa našla spadnutá mazanicová stena, nanešťastie nám z nej bolo 

dostupných iba málo zlomkov, bez možnosti určiť konštrukčné prvky. 

Z prehľadu zoskupení objektov vyplýva, že vzdialenosti medzi objektmi sú na jedno 

sídlisko veľké. Záchranný výskum v Šali-Dusle však prebiehal po 1. etape stavby, keď už 

rozsiahle časti sídliska boli zničené bez akejkoľvek dokumentácie či záchrany nálezov alebo 

zastavané. Nemôžeme preto vytvárať takmer žiadne úsudky o dispozícii sídliska. Iba na časti 

plochy so zemnicami 8, 12 a 14 sa prejavujú dve (resp. tri) skupiny objektov v blízkosti jednej 

zemnice.314 Rozstupy medzi tromi zemnicami sú v kolmej vzdialenosti 20-25 metrov. Či ide 

o náhodu alebo skutočnú stopu štruktúry sídliska, nedá sa z torzovitých zistení výskumu určiť. 

Výskum E. Rejholca v roku 1963 zistil na ploche časť systému priekop, ktorý však 

neobsahoval žiadny datovateľný materiál. Priekopa prechádzala aj cez objekt IX 

s dvojsochovou konštrukciou strechy, no takisto bez datovateľného materiálu. Na pláne sme 

preto nezobrazili ani priekopy ani objekt IX, aby nebol vytvorený falošný dojem, že boli 

súčasťou sídliska. Časovo ich totiž nedokážeme zaradiť. Isteže by mali byť súčasťou 

celkového plánu sídliska, s objektmi zo staršej doby železnej, doby rímskej a z 12.-13. stor. 

Záverom možno povedať, že nepriaznivé okolnosti výskumov neumožnili získať príliš 

veľa nepochybných zistení. Z rozstupov objektov sa ani nedá zistiť, či patrili k jednému alebo 

viacerým sídliskám.  

4.2.7.1. Keramika 
Nálezové správy píšu o koncentrácii keramiky v okolí ohniska v prípade objektu 4, 

inak sa nezmieňuje o špecifickej polohe keramiky z objektov. 

Celkovo obsahuje súbor zo Šale-Dusla 832 fragmentov z devätnástich objektov (obr. 

61), z ktorých sa skladá 804 jedincov so súhrnnou hmotnosťou 41 511 g (tab. 15). Súbor má 

niekoľko negatívnych špecifík. Podobu niektorých objektov nepoznáme, hoci z nich niekedy 

                                                 
314 Ak budeme obj. 4 v skupine zemnice 8 pokladať za voľne stojacu piecku. 
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pochádzajú výrazné jedince (napr. obj. I, 62). Z niekoľkých objektov neboli v dostupnom 

materiáli žiadne zlomky, hoci sa v nich podľa nálezových správ keramika našla (napr. obj. 8, 

V, VII). Ďalšia skupina objektov nemá súbor kompletný, čo dokazujú fotografické tabuľky 

v nálezových správach, kde sa nachádzajú aj fragmenty, ktoré sa nám nájsť nepodarilo.315 Sú 

to objekty 4, 14, 24, 27, XIV, I a II. No aj napriek tomu z nich pochádzajú dôležité jedince. 

Fragmentárnosť dosiahla u desiatich objektov 100 %. Pod 90% klesla iba v prípade 

obj. 3 a obj. 62. Jedenásť objektov obsahovalo intrúzie, v siedmich bolo viac ako 10% starších 

či mladších črepov a priemerne bolo v úplnom súbore fragmentov 15% intrúzií. Časovo sú 

rozdelené takto: v jednom objekte atypický pravek, v piatich objektoch halštatská keramika, 

v ôsmich miestna keramika z doby rímskej a v dvoch i provinciálna rímska keramika, 

v ďalších dvoch objektoch pravdepodobne vrcholnostredoveká keramika. Časť z nich tvorila 

vysoko kvalitná rímska provinciálna keramika. Väčšinu súboru z obj. 1 tvorila halštatská 

keramika. V 8. storočí pri vykopávaní objektu pravdepodobne narazili na halštatský objekt 

(čo by vysvetľovalo nepravidelný tvar jamy) alebo sa do odpadovej vrstvy 

s včasnostredovekou keramikou dostalo väčšie množstvo halštatských zlomkov. Po zasypaní 

či zaplnení obj. 1 sa ocitli v jednej jame. Prekvapuje takmer 36% intrúzií v obj. XIV, 

kopulovitej piecke, nanešťastie z dokumentácie nie je jasné, či sa našli priamo v piecke alebo 

vo vybagrovaných zvyškoch objektu. Intrúzie sa pritom zväčša nachádzajú v objektoch, ktoré 

bolo možné preskúmať a dokumentovať. 

Až v piatich objektoch sa našli fragmenty zvonov na pečenie, sčasti v zhluku objektov 

2, 4, 24 (a stratil sa zvon z obj. 8), sčasti polohu objektov na ploche nepoznáme (obj. 62-1-62) 

alebo určujeme približne (obj. I). V obj. 4 sa mali nájsť tri fragmenty zvonov na pečenie, 

v dostupných vreckách však boli iba dva, z jedného zvonu. Boli v blízkosti ohniska. Zvon 

z objektu 62 bol zdobený. Z tvarového spektra sa vymyká plochý okraj hrubšej misky či 

zdobeného zvonu na pečenie, s hrebeňovými ryhami (S27_17). Na základe porovnania 

s nálezovou správou zisťujeme, že v súbore chýba cedidlo z obj. 27, nádoba s konkávnymi 

stenami z obj. 24 a zvláštna „miska“ z obj. 14. 

Okraje tvorili 15% úplného súboru, hrdlá temer 5% a dná takmer 7% (tab. 17). Zatiaľ 

čo priemerná hmotnosť okrajov a hrdiel je porovnateľná, dná sú dvakrát ťažšie. V priemere sú 

i dlhšie a hrubšie, čo vyplýva z morfológie nádob. U 81 jedincov sa dal určiť priemer okraja, 

u 40 priemer podstavy. V typoch okrajov patrí väčšina súboru ku variantom zrezaných 

okrajov, malý a zhruba vyrovnaný je počet okrajov zaoblených a so žliabkom (tab. 19, 44-45, 

                                                 
315 V prípade dokumentácie pre túto prácu sa dalo určiť, že niektoré okraje a dná chýbajú. 
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47). Päťkrát sa vyskytol vodorovne zrezaný okraj. Vnútorná strana ústia je zdobená vlnicou 

(S12_15, S14_50, S24_3, S24_8, S24_9, S27_18, SSL_58, SSL_59, SSL_128, SSL_137, 

SII_1, SII_7, SII_9), dvomi radmi vlníc (SXV_21), tromi radmi vlníc (S24_11).  

Väčšiu variabilitu majú zrezané plochy okrajov sú zdobené šikmými štvorzubými 

hrebeňovými vpichmi (S14_49), šikmými štvorzubými hrebeňovými zárezmi (S14_50), 

vlnicou (S24_8, S24_11, S24_9, SXV_21, SSL_137), šikmými jednohrotými zárezmi, ktoré 

sa miestami aj križujú (SSL_51 a SSL_57), šikmými jednohrotými zárezmi (S4_47 – 

nepresekávajú celú plôšku, SI_166 – presekávajú pravidelne celú plôšku). 

V typoch dien prevláda úplne plochá podstava (tab. 19, 48). Vyrovnane sa vyskytujú 

neurčiteľné dná a typ s klenutým dnom. Vôbec sa nevyskytuje variant Y3 so širším 

prstencom. Vzhľadom na veľkosť súboru je to pravdepodobne príznak miestnej remeselnej 

technológie. Stopa značky sa nachádza na zlomkovo zachovanom jedinci S62_27. Azda 

náhodný excentrický odtlačok osky má dno SSL_147. V strede klenutej podstavy s krátkym 

prstencom vystupuje plastický krúžok, umiestnený mierne excentricky, na jedinci S7_2. Dno 

S4_11 má krátky prstenec rozdelený drážkou na dva menšie obežné prstence. Dno SII_3 má 

pri okraji umiestnenú podobnú kruhovú vypuklinu, ale s priemerom väčším o 3 mm. 

Zdobené fragmenty prevažujú v súbore s pomerom takmer 70% (tab. 18; graf 21). Sú 

dlhšie, tenšie a ťažšie ako nezdobené zlomky. Vysoko prevažuje hrebeňová výzdoba a z nej je 

o trochu viac hrebeňových rýh ako vlníc (tab. 16; graf 24). Vyskytuje sa niekoľko 

hrebeňových vpichov a zárezov. Na dvanástich jedincoch sa nachádza výzdoba jednohrotým 

nástrojom, na troch fragmentoch je plastická výzdoba. Sporadicky sa objavuje girlandová 

vlnica (SII_7) a jemne ryté vlnice a hrebeňové ryhy (SII_114). Kombinácia hrebeňových rýh 

a vlníc sa objavuje stodesaťkrát, raz spolu so zárezmi a raz spolu s vpichmi. Na viacerých 

jedincoch je zastúpená hrebeňová i jednohrotá výzdoba (S12_10 – dve prepletené vlnovky 

a hrebeňová ryha; SSL_57; SSL_59; SI_116; SXI_5). Na jedinci SSL_56 sa nachádza veľmi 

špecifický výzdobný prvok, klinovité jednohroté zárezy, podobné niekedy tvarom písmenu Y 

(SSL_56). Na jedinci SI_97 sú krátke dvojhroté vodorovné zárezy, na SII_13 krátke 

štvorhroté vodorovné zárezy. 

Hlinený povlak sa nachádzal na jedincoch S24_20 až S24_25, S27_24, SN_46, 

SN_47, azda na S12_4. Nedovŕtaný reparačný otvor má fragment hrdla SSL_143, úspešne 

dokončená je dierka v SII_12. 

Spomedzi hrncovitých nádob zo Šale-Dusla sa svojimi vlastnosťami vymedzuje 

skupina nádob z troch objektov (12, 24, XV). Charakterizujú ich väčšie rozmery priemeru 

ústia i dna, predovšetkým v hrúbke črepu, väčšie exempláre patria k najťažším jedincom zo 
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súboru. Podstava dna je v porovnaní s ostatnými zachovanými dnami nezvyčajne hrubá. 

Ďalšou výraznou charakteristikou je výzdoba vlnicami, ktorá sa opakuje v bohatých pásoch na 

vnútornej strane ústia, na zrezanej strane okraja i na tele nádoby. Niekedy hrebeň pritlačili 

takou silou, že vlnica reliéfne vystupuje zo steny. Zástupcami uvedeného typu nádob sú 

okraje S24_8, okraj so zdobenou vydutinou S24_9, S24_11, SXV_21 a dná s nezdobenou 

vydutinou S12_12 a S24_12 (s uzkým prstencom), S24_13 (s plochou podstavou) a ďalšie 

jedince, označené v databáze ako z rovnakých nádob. Najviac jedincov z typu pochádza z obj. 

24, ktorý bol podľa prírastkového zoznamu časťou obytného objektu s pecou. 

4.2.7.2. Ostatné nálezy 
Z piatich objektov pochádzajú zlomky mazanice. Z jamy 1 sa uvádza lícovaná 

mazanica s plochou stranou a odtlačkami prútia a guľatiny z druhej strany, sústreďovala sa 

v severnej časti dna objektu. V jame XI bola na ploche 124 x 66 cm vrstva mazanice hrubá 8 

cm, pravdepodobne spadnutá stena objektu. V dostupných zlomkoch mazanice mali tri 

odtlačky guľatiny. 

V dvoch objektoch (24 a II) sa našli prasleny, praslen z jamy 24 bol bikónický. 

V zemnici II bol celý praslen v deštrukcii pece a zlomok ďalšieho bez určenia polohy. 

V objekte 1 sa našiel brúsik/oslička, v zemnici 12 dve. Zo zásobnej jamy 235 pochádza 

žarnov s okrúhlym stredovým otvorom. 

V šiestich objektoch sa našli zvieracie kosti. V objekte VII bola ich väčšia 

koncentrácia (lebka kravy a ďalšie kosti, zakreslené v pláne objektu i zmienené v nálezovej 

správe). Zvieracie kosti obsahovala kolová jamka pri objekte 27. Dve kostené šidlá 

pochádzajú z jamy VII. V objekte 3 sa našla kostená trubička a bližšie neurčený parohový 

nástroj. 

Z objektu II pochádzajú ešte dve náušnice a sklený korálik. Pásik železa sa našiel 

v jame VII, dva klince a kovanie vedierka v objekte XV. Kusy trosky pochádzajú z objektu 

XV a 27. V zemnici 27 boli veľké hrudy v severovýchodnom rohu zemnice. 

Uhlíky neboli určené, výslovne sa spomínajú v objektoch 3, 8 a 27. Koncentrácia pri 

dne a okrajoch sa uvádza v zemnici 8. V kolových jamkách z rohov zemnice 12 sa píše 

o stopách dreva vo výplni. Prehľad nálezov zo všetkých objektov sa nachádza v tab. 13-14. 

4.2.8. Prehľad súvekého osídlenia v okolí 
Z katastra Šale uvádzajú Pramene k dejinám osídlenia 11 lokalít z včasného 

stredoveku (obr. 44),316 súpis avarských lokalít tri pohrebiská a sídlisko (Zábojník 2004b, 

                                                 
316 Zábojník (1989, 100-3). Základné informácie o osídlení v Šali podávajú Z. Čilinská – A. Točík (1978b), A. 
Točík (1982). 
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110-1). Okrem sídliská v polohe Duslo boli pri záchranných výskumoch odkryté avarské 

pohrebiská v polohách Duslo (171 hrobov)317 a Veča/Vízállás (116 hrobov),318 vzdialené sú 

od seba 3,5 km, pričom pohrebisko Duslo sa nachádza bližšie ku sídlisku.319 Ďalšie avarské 

pohrebisko sa podarilo zachytiť na pravom brehu Váhu v polohe Vinohrady, pochádzajú však 

z neho iba nálezy kovaní bez archeologického kontextu.320 

Stručný prehľad výsledkov výskumu šalianskych pohrebísk publikovala Z. Čilinská 

(1973). Na Vízállási sa pochovávalo v dvoch fázach, v relatívne krátkej dobe.321 Keramika sa 

nachádzala v 65 hroboch.322 V Dusle sa pochovávalo temer výlučne s orientáciou SZ-JV, na 

chrbte vo vystretej polohe, iba v jednom hrobe bol skrčenec. V západnej časti sa našlo šesť 

jazdeckých hrobov s veľkými hrobovými jamami, jeden porušili vykrádači.323 V jednom 

z jazdeckých hrobov bol vedľa koňa pochovaný i pes so železným krúžkom na krku. 101 

hrobov obsahovalo keramiku.324 V hroboch bolo málo zbraní (v štyroch hroboch hroty šípov, 

v jednom hlavica sekery). Hroby sa dali rozčleniť na staršiu a mladšiu fázu, kovania patria 

zväčša do tzv. blatnického okruhu. V ôsmich hroboch sa podarilo zistiť druhotný vykrádačský 

zásah, podľa autorky ich však bolo určite viac. Z. Čilinská určuje pohrebisko Vízállás ako 

staršie, no v Dusle sa začalo pochovávať ešte počas jestvovania prvého pohrebiska, asi 

v druhej polovici 7. stor.325 Posledné hroby v Dusle vznikli na konci 8. stor., resp. na začiatku 

9. stor. Na Vízállási sa prestáva pochovávať asi v polovici 8. stor. 

97 hrobov z Veče/Vízálllásu, preskúmaných E. Rejholcom, publikoval A. Točík 

(1993). Nachádzali sa na pieskovej dune (zhruba 120 x 60 m), s pomerne hrubou vrstvou 

černozeme (75-100 cm), obtekanej potokom. Hroby porušila ryha pre vodovod z Váhu do 

dusikárne. Na mieste narazil výskum i na neolitické objekty a sídlisko z doby rímskej. 

S kostrovým materiálom sa už pracovať nedá, pretože bol pri sťahovaní pomiešaný s inými 

lokalitami. Možné bolo iba všeobecné určenie, pochovali tu celkovo 125 ľudí, 31 detí, 7 

                                                 
317 Podľa Z. Čilinskej (1973, 531) asi 30-40 hrobov zostalo pod navážkou, asi 30 pod betónovou cestou a asi 
okolo 30 sa zničilo pri vykopávaní kanálov a rýh. Celkovo na pohrebisku mohlo byť 250 – 280 hrobov, šlo teda 
o pohrebisko strednej veľkosti. 
318 Z. Čilinská (1973, 527) odhaduje celkový počet hrobov na pohrebisku na 130. 
319 Napriek vzdialenosti a odlišným názvom polôh v súčasnosti bola pred výstavbou dusikárne plocha takisto 
sčasti v katastri Veče, miestnej časti Šale (Somora 1973, 8). 
320 No ani nálezy kovaní z polohy Vinohrady sa už nepodarilo vyhľadať, na mieste sa pri zbere našli črepy 
pohrebiskovej keramiky (Zábojník 2004b, 111). 
321 J. Zábojník (2004b, 110-1) hodnotí výbavu z Vízállásu ako priemernú. 
322 V hroboch 14, 16, 56, 72 a 91 sa našlo po jednej v ruke robenej nádobe, v ostatných hroboch bola keramika 
obtáčaná na kruhu, resp. otočnej podložke (Točík 1993). 
323 Jazdecké hroby v Šali patria do tretej fázy neskorého stupňa avarských pohrebísk (Zábojník 1999b, Karte 12). 
324 V dvoch hroboch boli dve nádoby: jedna podunajského typu, druhá z okruhu žltej keramiky. Nádoby 
publikovala D. Bialeková (1967, obr. 13:3, 8). 
325 V tomto časovom horizonte, strednom stupni avarských pohrebísk, patrí Šaľa-Vízállás popri Devínskej Novej 
Vsi, Záhorskej Bystrici a Čataji k najsevernejším pohrebiskám s avarským rítom. 
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mladistvých a 58 dospelých, 1 hrob nebol určený. Hroby boli zoradené šachovnicovo 

v radoch, ich porušenia a superpozície sú dôsledkom dvoch fáz pohrebiska. V žiadnom hrobe 

výskum nezistil sekundárny zásah. Detský hrob 75 obsahoval postriebrenú garnitúru,326 inak 

boli detské hroby chudobné. V dospelých hroboch prevažuje orientácia hlavou na 

severozápad. A. Točík datuje najstarší hrob do strednej doby avarskej a ostatné hroby zhruba 

do prvej a druhej fázy neskorej doby avarskej. 

Situácia na mape ukazuje, že pohrebiskom sídliska v polohe Duslo by malo 

predstavovať 171 neďaleko položených hrobov, preskúmaných A. Točíkom v rokoch 1961-

1963.327 Nachádza sa približne severným smerom od hlavnej zistenej skupiny sídliskových 

objektov. 

V katastri sa ďalej nachádzajú mladšie pohrebiská: 25 hrobov vo vinohradoch JRD 

z druhej polovice 9. stor. a prvej polovice 10. stor.,328 39 hrobov z 11. stor. v polohe Duslo;329 

90 hrobov z konca 10. stor. až druhej polovice 11. stor. v polohe Andalok;330 pohrebisko s 19 

hrobmi z konca 10.-11. stor. a sídlisko z 10. stor. v polohe Hidas, neďaleko avarského 

pohrebiska na Vizallási;331 3 hroby z 11. stor. v strede intravilánu Šale, nálezy z vrcholného 

stredoveku z koryta Váhu a zberové nálezy z 11. stor. v polohe Vinohrady (Točík 1992, 200). 

M. Hanuliak (2004, 276) uvádza dve lokality s hrobmi zo Šale-Veče, pohrebisko s 20 

preskúmanými hrobmi z horizontov A2-B a hroby uložené v štyroch zásobných jamách 

z horizontu A2. 

Korektné datovanie tzv. sídliskových polôh bude možné až po porovnaní 

s publikovaným materiálom. Zatiaľ sa situácia javi ako sídelný hiát niekedy v období prvej 

polovice 9. storočia. 

V Trnovci nad Váhom, južne od Dusla Šaľa, sa tiež našli nálezy pravdepodobne 

z avarského pohrebiska, nebolo však skúmané archeologicky (Zábojník 2009, 117). M. 

Bielich (2007) publikoval časť sídliskového objektu z obce, datovaného do 8. stor. V katastri 

Trnovca nad Váhom-Horného Jatova bolo situované veľkomoravské pohrebisko s 528 

preskúmanými hrobmi a M. Hanuliak (2004, 277) ho zaraďuje do horizontov A2-B. 

                                                 
326 Podľa A. Točíka (1993, 163) so vzťahom ku dielňam v južnej časti Karpatskej kotliny. 
327 Ako dvojicu sídlisko – pohrebisko ich identifikuje J. Zábojník (2008a, 282). 
328 V literatúre sa zvyčajne uvádzajú ako Šaľa-Veča, poloha Pieskovisko (Hanuliak 2004, 276). Hroby 
publikoval A. Točík (1992, 118-32). 
329 Prvé hroby zverejnila V. Němejcová-Pavúková (1963). Pohrebisko publikoval neskôr A. Točík (1992, 196-
200). 
330 Pohrebisko publikoval A. Točík (1992, 178-96). 
331 Sídliskové objekty publikoval A. Točík (1992, 201-9). 
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4.3. Kubáňovo (o. Levice) 
Kubáňovo je obec v Levickom okrese,332 na hraniciach s Maďarskou republikou. Je 

situovaná na pravom brehu meandra Ipľa, ľavý breh ohraničuje jazykovitý výbežok, patriaci 

ešte do katastra Kubáňova, ďalej na juhovýchod sú hranice s Maďarskom. Chotár leží na 

východnom svahu Ipeľskej pahorkatiny, má rovinný až pahorkatinový charakter. Na 

treťohorných uloženinách ležia pleistocénne spraše a sprašové hliny. Sú tu hnedozemné, 

nivné a lužné pôdy, lokalita je na nivných pôdach. Klimaticky je súčasťou teplej oblasti, 

v okrsku teplom, suchom, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom.333 

Poloha sa nachádza na ľavom brehu  meandra Ipľa, vzdialená asi 200 m od rieky (obr. 

86). Objekty ležali na piesočnej dune vyvýšenej asi 1,4 m nad okolitý terén. Podľa informácií 

J. Béreša počas dažďov a prívalových vôd nebýva zaplavovaná. Pred výskumom však bola 

pravidelne poškodzovaná orbou. Podložie lokality tvorí piesková duna, nad ňou sa nachádzala 

asi 20 cm hrubá ornicová vrstva zo zmesi hliny a čierneho piesku. Objekty boli badateľné až 

v podloží. 

4.3.1. Priebeh a metóda výskumu 
Výskum J. Béreša prebiehal na polohe „Dávid berke“, zhruba šesťsto metrov 

juhovýchodným smerom od polohy Litáš (kde sa nachádzali objekty lengyelskej kultúry 

a avarský hrob).334 Výskum polohy sa konal v dňoch 17. 10. – 25. 11. 1966. Na ploche sa 

vytýčilo celkovo desať sond, najskôr prieskumných, niektoré boli neskôr rozšírené kvôli 

vybraniu celých objektov.  

4.3.2. Stav dokumentácie a jej problémy 
Z výskumu pochádza nálezová správa J. Béreša. K nej je pripojený odborný denník 

z výskumu, s popismi objektov a náčrtmi keramických a nekeramických nálezov. Kresbovo 

boli zdokumentované pôdorysy objektov pred začatím vyberania, už vybrané negatívy 

objektov a rezy cez polovice objektov. Materiál je uložený v depozitároch AÚ SAV v Nitre. 

4.3.3. Doterajšie zmienky v literatúre 
Podrobnejšie informácie publikoval prvýkrát J. Béreš (1978, 115). Popisuje hlavne 

objekt 2 a keramiku datuje do 8. – 9. stor. Kus železnej trosky a mastná čierna výplň podľa 

neho svedčia o kováčskej výrobe. Predpokladal, že zo sídliska bola odkrytá iba malá časť, 

lebo odpadové jamy boli ďaleko od objektu 2. 

                                                 
332 Podľa Štatistického lexikónu (2003, 97). 
333 Charakteristika prírodných pomerov Kubáňova zostavená podľa M. Kropiláka (1977b, 116), A. Kelemena 
(1980, 18-9, Mapa 1 - Geológia; 64, Mapa 42 – Klimatické oblasti; 70-1, Mapa 1 - Pôdne typy). 
334 NS AÚ SAV 3659/66 (J. Béreš). (uvádza I. Hrubec 1989, 152). 
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Kubáňovo je zaradené do katalógu lokalít z obdobia avarského kaganátu.335 J. 

Zábojník preberá od J. Béreša interpretáciu objektu 2 ako obytnej časti kováčskej dielne, 

okrem obtáčaných nádob uvádza aj žltú keramiku. Šesť zlomkov zvonu, či zvonov, na 

pečenie, publikoval J. Zábojník (2006b, 136, tab. IV: 9-14) a archeobotanické informácie 

o nich v inej štúdii rovnakého zborníka i J. Mihályiová (2006, 69). 

4.3.4. Spôsob spracovania 
Bola nám dostupná celá nálezová správa a takmer úplný súbor keramiky z výskumu. 

Nedostali sme sa iba ku mazaniciam. 

4.3.5. Objekty 
Objekt: objekt 1 

Rozmery a orientácia: sonda IV v m. 0-5, úroveň zistenia v hĺ. 20 cm. Objekt pokračoval 

do kontrolného bloku sondy VI a  v sonde VI. Odpadová jama, Ø cca 100 cm, hĺ. 20 cm. 

Tvar: takmer kruhový pôdorys. 

Stratigrafické vzťahy: v skupine s objektom 2 a jamou 1. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 164 fragmentov, vážia spolu 

2792 gramov a skladá sa z nich 161 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom šiestich nádob. 113 jedincov bolo zdobených, 48 bez 

výzdoby. Okrajov je 11, z toho 5 so zmerateľným priemerom ústia; hrdiel 6, dná 2, obe so 

zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na obr. 99-100). 

Intrúzie:  12 pravekých zlomkov. 

Ostatné nálezy: na povrchu s kameňmi, kosťami a kúskami mazanice. Zvieracie kosti. 

Vo vreckách s keramikou štyri zlomky mazanice. 

 

Objekt: objekt 2336 

Rozmery a orientácia: zistený v hĺ. 40 cm; celkové rozmery: väčší ovál 3,86 x 1,48 m; 

menší ovál 2,37 x 1,27 m; najv. hĺ. 65 cm. Celkové rozmery spojenia jám 4,68 x 2,52 m. 

Tvar: pôdorys má tvar dvoch spojených nepravidelných oválov, väčší sa nepravidelne 

korytovito zahlbuje, menší sa smerom od severu znižuje k vyhĺbenine väčšieho oválu. 

Dlhšie osi sú orientované približne v smere V-Z (obr. 93-97). 

Stratigrafické vzťahy: v skupine s objektom 1 a jamou 1. 

Výplň: čierna zemina. 

                                                 
335 J. Zábojník (2004b, 97). 
336 Podrobnejší popis objektu prvý raz publikoval J. Béreš (1978, 115). 
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Vykurovacie zariadenie: v severnom rohu menšieho oválu nahromadenie kameňov na 

ploche 1,08 x 0,72 m (obr. 97). 

Stavebné prvky: pravdepodobne kolové jamky pri severovýchodnom oblúku oboch 

oválov. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky:  z objektu pochádza 1874 fragmentov, vážia spolu 37 

403 gramov a skladá sa z nich 1852 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom tridsiatich siedmich nádob. 1086 jedincov bolo 

zdobených, 766 bez výzdoby. Okrajov je 128, z toho 67 so zmerateľným priemerom ústia; 

hrdiel 61, dien 92, z toho 57 so zmerateľným priemerom podstavy (výber keramiky na 

obr. 100-114). 

Jeden zo zlomkov patrí do okruhu tzv. žltej keramiky (K2_1201). Ďalej sa našlo päť 

zlomkov zvona alebo zvonov na pečenie, ktoré už publikoval J. Zábojník (2006b, 136, 

tab. IV: 9-14). Na ich vonkajšej strane boli odtlačky nechtov, na vnútornej stopy tráv. J. 

Mihályiová (2006, 69) ich podrobnejšie určila ako odtlačky listov a stebiel tráv (Poaceae), 

na jednom zo zlomkov sa nachádzali odtlačky prstov. V ostávajúcich vreckách z objektu 

sa nachádzal ešte jeden zlomok zvonu (K2_1822). 

Intrúzie:  1 okraj, 2 dná; 17 atypických pravekých; ďalší so žltým lomom a povrchmi, 

z oboch strán stopy hnedej glazúry. Celkovo 21 intruzívnych zlomkov. 

Ostatné nálezy: zvieracie kosti, aj nedopálené. V popise objektu uvádza J. Béreš (1978, 

115) i veľa prepálenej mazanice. Vo vreckách s keramikou bolo deväť malých zlomkov 

mazanice a jeden kúsok trosky. 24 úštepov. 

1. Dvojkónický keramický nezdobený praslen, zachovaný v celku. V. 2 cm, ø 2,4 cm, 

ø otvoru 0,8-0,5 cm (obr. 114: ). 

2. Dvojkónický keramický zdobený praslen. Na kónických častiach je sedem a šesť 

rýh. V. 2,2 cm, ø 2,3 cm, ø otvoru 0,8 cm (obr. 114: 4). 

3. Nepravidelný diskovitý keramický praslen, zachovaný v celku. V. 1,3 cm, ø 3,3-

3,4 cm, ø otvoru 1,3-1,2 cm (obr. 114: 1). 

4. Časť keramického dvojkónického zdobeného praslenu. Na kónických častiach je 

vymedzený dvomi ryhami pás s dvomi vlnovkami. V. 2,2 cm, ø 3,3 cm, ø otvoru 

1-0,9 cm (obr. 114: 6). 

5. Časť keramického dvojkónického zdobeného praslenu. Na oboch kónických 

častiach sú po tri ryhy. V. 2,9 cm, ø 5 cm, (obr. 114: 5). 

6. Časť keramického dvojkónického praslenu bez výzdoby. V. 2,2 cm, ø 2,8 cm, ø 
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otvoru 1,1 – 1 cm. 

7. Časť keramického dvojkónického nezdobeného praslenu. V. 2,8 cm, ø 3,7 cm. 

8. Časť keramického dvojkónického nezdobeného praslenu. V. 2,3 cm, ø 2,9 cm. 

9. Dva zlomky pravdepodobne kónického keramického praslenu, zdobeného obežnou 

ryhou pri hornej časti a pod ňou vlnicou. V. väčšieho zlomku 1 cm, ø sa nedá 

zistiť, ø otvoru 0,6 cm. Druhý kúsok veľmi drobný, pochádza tiež z časti pri lome 

rovnej a kónickej plochy praslenu (obr. 114: 7). 

10. Drobný zlomok železa, pravdepodobne z čepele noža. 2,6 x 2 x 0,3 cm (obr. 98: 9). 

11. Šidlo z jelenieho parohu. 

12. Kostený ihelník v zlomkoch. Ostatné dva predmety neboli v dostupnom súbore. 

13. Dvadsaťštyri úštepov/kresadiel (výber keramiky na obr. 98: 10-12) 

14. Fragment kónického kamenného brúsika. V. 3,6 cm (obr. 98: 8). 

15. Podľa stručného zhrnutia aj veľký kus železnej trosky (Béreš 1978). 

 

Objekt: kultúrna jama 1 

Rozmery a orientácia: sonda V na m. 0-5, úroveň zistenia v hĺ. 20 cm. Šírka v profile 

115 cm, hĺ. 60 cm. 

Tvar: nepravidelný, takmer kruhový pôdorys. Šikmé až konvexné steny, prechod ku dnu 

konvexný, rovné dno (obr. 88, 91). 

Stratigrafické vzťahy: v skupine s objektmi 1 a 2. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 37 fragmentov, vážia spolu 358 

gramov a skladá sa z nich 37 keramických jedincov. 19 jedincov bolo zdobených, 18 bez 

výzdoby. Okraje sú 2, z toho jeden so zmerateľným priemerom ústia; hrdlo 1 (výber 

keramiky na obr. 99). 

Ostatné nálezy: zvieracie kosti a tri úštepy (jeden nakreslený – obr. 98: 7). Kosti aj 

nedohorené. Drobný zlomok troskovitej hmoty. 

 

Objekt: kultúrna jama 3 

Rozmery a orientácia: sonda II v m. 15-20, úroveň zistenia v hĺ. 40 cm, šírka v profile 

148 cm, hĺ. 45 cm. 

Tvar:  kruhový pôdorys, šikmé steny, mierne konkávne prehnuté. Rovné dno (obr. 89, 92). 

Stratigrafické vzťahy: v skupine s objektom 5. 

Výplň: čierna zemina. 
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Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 29 fragmentov, vážia spolu 254 

gramov a skladá sa z nich 28 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom dvoch nádob. 7 jedincov bolo zdobených, 21 bez 

výzdoby. Okraj je 1; hrdlo 1. Črepy z objektu sú výrazne erodované a drobné, dokonca 

fragmenty sponad objektu sú väčšie (výber keramiky na obr. 99). 

Intrúzie: 4 atypické praveké fragmenty. 

Ostatné nálezy: 7 úštepov (výber nakreslený na obr. 98: 4-6), z toho jeden obsidiánový. 

Zvieracie kosti. 

1. malý železný nožík. 

 

Objekt: kultúrna jama 5 

Rozmery a orientácia: sonda VIII, úroveň zistenia v hĺ. 55 cm. Max. šírka v profile 100 

cm, hĺ. 25 cm. 

Tvar: nepravidelný kruhový pôdorys, konvexné dno a steny s ním plynulo splývajú (obr. 

90). 

Stratigrafické vzťahy: v skupine s objektom 3. 

Výplň: čierna zemina. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 10 fragmentov, vážia spolu 130 

gramov a skladá sa z nich 10 keramických jedincov. V objekte sme identifikovali 

nezlepiteľné črepy z prinajmenšom jednej nádoby. 3 jedince boli zdobené, 7 bez výzdoby. 

Okraj je 1, so zmerateľným priemerom ústia; hrdlá 3 (výber keramiky na obr. 99). 

Intrúzie: jeden praveký atypický zlomok. 

Ostatné nálezy: tri úštepy (obr. 98: 1-3) a neznámy počet zvieracích kostí. 

4.3.6. Zhrnutie: objekty a materiálna kultúra 
Včasnostredoveké objekty v Kubáňove tvoria dva zhluky vzdialené približne 20 m 

(obr. 87). Sondy odkryli pomerne rozsiahlu plochu, preto predpokladáme široký rozstup 

medzi skupinami objektov. Nie je vylúčené, že sa ďalšie objekty sídliska ešte na mieste 

nachádzajú, limitovala ich však rozloha meandra rieky Ipeľ. Vo východnom zhluku sú obj. 1 

a 2 a jama 1. Objekty 1 a 2 sa od ostatných objektov odlišujú veľkým množstvom zachovanej 

keramiky. Fragmenty misky K2_729 boli v oboch objektoch, a tak sa dá predpokladať, že aj 

ďalšie zlomky z nich by bolo možné spojiť. Mali pravdepodobne spoločnú odpadovú vrstvu. 

Objekt 2 je jediným zisteným zo sídliska, u ktorého predpokladáme obytný účel. Pre pôvodné 
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určenie ako kováčskej dielne nejestvujú žiadne podstatné argumenty.337 

V západnejšom zhluku sa nachádzali jamy 3 a 5. Všetky kultúrne jamy (1, 3 a 5) majú 

rovnaký kruhový pôdorys, podobné rozmery i neveľkú hĺbku, malý počet drobných 

fragmentov keramiky. V ich blízkosti sa pravdepodobne nenachádzala väčšia odpadová vrstva 

keramiky. Väčšie fragmenty nad objektmi sa azda dostali na miesto pri orbe v neskorších 

obdobiach. 

4.3.6.1. Keramika 
Celkovo pochádza z Kubáňova 2114 fragmentov, z ktorých sa skladá 2088 jedincov 

s hmotnosťou 40 937 g (tab. 21). Včasnostredoveká keramika sa našla v piatich objektoch, 

v jamách bolo skôr málo zlomkov, v obj. 1 nadpriemerný obsah 161 jedincov. Obj. 2 však 

nepochybne patrí k najväčším objektom z 8. stor. z celej Karpatskej kotliny (obsahoval 1874 

fragmentov, 1852 jedincov, ktoré vážili 37 403 g). Fragmentárnosť sa vo všetkých objektoch 

blíži alebo dosahuje 100%. Z veľkostného a hmotnostného zloženia fragmentov keramiky 

vyplýva, že z objektov boli vyberané všetky kategórie zlomkov, vrátane veľmi drobných. 

Špeciálnu keramiku i najviac intrúzií obsahoval obj. 2. Sedem fragmentov zvonov 

a jeden zlomok žltej keramiky. Ďalej sa doň dostalo 21 intruzívnych fragmentov (ktoré ale 

tvoria 1% súboru). Pomerovo najviac, desatinu intrúzií, obsahovala jama 3. Boli jednak 

praveké, jednak pravdepodobne z vrcholného stredoveku.  

Okraje tvoria takmer 7% súboru, hrdlá 3,45% a dná 4,5% (tab. 23). Fragmenty dien sú 

priemerne najdlhšie, najhrubšie i najťažšie. V typoch okrajov prevládajú šikmo zrezané, 

zaoblené a žliabkované majú zhruba vyrovnané zastúpenie a vyskytujú sa i okraje 

s vodorovnou hornou plochou (tab. 25, 45-47). Vnútornú stranu ústia zdobila vlnica (K2_728, 

K2_731, K2_831, K2_1238, K2_1239, K2_1274, K2_1275, K2_1281); hrebeňová ryha 

(K2_727, azda K2_1243, jemné ryhy na K2_1273), vpichy štvorzubého hrebeňa (K2_1282, 

K2_1855, K2_1857), trojzubého hrebeňa (K2_730, K2_1202), dvojzubý vpich (K2_1267), 

vodorovnými hrebeňovými zárezmi (Ko1_133), šikmými jednohrotými krokvicovými 

zárezmi (K2_1839). Zrezaná strana okraja bola zdobená v prípade jedinca K2_1202 šikmými 

hrebeňovými vpichmi, K2_1244 šikmými jednohrotými zárezmi, vodorovnými ryhami na 

K2_1282, azda aj na Kj1_37 a na K2_1800. Tesne pod zrezanou časťou okraj boli jemné ryhy 

na fragmente K2_1777. 

Výnimočne sa našli nádobky so subtílnymi rozmermi: K2_833, K2_1202. Celkom 

špecifická je malá miska s priemerom ústia 8 cm, zdobená hrebeňovými ryhami (K2_729). Jej 

                                                 
337 V objekte by sa muselo nachádzať vhodné vykurovacie zariadenie pre železiarske remeslo a oveľa viac 
zlomkov trosky, pokiaľ by kováčska činnosť bola pravidelná. 
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dva zlomky sa nachádzali v obj. 2, ďalší fragment bol v objekte 1. 

Najviac dien patrí skupine s klenutými podstavami a vyskytujú sa všetky tri varianty, 

najviac Y2 s krátkym prstencom (tab. 25, 48). Viac ako o polovicu menej je plochých dien 

(22 jedincov) a zhruba rovnako jedincov s neurčiteľným profilom. Dva úzke prstence boli na 

podstave dna K2_810 a K2_1810. Na dne K2_804 sa nachádza odtlačok pravouhlého 

stredového prvku otočnej hrnčiarskej podložky. Excentrický odtlačok, azda osky kruhu, spolu 

s výraznejšími drážkami sa vyskytuje na K2_771. Jemná ryha tesne nad dnom sa objavuje na 

K2_1811, K2_1827, viacero rýh na K2_1831,  

Zdobené zlomky prevažujú pomerom takmer 60%. Sú v priemere dlhšie, o trošku 

tenšie a ťažšie ako nezdobené jedince (tab. 24; graf 22). Vo výzdobných motívoch vysoko 

prevažuje hrebeňová výzdoba a v nej zasa počet hrebeňových rýh nad vlnicami (tab. 22; graf 

25). Zo skupiny hrebeňovej výzdoby sa vyčleňuje jemne rytá výzdoba s hustým usporiadaním 

drážok (napr. deväťzubý hrebeň na K2_811). Sporadicky sa objavila girlandová vlnica 

(K2_775, spolu s hrebeňovými ryhami na K2_776, K2_777 a K2_1752). Vyskytuje sa viacero 

zlomkov s hrebeňovými zárezmi (čo ale mohli spôsobiť iba jedna či dve nádoby v súbore) 

a menej vpichov či vetvičkových ornamentov. Sporadicky sa objavujú motívy vyryté 

jednohrotým nástrojom a plastická výzdoba. Na 325 jedincoch sa vyskytuje kombinácia 

hrebeňových rýh a vlníc, na troch jedincoch spolu so zárezmi a raz s hrebeňovými vpichmi. 

V obj. 1 sa pravdepodobne nachádzala celá rozbitá nádoba s výzdobným motívom rýh 

a vodorovných hrebeňových zárezov (jedinec Ko1_150 a ďalšie označené v databáze). Na 

dvoch jedincoch sa nachádza hrebeňová i jednohrotá výzdoba (K2_1795, K2_1798). Azda 

odtlačok nechtov sa nachádza na zlomku K2_1778. Reparačný otvor sa zachoval na 

fragmentoch K2_1193, K2_1525. V dvoch jedincoch K2_1774 a K2_1775 sa vyskytli čierno 

sa lesknúce zrniečka tuhy ako jediné v súbore. 

4.3.6.2. Ostatné nálezy 
Z objektu 2 pochádza súbor praslenov: tri kompletné a šesť ďalších fragmentárnych. 

Okrem jednoduchého kotúčikovitého praslena z vypálenej hliny sú to štyri nezdobené 

bikónické prasleny a dva prasleny zdobené obežnými ryhami. Jeden praslen mal na sebe 

motív rýh a dvoch vlnoviek, zlomok drobného praslena ukazuje zložitejší reliéfny výzdobný 

motív s ryhami a trojuholníkovými plôškami. 

Mazanica sa našla v objektoch 1 a 2. V objekte 2 bola prepálená, pri spracovaní 

keramiky sme vo vreckách našli deväť fragmentov. Zvieracie kosti obsahovali všetky objekty. 

V objekte 2 a jame 1 boli kosti dohorené i nedohorené. V objekte 2 bolo ďalej šidlo 

z jelenieho parohu a kostený ihelník v zlomkoch. 
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V jame 3 bol železný nôž, v objekte 2 zlomok železa (azda z noža) a kusy trosky (z 

toho jeden veľký). Ďalší kus trosky sa našiel v kultúrnej jame 1. V štyroch objektoch sa našli 

úštepy – kresacie kamienky z rôznych materiálov. V objekte 2 ich bolo dvadsať štyri, v jame 

1 tri, v jame 3 sedem, z toho jeden obsidiánový a v jame 5 tri. Prehľad nálezov zo všetkých 

objektov sa nachádza v tab. 20. 

4.3.7. Prehľad súvekého osídlenia v okolí 
Z katastra obce uvádzajú Pramene k dejinám osídlenia iba dve lokality, skúmané J. 

Bérešom: Dávid berke a Litáš (Hrubec 1989, 152-3). 

Polohu Litáš zalievala každoročne prívalová voda, počas výskumu sa nachádzala vo 

vyvýšenej polohe 70-80 cm nad terénom. Prívaly tvoria výmole, vyrovnávané počas 

poľnohospodárskych prác (sejby). Hladina spodnej vody je asi v hĺbke 220 cm. V polohe 

Litáš bol preskúmaný avarský kostrový detský hrob, s nádobou a železným nožíkom.338 Podľa 

výpovede nálezcov kostra ležala v natiahnutej polohe na chrbte, orientovaná Z-V. Nádoba 

bola vyrobená v ruke, má mierne odsadený, nerovný, šikmo zrezaný okraj, výraznú vydutinu 

a dovnútra prehnutú spodná časť. Materiál je hrubozrnný, zmiešaný s pieskom (v. 12,5 cm, 

najv. ø 11,2 cm (Béreš 1977, 56-7, obr. 15: 3; Zábojník 2004b, tab. 13B). Líši sa od obtáčanej 

a zdobenej keramiky z kubáňovských objektov.  

Juhozápadne od Kubáňova sa nachádzajú Bielovce, kde boli odkryté 3 hroby z 8.-9. 

stor.339 Na jednej z nádob sa objavuje jednohroté ryhovanie a vlnovka spolu s hrebeňovými 

ryhami (Nevizánsky 1978, obr. 91: 3) a na ďalšej vlnovka a jednohroté ryhy spolu 

s hrebeňovými ryhami a azda nechtovými vrypmi (tamže, obr. 91: 1). 

Východne od Kubáňova bolo situované menšie avarské pohrebisko v katastri 

Vyškoviec nad Ipľom, s 83 hrobmi, z toho dvomi jazdeckými (Nevizánsky 1991). Pôvodca 

výskumu sa domnieval, že sídlisko z Kubáňova mohlo patriť ku pohrebisku. Obe polohy sú 

na ľavom brehu Ipľa na pieskových dunách, vzdialené 600-800 m (obr. 86A). 

Zosnulí boli vo vystretej polohe na chrbte, no nepriaznivé pôdne podmienky 

znemožnili dobré zachovanie kostier. Temer 63% hrobov bolo orientovaných ZSZ-VJV. 

Jazdecké hroby ležali na najvyššom mieste pohrebiska, výbavou však boli rovnako chudobné 

ako ostatné. Do dvoch hrobov zasiahli po pohrebe. Keramika sa našla bezmála v štyroch 

pätinách hrobov, z toho takmer 70% tvoria obtáčané nádoby. V siedmich hroboch s jedinou 

nádobou ju rozbili, v dvoch hroboch s dvomi nádobami bola jedna z nich rozbitá. 

V niektorých hroboch sa nachádzali poškodené exempláre, niekedy mali na sebe stopy sadzí 

                                                 
338 Informácie o výskume hrobu publikoval J. Béreš (1977, 56-7). J. Zábojník (2004b, 97). 
339 K hrobom v Bielovciach G. (Nevizánsky 1978); M. Hanuliak (2004, 255); J. Zábojník (2009, 79). 
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či hlineného povlaku. V jednom z hrobov sa našiel džbánik patriaci okruhu tzv. žltej 

keramiky. Nevyskytovali sa značky na dne, iba v štyroch prípadoch jamky kruhového tvaru. 

Analógie v keramickej produkcii Kubáňova a Vyškoviec nachádzame predovšetkým 

v morfológii okrajov a tvarovom spektre horných častí nádob a vo veľkej miere aj vo 

výzdobe. Na siedmich nádobách z pohrebiska sú z vnútornej strany ústia vlnice. Zrezaná 

plocha okraja je zdobená hrebeňovými vpichmi a presekávaním. Z výzdobných motívov na 

telách nádob sa vyskytujú vlnice a hrebeňové ryhy s vpichmi, jednohroté vlnovky a ryhy. Na 

rozdiel od sídliskovej keramiky sa vyskytli i ťahané zvislé hrebeňové pásy. Ak aj keramiku 

z Kubáňova a Vyškoviec nevyrábali tie isté ruky, museli títo hrnčiari používať na nádoby 

rovnakú technológiu i výzdobné prvky. Z neveľa predmetov objavených na sídlisku sú 

podobné či temer totožné niektoré prasleny. Na sídlisku Sály-Lator pri Bukových horách sa 

našla presná analógia sekáča z pohrebiska (Mesterházy 1997, 70). 

 Kontinuitu pochovávania v regióne ukazuje pohrebisko z Ipeľského Sokolca, zaradené 

do horizontov A1-A2 (Vendtová – Rejholec 1963; Hanuliak 2004, 263). 
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4.4. Úľany nad Žitavou (o. Nové Zámky) 
Úľany nad Žitavou sú v súčasnosti obcou v Novozámockom okrese.340 

Geomorfologicky sa nachádzajú na Dolnonitrianskej nive. Obec leží na poriečnom vale medzi 

riekami Nitra a Žitava, najväčším prítokom Nitry. Rovinatý chotár je situovaný v západnej 

časti na nive Nitry, vo východnej na žitavskej nive, fluviálnych sedimentoch vzniknutých v 

holocéne. Pôdy sú lužné glejové čiernice. Klimaticky je súčasťou teplej oblasti, v okrsku 

teplom, suchom, s miernou zimou a dlhším slnečným svitom.341 

Lokalita sa nachádzala na juhozápadnom okraji obce, severozápadne od hradskej 

vedúcej do mesta Šurany (obr. 115-115A). Bola tu otvorená piesková baňa. Na rozlohe 20 x 

25 m odstránili ornicu s hrúbkou 30-40 cm. Objekty sa zahlbovali sa do pieskového podložia 

na ploche 14,3 x 8 m (obr. 116). 

4.4.1. Priebeh a metóda výskumu 
Výskum trval dva týždne v jarných mesiacoch roku 1960. Zakreslený bol iba pôdorys  

včasnostredovekého objektu po vybratí. Orničnú vrstvu odstránili ešte pred začatím výskumu. 

Okrem zemnice sa zistili kultúrne jamy s lengyelskou a neskorolaténskou keramikou. 

4.4.2. Stav dokumentácie a jej problémy 
O výskume existujú dve nálezové správy: M. Rejholcová písala o priebehu 

a zisteniach v teréne; A. Točík v krátkej správe podal podrobné údaje o včasnostredovekom 

keramickom súbore, aj s dvomi fotografickými tabuľkami nálezov.342 Zemnica sa nachádza 

na okraji skúmanej plochy, preto treba zdôrazniť, že nepoznáme jej dobový kontext, teda 

prípadné ďalšie objekty v bezprostrednom okolí, ale ani napr. kolové jamky. 

4.4.3. Doterajšie zmienky v literatúre 
Pramene k dejinám osídlenia sa o výskume M. Rejholcovej nezmieňujú (Čilinská – 

Fusek 1989, 285-6). Do literatúry ho uviedol J. Zábojník (2004b, 113), keramiku datuje do 8.-

9. stor. 

4.4.4. Spôsob spracovania 
Boli nám dostupné iba negatívy fotografií keramiky zo správy A. Točíka. 

Nespracúvame preto súbor ako tri predchádzajúce, ale iba z hľadiska morfológie a výzdoby, 

pokiaľ sa dala určiť z fotografií a správy. 

4.4.5. Objekt 
Objekt: 1 

                                                 
340 Podľa Štatistického lexikónu (2003, 106). 
341 Charakteristika zostavená podľa O. Duba (1968, 594); M. Kropiláka (1978, 219); A. Kelemena (1980, 18-9, 
Mapa 1 - Geológia; 64, Mapa 42 – Klimatické oblasti; 70-1, Mapa 1 - Pôdne typy); E. Mazúra (1986). 
342 NS AÚ SAV 517/61 (M. Rejholcová); 7370/75 (A. Točík). 
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Rozmery a orientácia: 290 x 290 cm, do podložia zahĺbená 55 cm. Orientácia dlhšej osi 

S-J. 

Tvar: štvorcový pôdorys so zaoblenými rohmi, kolmé steny, nezistená podlažná vrstva. 

Stratigrafické vzťahy: zahĺbený do pieskového podložia. 

Výplň: tmavý zásyp. 

Vykurovacie zariadenie: v severnom rohu ohnisko s ôsmimi zakreslenými kameňmi, 

zhruba kruhový pôdorys s ø 50 cm. 

Nálezy 

Stručná charakteristika keramiky: z objektu pochádza 25 fragmentov a 25 jedincov. 13 

jedincov bolo zdobených, 12 nezdobených. Okrajov je 12; žiadne hrdlá ani dná. V objekte 

identifikovali nezlepiteľné črepy z prinajmenšom štyroch nádob (výber na obr. 117-119). 

Z objektu ďalej pochádza okraj zvona na pečenie s odtlačkami stebiel tráv a slamy. 

Ostatné nálezy: zvieracie kosti. 

1. V severnom rohu na dne pieskovcové kamene (žarnov?). Z dokumentácie nie je 

jasné, či boli zakreslené spolu s kameňmi ohniska, určite sa nedajú v pláne rozlíšiť. 

4.4.6. Materiálna kultúra 
Súbor keramiky zo zemnice 1 bol aj napriek malému rozsahu veľmi zaujímavý. 

Obsahoval jeden fragment zvonu, ďalší zlomok pravdepodobne pekáča a tri okraje z misiek 

alebo lepšie vyrobených zvonov (podľa fotografií sa nedá rozhodnúť). Zvon mal zúžený 

a dovnútra mierne skrojený okraj, pekáč zaoblený okraj, misy jeden kónicky skrojený okraj 

a jeden okraj vtiahnutý mierne dovnútra. V pekáči boli ako ostrivo použité plevy alebo steblá 

rastlín. Podľa určenia E. Hajnalovej sa na pekáči odtlačilo proso (Panicum sp.).343 

Ostatných dvadsať jeden zlomkov bolo z hrncovitých nádob. Vyrobené boli obtáčaním 

horných častí, povrch majú potiahnutý jemnou hlinkou a ostrivo obsahuje piesok. Na 

vnútornej strane nádob mali byť stopy formujúceho drievka. Vyskytol sa jeden fazetovaný 

okraj, jeden vodorovne zrezaný, dva šikmo skrojené, jeden mierne vyhnutý. Na trinástich 

jedincoch sa vyskytovala hrebeňová výzdoba, dvanásťkrát vlnice i hrebeňové ryhy (graf 12). 

Šesť fragmentov z veľkej nádoby nieslo málo sa objavujúci motív lomenej vlnice (vnútri 

pásov dvoch hrebeňových rýh). Na ďalšej nádobe sa nachádzala girlandová vlnica a podľa A. 

Točíka i výzdoba vnútornej strany ústia, rovnako ako na štvrtej nádobe. 

4.4.7. Prehľad súvekého osídlenia v okolí 
Pramene k dejinám osídlenia uvádzajú z katastra obce pohrebisko z 9. – 11. stor.344 

                                                 
343 NS 8740/79, paleobotanický posudok E. Hajnalovej z januára 1979. 
344 Pohrebisko publikovala Z. Liptáková (1963a). Nachádza sa v severovýchodnej časti chotára obce, v polohe 
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a náhodný nález včasnostredovekej železnej sekery v priestore strediska JRD (Čilinská – 

Fusek 1989, 285-6).345 M. Hanuliak (2004, 78) zmieňuje dve lokality s hrobmi 

z veľkomoravského obdobia, 39 preskúmaných hrobov z polohy Agač severovýchodne od 

obce, 27 hrobov z neho sa zaraďuje do horizontov A1-A2-B. V intraviláne obce bol 

preskúmaný jeden hrob, pravdepodobne z horizontu A. 

Veľkomoravské pohrebiská síce nepochybne dokazujú kontinuitu osídlenia katastra vo 

včasnom stredoveku, nevieme však, kde komunita sídlila. 

Najbližšie lokality z obdobia kaganátu sú pravdepodobné pohrebisko v Hule (Zábojník 

2009, 93) a pohrebisko v Bešeňove (Zábojník 2009, 79) s kostrovými a žiarovými hrobmi. 

Hul je susedným katastrom Úľan, ale nádoba publikovaná J. Zábojníkom (2009, 93) sa vôbec 

neponáša na fragmenty zo spracúvaného súboru. 

                                                                                                                                                         
Agač, na pieskovej dune nad riekou Žitava. 
345 Mohla by to byť práve sekera, o ktorej sa zmieňuje M. Rejholcová v nálezovej správe. 



129 

4.5. Pavlová (o. Nové Zámky) 
Obec Pavlová sa nachádza v okrese Nové Zámky a Nitrianskom kraji.346 Západná časť 

chotára sa nachádza na holocénnej mokrej nive medzi tokmi Hron a Perec, východná na 

treťohorný pahorkatinových chrbtoch pokrytých sprašou, súčastí Ipeľskej pahorkatiny. Pôdy 

patria k nivnému typu. Klimaticky je súčasťou teplej oblasti, v okrsku teplom, suchom, 

s miernou zimou a dlhším slnečným svitom.347 

4.5.1. Priebeh a metóda výskumu 
V katastri obce Pavlová, na polohe Emberfölddomb, sa v roku 1961 konal výskum 

pohrebiska z 10. stor., vedený a publikovaný Z. Čilinskou (1985).348 Pohrebisko ležalo na 

miernej vyvýšenine západným smerom od obce, v polohe sa nachádzalo pieskovisko JRD, 

ktoré hroby porušilo. Počas výskumu sa od povrchu až po podložie objavovali atypické 

praveké črepy a veľké množstvo včasnostredovekej keramiky, jednoznačne staršej ako 

pohrebisko.349 Výber odfotografovaných fragmentov tvoril časť prílohy nálezovej správy. 

V publikácii výskumu sa však o tejto keramike nepíše. Pri prieskume 26. apríla 1962 našla 

v priestore pieskovne ďalšiu včasnostredovekú keramiku V. Vendtová.350  

4.5.2. Doterajšie zmienky v literatúre 
O sídlisku z 8.-9. stor. sa stručne zmieňuje Z. Čilinská (Čilinská – Fusek 1989, 279). 

Podrobnejšie informácie o keramike uvádza J. Zábojník (2003, 160-1; 2004b, 105). Podľa 

jeho názoru sa tu nachádzalo sídlisko, súbor datuje na základe analógií zo Štúrova-Obidu do 

obdobia kaganátu, do 7. i 8. stor. 

4.5.3. Spôsob spracovania 
Ako jediný keramický súbor skúmaný v tejto práci nepochádza z objektov, ale iba 

z kultúrnej vrstvy. Jestvuje však niekoľko dôvodov pre jeho zaradenie: vyskytujú sa v ňom 

pravdepodobne fragmenty staršie ako z ostatných súborov, preto bude dôležité zaznamenať 

jeho charakteristiku a porovnať ju s ostatnými celkami. Priestorovo sa nachádza najbližšie ku 

lokalite Kubáňovo je teda významným porovnávacím súborom. 

Zo zachovaného materiálu vybral J. Zábojník podľa subjektívnych kritérií určitú časť. 

Bola nakreslená už dávnejšie, a preto by nebolo účelné vytvárať nové kresby, 351 hoci sa líšia 

                                                 
346 Podľa Štatistického lexikónu (2003, 105). 
347 Charakteristika prírodných pomerov Pavlovej zostavená podľa M. Kropiláka (1977b, 376); A. Kelemena 
(1980, 18-9, Mapa 1 - Geológia; 64, Mapa 42 – Klimatické oblasti; 70-1, Mapa 1 - Pôdne typy), E. Mazúra 
(1986). 
348 Podrobnejšie k terénnym aktivitám v Pavlovej J. Zábojník (2003, 160). 
349 Z. Čilinská, NS AÚ SAV 1336/63. 
350 V. Vendtová, NS AÚ SAV 1565/63, č. prír. kat. 87/62. 
351 Na tomto mieste by som chcel poďakovať doc. Zábojníkovi za poskytnutie hotových kresieb pre účely tejto 
práce. 
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od spôsobu dokumentovania v práci. Charakteristiky súboru sme popísali v databáze 

štruktúrovanej rovnako ako u ostatných súborov. Asi jedno vrecko sa však nepodarilo znovu 

nájsť, preto k deviatim fragmentom chýbajú štandardné údaje (výber keramiky na obr. 120-

122). 

4.5.4. Nálezová situácia 
V podloží sa počas výskumu nepošťastilo identifikovať objekty ani výraznejšie 

koncentrácie keramiky. Príčinou boli azda nevhodné pôdne podmienky.352 

4.5.5. Materiálna kultúra 
Z priestoru pieskovne nepochádzajú nekeramické nálezy, ktoré by bolo možné datovať 

do tohto obdobia. 

Okrem päťdesiatich dvoch jedincov z hrncovitých nádob sa našiel jeden fragment 

zvonu na pečenie (P_8). Vo vybranom súbore je 29 okrajov a 7 dien. Technologicky 

a morfologicky sa odlišuje staršia a mladšia keramika. Staršia keramika bola celá vyrábaná 

a tvarovaná v ruke. Staršie okraje sú zväčša nezdobené, staršie dná nepravidelnejšie 

a hrboľaté, niekedy je hrúbka medzi vnútornou časťou dna a spodnou podstavou väčšia ako 

šikmá hrúbka od spojenia stien a dna dovnútra nádoby (kde sme zväčša namerali najväčšiu 

hrúbku dien). V súbore treba upozorniť na jednu morfologickú zvláštnosť. Ak sme merali 

v ostatných súboroch hrúbku okrajového črepu, najväčšia hrúbka sa dala vždy zmerať 

v mieste hrdla nádoby. Na ručne robených fragmentoch z Pavlovej sa najväčšia hrúbka črepu 

objavuje až na miestach pliec nádoby. Táto morfologická vlastnosť súvisí s ručným 

vyrábaním nádoby a vyťahovaním okraja. 

Celkovo je 17 jedincov nezdobených a 36 zdobených. Na staršom okraji P_22 je jeho 

vonkajšia hrana pretláčaná prstami. Na mladších okrajoch je vnútorná strana ústia zdobená 

jedným pásom vlnice (P_1, P_2, P_3, P_5, P_6, P_16, P_34, P_35, P_38, P_39, P_40, P_41, 

P_45) alebo dvomi pásmi vlníc (P_4). Zrezaná strana okrajov zdobená nie je. Celkovo sa 

vyskytuje na 28 jedincoch vlnica alebo vlnice, na 18 jedincoch hrebeňové ryhy, na troch 

hrebeňové vpichy a na dvoch hrebeňové zárezy, na jedinci P_13 kombinované s vlnicou 

a hrebeňovými ryhami. Jednohrotá ryha je spolu s vlnicami na jedinci P_53, jednohroté šikmé 

zárezy sú na vydutine sponad dna P_11. 

Staršia keramika nachádza analógie v prvých troch fázach osídlenia Štúrova-Obidu 

(Zábojník 1988, Figs. 14-7) zaraďovaných do priebehu 7. stor., maximálne na prelom 7. a 8. 

stor., kedy sa už vyskytuje s obtáčanou keramikou. Nemôžeme na základe zberového 

                                                 
352 K podmienkam výskumu J. Zábojník (2003, 160). 



131 

materiálu rozlíšiť, či keramika pochádza z jednej fázy osídlenia, kde sa miešali rozdielne 

technologické typy keramiky alebo po sebe nasledovali dve fázy osídlenia. Pravdepodobnejšia 

sa zdá druhá možnosť, pretože v materiáli sa vyskytujú bohato zdobené obtáčané nádoby 

(napr. P_30, P_34), ktoré sa už zdajú byť viac typické pre mladší horizont z 8. stor. 

4.5.6. Prehľad súvekého osídlenia v okolí 
Pramene k dejinám osídlenia uvádzajú z katastra okrem sídliskovej keramiky už 

spomenuté pohrebisko z 10. stor. v rovnakej polohe. V polohe Puszta falu, na pravej strane 

cesty z Kamenína do Pavlovej, našiel pri prieskume A. Točík bližšie nešpecifikovanú 

stredovekú keramiku (Čilinská – Fusek 1989, 279). 

Najbližšie avarské pohrebisko, dokonca z 2. polovice 7. stor., sa nachádza v Sikeničke, 

severne od Pavlovej (Liszka 1983; Zábojník 2009, 112). Z hrobov však nepochádza žiadna 

keramika. Sídlisko bolo v Pastovciach, pochádza z neho jama s obsahom obtáčanej keramiky 

zdobenej hrebeňovou výzdobou. Je situované v pomerne veľkej vzdialenosti severovýchodne 

od Pavlovej (Zábojník 2009, 109). S pastovským katastrom však susedia Bielovce, a tak už 

nie je ďaleko do Kubáňova. 

Severovýchodne od Pavlovej sa nachádza Bíňa s ojedinelými pamiatkami z obdobia 

avarského kaganátu (Zábojník 2009, 79-80). Význam tohto miesta však stúpol v 9.-12. stor. 

(Habovštiak 1978). 
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5. Príspevok vybraných sídlisk k poznaniu osídlenia a materiálnej kultúry 
v období Avarského kaganátu 
5.1. Obydlia 

Spracúvaný súbor obsahuje desať obytných objektov, ktoré sa podľa materiálu 

pochádzajúceho z výplne dajú datovať do skúmaného obdobia (tab. 1). Jednotlivé zemnice 

patria k typom obydlí: zemnice so štvorcovým pôdorysom a dvojsochovou konštrukciou 

(Cífer-Pác: objekt 61, objekt 78;353 Šaľa: pravdepodobne objekt 12);354 zemnica so 

štvorcovým pôdorysom bez konštrukčných prvkov (Úľany nad Žitavou);355 zemnica 

s približne štvorcovým pôdorysom a azda drážkovou konštrukciou stien (Šaľa – objekt II);356 

nepravidelné obdĺžnikové zemnice (Šaľa: objekt 8, pravdepodobne i objekt 27, Kubáňovo: 

objekt 2).357 Typy sa nedajú určiť pri nedostatočné zachovaných zemniciach zo Šale (objekt 

4; objekt XIV358). 

Zemnica 61 má piecku v severnom rohu a jamky opornej konštrukcie v strede 

severovýchodnej a juhozápadnej steny. P. Šalkovský jej plán niekoľkokrát použil ako typický 

príklad dvojsochovej zemnice (napr. Šalkovský 1998, obr. 2: 9). Zemnica 78 má piecku 

v severovýchodnom rohu, kolové jamky však neboli do plánu zakreslené. Je asi zbytočné 

vymenovávať analógie najrozšírenejšieho typu dvojsochových zemníc.359 Skôr treba 

akcentovať, že na lokalitách nebývajú jediným typom obytných objektov. Najčastejším sú 

napr. v Dunaújvárosi (Bóna 1973), na viacfázovom sídlisku Örménykút (Herold 2004, 65), 

v Tiszafürede (Madaras 1991). Zemnica 12 má veľmi nezvyčajné technické riešenie dvoch 

oporných kolov konštrukcie. Sú umiestnené vo východnom a západnom rohu objektu, na 

oboch koncoch uhlopriečky štvorca. V podrobných typológiách domov z Bajča alebo 

Kölkedu sa blízky tvar nenachádza vôbec. Podobá sa mu zemnica 8 z Tiszafüredu s jamkou 

vo východnom rohu a pri západnom rohu, no s ďalšou jamkou v strede juhozápadnej steny 

(Madaras 1991, 249). I na tomto sídlisku je to jediný taký objekt, prevažujú dvojsochové 

zemnice, ale objavujú sa i ďalšie riešenia. 

Kolové jamky v objekte II naznačujú drážkovú konštrukciu prinajmenšom troch stien. 

Analógie uvádza B. Dostál (1987, 15). Drážková konštrukcia by sa dala predpokladať 

v zemniciach s vysokým počtom kolových jamiek, napr. niektoré z typov 5-7 vymedzených 

                                                 
353 Podľa slovného opisu objektu v dokumentácii, kolové jamky nie sú však zakreslené na pláne. 
354 Všeobecne k typu P. Šalkovský (2001, 22-7). 
355 Všeobecne k typu P. Šalkovský (2001, 17-22). 
356 Všeobecne k typu P. Šalkovský (2001, 56-65). 
357 Všeobecne k typu P. Šalkovský (2001, 42-56). 
358 Objekt XIV však mohol byť i samostatne stojacou pieckou, posudzuje sa v tomto kontexte v nasledujúcej 
podkapitole. 
359 Eklektický výber príkladov: P. Šalkovský (2001, Abb. 9), vrátane zemnice 61 z Cífera-Pácu. 
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v Kölkede (Hajnal 2009, 5. kép). 

Nadrozmerné nepravidelné objekty, i oveľa väčšie ako obj. 2 z Kubáňova, sú doložené 

z viacerých sídlisk z obdobia kaganátu: Bratislavy-Jaroviec (Čurný 2006, obr. 34:9); dva 

pravidelné oválne objekty z Nagykanizse-Miklósfa (Zalianska župa) (Szőke 1992, 132-3, 8. 

kép), Nagykanizse – Práter-dombu (tamže, 13. kép).360 V Kölkede sa vyskytovali veľké 

nadzemné stavby. Na okraj možno spomenúť objekt I zo Skalice-Pláňav (Kraskovská 1963) 

s rozmermi 6x7 m (!)361, už za hranicou kaganátu, na Záhorí. Objekty sú však morfologicky 

rozmanité, zhoduje sa predovšetkým ich nadrozmernosť. 

Viazanosť väčších obytných objektov na avarsko-slovanské prostredie v 7.-8. stor. P. 

Šalkovský (2006, 120-2) predpokladá. Napriek tomu sa ale na sídliskách zo spracúvaného 

súboru neprejavuje jednoznačne akási hierarchia objektov, chýbajú nám na to argumenty. 

Napr. zemnice v troch zhlukoch v Šali: 14, 8 a 12 nie sú dokumentované rovnako a zemnica 8 

veľmi nedostatočne. Zemnicu 14 zničil skoro celú bager. Iba všeobecne možno tvrdiť, že 

zemnica 12 má väčšie rozmery. 

Viacero zemníc malo vysunutý zahĺbený vstup (Cífer-Pác: objekt 78; Šaľa: objekt 8, 

objekt II; azda aj objekt 2 z Kubáňova). V zemnici 78 je umiestnený pred južnou stenou, pri 

juhovýchodnom rohu, v zemnici II z južného rohu zemnice. Plán zemnice 8 je príliš 

schematický, aby sa dali posúdiť konštrukčné detaily. Pritom má pôdorysnú analógiu 

v Örménykúte (obj. A4, Herold 2004, 81).V objekte 2 z Kubáňova mal menší ovál klesajúci 

prierez, takže z profilu pripomína zahlbujúci sa vstup. 

Z južnej strany má vchodový výklenok včasnoslovanská zemnica zo Žiliny (Fusek 

1994, 133, tab. LXIX: 1), zo 7.-8. stor. uvádza G. Fusek takéto objekty zo Żukowíc. 

Jazykovitý vstup má ďalej niekoľko zemníc z Bajča, zatiaľ však nie sú dostupné podrobné 

údaje o datovaní každého objektu.362 V strede juhovýchodnej steny bol vyhĺbený vchodový 

stupeň v zemnici zo Szabadbattyánu (Fülöp 1982b, 2. kép).363 Dva objekty z Tatabánye majú 

menej výrazný a výraznejší predsunutý vchod do zemnice, z južnej a zo západnej steny 

(Szatmári 1982/83, 15.-16. kép). Obe zemnice z Lébény-Kaszás-dombu majú predsunutý 

vstup z juhovýchodného rohu, podobne aj zemnice z Lébény-Bille-dombu (Takács 1996, 380-

                                                 
360 Objekty z Miklósfa mali rozmery 370 x 160 cm a 320 x 120-140 cm, objekt z Práter-dombu, podľa B. M. 
Szőkeho dielňa, 520 x 150 cm. Podobné, ale menšie objekty boli zistené aj na iných polohách v Nagykanisze 
(súhrnne B. M. Szőke 1992). 
361 Isteže príčinou rozmerov objektu mohla byť zložitejšia situácia a jej nerozpoznanie v teréne. 
362 Podľa M. Ruttkaya (2002d, Tab. 1) sú to objekty 53 a 795. Publikovaný pôdorys obj. 53 má vstup 
z juhozápadnej strany, v zemnici 78 z Cífera-Pácu bol z južnej. 
363 Ďalšie príklady zemníc s jazykovitým vstupom, hoci z 10.-12. stor., uvádza G. Nevizánsky (1982). Žiadny 
z troch objektov z Kamenína nemal vstup v južnej stene. Z 10. stor. je zemnica so vstupom zo západnej steny 
v Bielovciach (Fusek 2000, obr. 4-5). 
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2). Predsunutý stupeň pred južnou stenou sa nachádza v zemnici 1 z Čelareva (Stanojević 

1987, tab. VII). Príklady zo slovanských lokalít mimo územia kaganátu uvádzajú M. Kuna – 

N. Profantová et al. (2005, 114-6, obr. 28). 

Zemnice 61, 78 z Cífera-Pácu a pravdepodobne aj zemnica II zo Šale obsahovali 

deštrukciu kamennej piecky s dnom z prepálenej hliny (tab. 5). Žiadne zistené vykurovacie 

zariadenie v zemnici nebolo vysunuté alebo inak oddelené, hoci sa tieto javy často objavujú 

na avarských sídliskách. Ohniská vyložené kameňmi v Šali (obj. 4), v Kubáňove i v Úľanoch 

môžu byť len rozobratými pieckami (Ruttkay 1990, 338). 

V objekte 27 sa nachádzalo vyvýšené ohnisko. L. Skružný (1963, 236, obr. 2) 

vymedzil samostatný typ ohniska nad úrovňou podlahy obydlia. Zhruba podobný jav bol 

doložený v zemnici 91/LŠ z Břeclavi-Pohanska, kde kamenná piecka stála na podstavci 

v rohu zemnice (Dostál 1987, 18, obr. 6). Mierne vyvýšené ohnisko sa nachádzalo vo veľkom 

objekte 27 s nepravidelným pôdorysom z Dunaújvárosu (Bóna 1973, 31, Taf. 22: 2), v obj. 

A3 z Örménykútu (Herold 2004, 81). Z Bajča spomína hlinený podstavec kamennej piecky 

M. Ruttkay (1990, obr. 2). Na podstavci je umiestnená piecka/ohnisko v zemnici z Tatabánye, 

objekt obsahoval ešte jednu hlinenú piecku (Szatmári 1982/83, 16. kép). 

5.2. Ostatné objekty na sídliskách 
Samostatne stojace piecky a ohniská sa objavujú v Cíferi (301, 327) a jedna v Šali 

(XIV) (tab. 5). Piecky 301 a XIV patria k typu kopulových hlinených piecok. Z pece 301 sa 

zachovala vyhĺbenina, v peci XIV bola objavená i podstatná časť kopuly, ale z dokumentácie 

nie je jasné, ako vyzeralo zahĺbenie piecky. Ohnisko 327 sa nedalo datovať a nemusí preto 

patriť skúmanému horizontu osídlenia. Ohnisko pri obj. VII v Šali-Dusle azda nachádza 

analógiu v ohniskách objavených bez väzby na objekty, ale datovaných avarskou keramikou, 

v Eperjesi (Bálint 1991a, 25). Voľne stojace piecky asi mali rôzne pyrotechnologické využitie 

pri príprave jedla, vypaľovaní keramiky, atď. 

Zásobné, tzv. obilné, jamy boli zistené v týchto prípadoch: Cífer-Pác: objekt 39, 141, 

165, 176, 307, zo Šale objekt označený číslom prír. kat. 235/63 (tab. 2, 4). Analogickou 

hruškovitou jamou z 8. storočia je objekt zo Stránskej-Kralín (Kujovský – Nevizánsky – 

Ožďáni 2003); dva objekty z Nitry-Mikovho dvora.364 Pripomeňme, že v Bajči sa vyskytujú 

až od konca 8. stor. (Ruttkay 2002d, 265). V Nemecku sa v kontextoch hrnčiarskych dielní 

zisťujú zvoncovité šachty na ťaženie hliny, pripomínajúce tvarom zásobné jamy (Varadzin 

2010, 18). Mohol by to byť iný výklad niektorých „zásobných jám“, no jedno i druhé 

                                                 
364 Obj. 199 a 251 (Fusek 1991, 312-3, tab. VI: 1, 14). 
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vysvetlenie niekedy ťažko hľadá argumentačné opory. 

Špecifickým tvarom sa vyznačujú objekty s približne kruhovým pôdorysom a zhruba 

polkruhovým profilom (tab. 2-4). Vyskytujú sa v Cíferi (14, 38, pravdepodobne i 93 a 328, 

o nich však vieme iba z celkového plánu); v Šali (2, 3, azda tiež 7) i v Kubáňove (objekt 1 

a jamy 3 a 5). V objekte 3 zo Šale boli dve výrazné prepálené vrstvy. Zlomkovitosť a veľkosť 

fragmentov v kultúrnych jamách 3 a 5 z Kubáňova, zároveň s predpokladmi o tvorbe výplne 

objektov,365 umožňujú nasledujúcu úvahu. Jamy boli vyhĺbené iba jednorazovo, napr. kvôli 

potrebe hliny. Zapĺňali ich postupne n-transformácie. V ich bezprostrednom okolí sa totiž 

nekopila odpadová vrstva s keramikou (a väčšími fragmentmi z jedincov). Opačný prípad 

predstavujú objekty 1 a 2 z rovnakej lokality, s väčšími zlomkami a rozsiahlejším zastúpením 

jedincov. Ako jeden z typov by sme preto mohli vymedziť jamy približne s kruhovým 

tvarom, obsahujúce neveľké zlomky keramiky, súčasné s jestvovaním sídliska, ale aj staršie, 

a niektoré ďalšie malé predmety (napr. úštepy). Analógie podobných objektov môžeme uviesť 

zo Skalice-Pláňav;366 Nových Zámkov-Dolného Piritova;367 Hurbanova-Bohatej;368 Devínskej 

Novej Vsi VII;369 Chľaby;370 Komárna X.371  

V Cíferi sa ako svojský typ nachádzajú objekty s elipsovitým resp. oválnym 

pôdorysom a plytkým korytovitým zahĺbením – 25, 30, 31, 32 a azda i 33 (tab. 2-3). Objekty 

15, 25, 30 a 31 sa nachádzajú nad priestorom zemnice zo staršieho obdobia sťahovania 

národov (Varsik – Kolník 2009, obr. 2). Z nízkeho počtu keramických fragmentov sa vymyká 

objekt 15. O podobných objektoch uvažujú maďarskí autori ako o možných chlievoch pre 

ošípané (Takács 1996, 380, citujúc aj B. M. Szőkeho).Podobajú sa im objekty so zhruba 

oválnym pôdorysom a výrazným korytovitým zahĺbením: v Cíferi 326 a 484 a v Šali azda 

objekt V. Analógie môžeme uviesť z Nových Zámkov-Dolného Piritova;372 Komárna X.373  

Nedá sa vylúčiť, že účelom niektorých jám v Cíferi-Páci bolo hľadanie starších 

rímskych predmetov. Na avarských pohrebiskách sa sporadicky vyskytujú starožitnosti a viac 

preferované sú rímske mince a zlomky rímskeho, resp. i laténskeho, skla. Na archeologické 

nálezy mohli naraziť i pri vykopávaní svojich jám a používať kvalitné rímske tehly i keramiku 

                                                 
365 Ku tvorbe odpadových vrstiev keramiky na lokalitách E. Neustupný (1995). 
366 Objekt III, ø 230 cm, hĺ. 60 cm (Kraskovská 1963, 136, obr. 2). Na sídlisku sa našlo avarské šupinové 
kovanie a v jednom z objektov bola hlinená okrúhla piecka. 
367 Len informatívne P. Bednár – J. Ďuriš – R. Masaryk (2006), uvádzajú však tieto objekty ako „podstatnú časť 
jám“. 
368 Objekt 2, ø okolo 80 cm, hĺ. 40 cm (Bielich 2006). 
369 Jamy 11 a 13 (Kraskovská 1961, 395). 
370 Obj. 118 a 113 (Fusek - Hanuliak - Zábojník 1987, 131-2, obr. 2: c, d). 
371 Obj. 1, 3, 4, 5, 6 a 10 (Trugly 1996, 11. kép). 
372 Elipsovité pôdorysy objektov s hĺbkou 50-100 cm (Bednár – Ďuriš - Masaryk 2006).  
373 Obj. 2: Trugly (1996, 11. kép: 2). 
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na stavbu pecí.374 Žiadna pec postavená úplne alebo čiastočne z rímskych tehál sa však 

nenašla. 

Niektoré objekty sa svojím tvarom nedajú zaradiť do žiadnej z vyššie uvedených 

kategórií (tab. 2-4). V Cíferi objekt 2 so štvorcovým pôdorysom (azda recentný zásah do 

terénu) a ďalej objekty s nepravidelným pôdorysom 8b, 15 a 91. V Šali majú nepravidelný 

pôdorys objekty 1, XV a XI.375 V objekte XI zo Šale sa našla spadnutá stena. Nanešťastie sa 

nepodarilo nájsť dostatok zlomkov mazanice, aby bolo možné rekonštruovať spôsob stavby 

steny, ako sa to podarilo v Kölkede (Hajnal 2009, 105-12). 

Analógie k objektom by sa istotne našli aj na sídliskách, kde boli informácie 

o ostatných, neobytných objektoch, uvádzané „hromadne“: Devínska Nová Ves VII 

(Kraskovská 1966, 85).  

Z prehľadu vyplýva, že na sídliskách z obdobia kaganátu sa nachádzajú v rámci 

skupiny hospodárskych stavieb jamy s podobnými charakteristikami. O ich obdobnom účele 

by však museli rozhodnúť environmentálne analýzy biologických makro- i mikrozvyškov. 

O štrnástich objektoch sa nepodarilo získať informácie, kvôli nenájdeniu 

v dokumentácii (Cífer – 45, 92, 95, 97, 441, 445) alebo kvôli úplnej deštrukcii objektov ešte 

pred príchodom archeológa (Šaľa – 22, 23, 24, 25, 26, N, SL, 62, I). O niektorých objektoch 

zo Šale sa nenachádzali informácie v nálezovej správe, iba veľmi stručné zápisy 

v prírastkovom zozname. Nedostatky najviac mrzia v prípade šalianskych objektov, z ktorých 

pochádzajú výrazné keramické súbory. 

5.3. Materiálna kultúra zo sídlisk 
Úvodom treba spomenúť niektoré neradostné skutočnosti. Metodika práce bola 

stanovená dopredu, s predpokladom kompletnej dostupnosti materiálu zo všetkých objektov. 

Spracovanie však ukázalo, že z viacerých objektov v Cíferi-Páci a Šali-Dusle nemáme istotu 

uchovania všetkých keramických fragmentov.376  

5.3.1. Keramika 
Spracovaním materiálu sme získali rozsiahly súbor údajov o keramike z piatich 

sídliskových lokalít situovaných na rôznych miestach celého juhozápadného Slovenska. To 

nám dáva príležitosť porovnania pravdepodobných regionálnych a azda i chronologických 

špecifík na rozsiahlejšom území. Celkovo boli zistené tieto hlavné prvky keramických 

                                                 
374 K výskytu starožitností na avarských pohrebiskách Ľ. Kraskovská (1971), o rímskych minciach podrobnejšie 
píše E. Kolníková (1973). 
375 Tvarom a veľkosťou sa objektu XI zo Šale podobá obj. 2 z Hurbanova-Bohatej (Rejholcová 1977, 648). 
376 Keďže je však na tabuľkách a v texte len obmedzený počet fragmentov, nevieme určiť, aké množstvo 
keramiky nie je dostupné. 
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súborov: prevažujúce hrncovité tvary nádob, misky (a cedidlo), zvony na pečenie, jeden pekáč 

alebo pražnica, špeciálne tvary nádob (nádoba s konkávnymi stenami, hranolovitá miska) 

a vzácne žltá keramika. 

5.3.1.1. Hrncovité nádoby 
Hlavným predmetom skúmania v databázach a výslednej opisnej štatistiky boli 

fragmenty hrncovitých nádob z objektov, patriace do tzv. keramiky stredodunajskej tradície. 

Ostatné keramické tvary (okrem misiek S27_17 a K2_729) sme vyčlenili do samostatných 

tabuliek, aby nevytvárali zbytočnú štatistickú nekonzistentnosť. Materiál zvonov sa rozlišuje 

spoľahlivo, nedá sa však vylúčiť, že boli do databáz zahrnuté i fragmenty z tiel alebo dien 

misiek. 

Rôzna dostupnosť jednotlivých keramických komplexov zapríčinila, že v zamýšľanej 

štruktúre databázy sú zahrnuté iba tri lokality spracúvaného súboru: Cífer-Pác, Šaľa-Duslo 

a Kubáňovo. Celkovo je zahrnutých 3218 keramických jedincov. Podrobné porovnávanie 

zistených vlastností sa týka týchto súborov. Hoci aj na ne pôsobili negatívne externé vplyvy, 

každý obsahuje dostatok prvkov pre štatistické spracovanie. O keramike z Úľan nad Žitavou 

a Pavlovej sa zmienime iba okrajovo v podkapitolách, kde mohli svojím dielom prispieť do 

získania celkovej predstavy. K informáciám z našich súborov pridávame analógie 

včasnostredovekého materiálu tak, aby sa ukázal kontext materiálnej kultúry v skúmanom 

období.377 

5.3.1.1.1. Intrúzie v objektoch 
Cífer-Pác, Šaľa-Duslo a Kubáňovo sú polykultúrne lokality. Takmer vo všetkých 

spracúvaných objektoch sa objavila intruzívna keramika, zväčša staršia, ale sporadicky 

i mladšia. V šťastnejších prípadoch sa podarilo dokumentovať zásah včasnostredovekého 

objektu do staršej jamy a odôvodniť prítomnosť staršej keramiky. Hlina ostávajúca po 

vyhlbovaní jamy musela zostávať v bezprostrednej blízkosti objektu. Do výplne objektu sa 

s včasnostredovekou keramikou dostávala zrejme až po zániku funkcie vyhĺbeniny v živej 

kultúre. Objavovanie sa keramiky z vrcholného stredoveku či novoveku možno odôvodniť 

hnojením a orbou na mieste lokalít a premiestňovaním hliny a predmetov pôdnymi 

organizmami. Sporadicky sa v prípade objektov zo súboru písalo o zvieracích norách, 

zasahujúcich do jám. 

Nejestvuje akési všeobecné pravidlo pre výskyt intrúzií. V Šali ich najviac bolo 

v objekte 1, ktorý pravdepodobne zasiahol halštatskú jamu, v objekte 176 z Cífera tvorili 99% 

                                                 
377 Pracujeme predovšetkým s analógiami z Maďarska, Slovenska, Českej republiky a Poľska, teda z území, na 
ktorých sa v istej miere vyskytovali aj avarské predmety. 
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súboru, azda na základe podobných okolností. V Kubáňove sa najviac intrúzií vyskytovalo 

v najväčšom objekte na lokalite. Výskyt intrúzií v deštrukciách pecí (zemnica 78 a azda i 61 

z Cífera, dokonca 36% intruzívnych zlomkov v piecke XIV zo Šale) poukazuje na závažnú 

skutočnosť, že i tieto súbory môžu zahrnovať nesúčasný materiál.378 Intrúzie sarmatskej 

keramiky vo voľne stojacej peci z Eperjesu uvádza Cs. Bálint (1991a, 23-4).Na 

včasnoslovanskom sídlisku Roztoky tvorili v niektorých objektoch intrúzie až 80-90% 

súborov (Kuna – Profantová et al. 2005, 121-2). Autori sa domnievajú, že staršia keramika 

pochádza z kultúrnej vrstvy. Na sídlisku Brunn am Gebirge sa v objektoch podobne ako 

v Cíferi nachádzala neolitická i rímska keramika (Herold 2002a). 

5.3.1.1.2. Fragmentárnosť súborov 
Dôležitou veličinou, ktorá vypovedá o kvalite súborov, je tzv. „fragmentárnosť“. 

Vypočítaná je delením počtu jedincov v objekte celkovým počtom fragmentov, výsledok je 

vyjadrený v percentách.379 Spolu so štatistikou meraných vlastností keramiky (dĺžky, hrúbky 

a hmotnosti črepov) by mala vypovedať o postdepozičnej histórii súborov. Pokúsime sa 

o zozbieranie argumentov pre tvrdenie, že práve tento jav s viacerými fázami má zásadný 

vplyv na to, aká časť keramiky sa zachovala po moment archeologického výskumu. Ku 

kultúrnym postdepozičným transformáciám sa dá zaradiť aj neradostný fenomén straty 

keramiky zo súborov po vykonaní archeologického výskumu a prípadnom presúvaní 

keramiky medzi depozitármi. 

V Cíferi-Páci je priemerná fragmentárnosť súborov takmer 81%, pomer však 

ovplyvnil aj nekompletný objekt 484 s pomerom takmer 80% (tab. 8). Výrazne nízku 

fragmentárnosť piecky 79 ovplyvnil výskyt jednej nádoby s veľkým počtom zlomkov 

a niekoľko ďalších väčších fragmentov. Súbor je kvalitnejší, pretože od vyššej 

fragmentarizácie ho uchránila deštrukcia pece. 

V Šali-Dusle sa priemerná fragmentárnosť blíži 97% (tab. 12). Viacero objektov bolo 

nekompletných podľa svedectva nálezových správ. Najnižšiu fragmentárnosť má jama 3 so 

62%. V Kubáňove sa fragmentarizácia približuje 99%. Ovplyvňuje ju jeden z externých 

faktorov, konkrétne priestorové problémy pri porovnávaní súboru s 1852 jedincami z objektu 

2, ktorý navyše môže mať príslušné fragmenty i v blízkom objekte 1 so 161 jedincami. 

Fragmentárnosť súborov ovplyvnili aj faktory nesúvisiace s postdepozičnou históriou. 

Materiál z Cífera-Pácu bol totiž už čiastočne spracúvaný, pre správy T. Kolníka v ročenke 

                                                 
378 Opierame sa však o pôvodnú dokumentáciu a jej priraďovanie črepov objektom. Nemusela zohľadňovať 
všetky aspekty nutné pre posúdenie „porušenosti“ súborov. K významu keramiky z deštrukcií pecí J. Klápště 
(2005, 457). 
379 S fragmentárnosťou pracujeme na základe definície a spôsobu výpočtu G. Fuseka (2000, 112-3). 
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AVANS a pre štúdiu J. Zábojníka (1988) s publikovanými jedincami. V Šali-Dusle 

i Kubáňove sa nám podarilo nájsť zlomky z rovnakých jedincov aj v objektoch s nevysokým 

obsahom materiálu. 

5.3.1.1.3. Dĺžky črepov 
V nasledujúcich podkapitolách porovnáme opisnú štatistiku troch dôležitých 

spracúvaných súborov a príležitostne i keramiku z Pavlovej. Vzhľadom na rôzne externé 

negatívne vplyvy však nepracujeme so žiadnymi koeficientmi podobnosti. 

V porovnaní troch súborov sú priemerne najkratšie v Kubáňove, výrazne nižší je 

medián aj modus, rozptyl súboru aj rozdiel medzi najväčšou a najmenšou dĺžkou (tab. 29; graf 

1-3). Najvyššie hodnoty ukazovateľov má súbor zo Šale, kde sa vyskytovali najdlhšie črepy. 

Histogram dĺžky črepov má najvyššie hodnoty napravo pre Šaľu. Väčšina krivky grafov je 

zhruba rovnomerne rozdelená po oboch stranách modusu. V šalianskom súbore bolo i najviac 

črepov, ktoré výrazne presahovali hornú hranicu tried grafu 100 mm. Zvolili sme túto 

hodnotu, aby bolo väčšina troch súborov na podobnom grafe porovnateľná. 

V moduse hmotností majú dĺžky črepov zo spracúvaných súborov podobu 

kontinuálnej stúpajúcej krivky (graf 26-28). Vzhľadom na vysoký modus v Šali-Dusle je 

i krivka dĺžok vo vyšších hodnotách (graf 27). V Kubáňove sa krivka rozdeľuje na niekoľko 

intervalov s jednou dĺžkou (graf 28). 

Dĺžka nezdobených črepov je opäť najnižšia v Kubáňove, ale podobné hodnoty 

smerodajnej odchýlky, špicatosti i šikmosti a temer rovnaké hodnoty rozdielu medzi 

hraničnými prvkami poukazujú na podobné vlastnosti všetkých troch súborov (tab. 34). 

Najkratšie zdobené zlomky sú z Kubáňova, ale smerodajné odchýlky sú porovnateľné (tab. 

37). Na výsledky štatistiky mali externý vplyv podmienky výskumu v Šali a zastúpenie 

niekoľkých veľkých fragmentov v Cíferi (najvyšší rozptyl výberu). Súbor z Kubáňova má 

nízku špicatosť a teda zlomky sú si najviac podobné v dĺžke, má i najnižšie rozpätie 

hraničných hodnôt. 

Z hľadiska nezdobených i zdobených fragmentov sú teda súbory obdobné. Nezdobené 

črepy boli azda vyrobené podobnou technológiou a z postdepozičných procesov vyšli 

s približne rovnakými vlastnosťami. 

V tab. 40 sa porovnávajú hodnoty dĺžok črepov staršieho a mladšieho horizontu 

z Pavlovej, súboru, ktorý vznikol umelo výberom črepov zo zberu. Vzhľadom na údaje 

o predchádzajúcich súboroch sú tieto ukazovatele veľmi podobné. Dĺžku črepov ovplyvnila 

rovnaká postdepozičná história oboch súborov. 

5.3.1.1.4. Hrúbky črepov 
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V hodnotách hrúbky zlomkov sú si všetky tri súbory v temer každom štatistickom 

ukazovateli podobné (tab. 30; graf 4-6). O 2 mm vyšší je priemer hrúbky na keramike zo Šale. 

Najhrubšie sú v priemere i okraje, hrdlá a dná z tohto súboru. Nezvyčajne vysoká ja špicatosť 

súboru z Kubáňova, tento ukazovateľ vypovedá o vysokom zastúpení niekoľkých hodnôt 

okolo modusu a je to dôsledok rozsahu súboru. Hoci v kvantitatívnych ukazovateľoch 

priemeru dĺžky a hmotnosti má kubáňovský súbor najnižšie hodnoty, tento rozdiel sa 

neprejavuje v hrúbke črepov, ktorá je pre všetky súbory temer zhodná. 

V moduse hmotností spracúvaných súborov sa hrúbka črepov rozdeľuje na niekoľko 

intervalov (graf 29-31), od fragmentov bez zachovaných oboch povrchov po najhrubšie 

zlomky z dien a šírky hrdiel. 

Hrúbka nezdobených črepov je si veľmi podobná vo všetkých súboroch, priemerne sú 

šalianske fragmenty hrubšie o tri milimetre (tab. 35). Podobné sú si i hodnoty smerodajnej 

odchýlky a rozptylu, špicatosti i šikmosti súborov. V Cíferi je výnimočne zhodný medián 

s modusom. Hrúbka zdobených fragmentov sa podobá, najvyšší priemer má opäť Šaľa (tab. 

38). Podobné sú hodnoty šikmosti, špicatosti aj smerodajnej odchýlky. V Kubáňove je zhodný 

medián s modusom. Aj hodnoty hrúbok zdobených a nezdobených fragmentov vypovedajú 

o podobnosti fragmentov z troch súborov. Na túto hodnotu mali postdepozičné procesy 

najmenší vplyv, erózia nepôsobila do takej miery, aby sa na väčšine črepov nezachovali 

obidva povrchy. 

V Pavlovej sú črepy z mladšieho horizontu v priemere o 3 mm hrubšie, no podľa 

ostatných údajov je mladší súbor i viac nehomogénny (tab. 41). 

5.3.1.1.5. Hmotnosti črepov 
V rozložení hmotností fragmentov je opäť najnižšie Kubáňovo a najvyššia Šaľa (tab. 

31; graf 7-9). Kubáňovo má i najnižšiu smerodajnú odchýlku a rozptyl. Najvyšší rozptyl má 

však Cífer, kde sa nachádzajú i veľmi ťažké fragmenty a odvážená nádoba, má najväčší 

rozdiel medzi krajnými hranicami prvkov. V súčte sú najťažšie črepy zo Šale, hoci je ich 

oveľa menej ako z Kubáňova. Na histograme tvoria hmotnosti fragmentov z Kubáňova 

takmer asymptotickú krivku (graf 9). Najvyšší počet hmotností je v najnižších intervaloch 

gramov, podľa hmotností sa teda zdá, že kubáňovský súbor prešiel v postdepozičnej histórii 

najvýraznejšou homogenizáciou. V nekompletných súboroch z Cífera a Šale sa viac či menej 

rozloženie hmotností asymptote približuje. Domnievame sa, že ak by boli keramické súbory 

úplné (čomu však v Šali zabránili už podmienky výskumu), rozloženie hmotností fragmentov 

zo všetkých objektov na histogramoch by sa ponášalo na Kubáňovo. Dôkazom 

konvergentného javu môžu byť histogramy hmotnosti a počtu fragmentov z Břeclavi-
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Pohanska, ktoré sa takisto rozložením ponášajú na asymptotickú krivku (Macháček 2001b, 

obr. 22). 

Kubáňovo má najnižšiu priemernú hmotnosť nezdobených črepov a v porovnaní 

s ostatnými súbormi nízku smerodajnú odchýlku i rozptyl a približne rovnakú šikmosť (tab. 

36). V súčte sú však nezdobené fragmenty najťažšie. Znovu sa ukazuje jednotnosť súboru 

z Kubáňova oproti signifikantným rozdielom Cífera i Šale. Priemerná hmotnosť zdobených 

zlomkov je v Kubáňove najnižšia, rovnako ako smerodajná odchýlka i rozptyl (tab. 39). 

V súčte sú ťažšie fragmenty zo Šale. V porovnaní s Kubáňovom sa zdá, že súbor zo Šale bol 

ovplyvnený vyberaním viac zdobených zlomkov. 

Hmotnosť fragmentov z horizontov v Pavlovej je podobná, takisto ako väčšina 

ostatných parametrov (tab. 42). Staršie črepy sú v priemere o interval dvoch gramov ťažšie. 

Podľa dĺžky i hmotnosti črepov sa zdá, že vlastnosti fragmentov ovplyvnila rovnaká 

postdepozičná história väčšmi ako fyzikálne vlastnosti nádob v čase ich jestvovania 

a používania v živej kultúre. 

5.3.1.1.6. Technológia keramiky 
Keramika z tohto horizontu sa tradične nazýva obtáčaná, no je to skrátený termín. 

Správnejšie by sa mala nazývať keramikou s obtáčanými hornými časťami nádob, pretože 

viacero prvkov svedčí o vyrábaní dien a spodných častí z hrudy hliny v ruke, resp. 

nalepovaním valčekov hliny na seba a ručnom tvarovaní. Sú však pravidelnejšie ako dná na 

ručne robených nádobách staršieho horizontu. Vonkajší povrch bol upravený rôzne podľa 

nárokov hrnčiara, s väčšími či menšími stopami formovania. V morfológii profilov sa 

objavuje často zhrubnutie črepu v blízkosti dna, niekedy aj v priemere hrdla alebo tiež 

zdurenie profilu ústia. Stopy po formovaní nádob sa zachovali predovšetkým z vnútornej 

strany v spodnej časti nádoby, teda najmenej viditeľnej časti vnútra. Na jedincoch z jedného 

objektu sa dá pozorovať buď zhrubnutie (SI_101) alebo plynulý priebeh vnútornej strany dna 

(SI_4, SI_7). Tiež sa vyskytuje obežná drážka po prstoch hrnčiara na vnútornom obvode dna 

(SI_102). Na horných častiach sú často pozorované ryhy z obtáčania a uhládzania povrchu 

nádoby. O horšom či lepšom zvládnutí otáčajúcej sa podložky svedčí pravidelnosť 

nanášaných ornamentov. Na niektorých jedincoch boli zdokumentované začiatky priebehu 

ornamentov: C79_30, S1_25, SII_11. 

Zvislé stopy po uhládzaní prstami sú výrazné na dne K2_1805. Odtlačky prstov sú 

napr. na jedincoch SN_72, K2_1815. Zrejme nechty zanechali stopy na jedinci K2_1778. 

Ako ostrivo prevažovali kamienky, používala sa i sľuda. V dvoch jedincoch K2_1774 

a K2_1775 sa ako v jediných zo spracúvaných súborov vyskytli zrniečka tuhy. Vôbec sa 
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nevyskytla prímes drvenej keramiky. V ostrive sa konštatuje prevaha piesku, v neskorej dobe 

avarskej sa na niektorých pohrebiskách objavila i sľuda (Vaday 1999b, 364). 

Reparačné otvory sa zachovali na fragmentoch SII_12, K2_1193, K2_1525. 

Nedovŕtaný reparačný otvor má fragment hrdla SSL_143. 

Odtlačkami osiek alebo celých otáčajúcich sa podložiek/pomalých kruhov môžu byť 

niektoré stopy na dnách: obežná ryha dna C484_11 a S62_27. Na podstavách K2_810 a 

K2_1810 sú dva tenké obežné prstence. Úzky pravouhlý odtlačok úpravy kruhu je na jedinci 

K2_804. Vystupujúce krúžky sú na dnách S7_2, SII_3, K2_771. Nachádza analógie na 

podstave z Pobedima (Vendtová 1965, obr. 163) a z Nemcoviec (Budinský-Krička 1978, obr. 

64: 4). Azda časti značiek sa zachovali na dnách C14_7, SSL_147, S62_27. Nanešťastie nie 

sú také kompletné, aby sme napr. v korpuse A. Točíka (1962) mohli hľadať nepochybné 

analógie. 

Mazanicový povlak je na fragmentoch C15_77, C15_78, S24_20 až S24_25, S27_24, 

SN_46, SN_47, azda na S12_4. V Kubáňove sa nevyskytoval. Mazanicový povlak sa 

prejavuje ako vypálená vrstva hliny nanesená už na dokončenú a vyzdobenú nádobu. 

Prekrýva tak niekedy okrem nezdobeného povrchu nádoby i výzdobný motív. Azda sú to 

pozostatky po istej ochrane nádob proti účinkom ohňa. Nepriamym dokladom potreby môžu 

byť pokusy A. Pleterského (2008) s varením vo včasnostredovekých nádobách. Tie boli totiž 

viackrát poškodené ohňom tak výrazne, ako sa fragmenty včasnostredovekej keramiky 

v zachovaných súboroch neprejavujú. 

5.3.1.1.7. Veľkostné a proporčné kategórie nádob 
Jedným zo zmerateľných prvkov na keramike sú priemery okrajov a podstáv (tab. 32, 

33). V tejto kategórii sa môže archeológ etickým stanovením hraníc spoľahlivejšie priblížiť 

ku emickým kategóriám minulej spoločnosti. Napr. na materiáli z Detvy-Kalamárky stanovil 

P. Šalkovský (1994, 162-3) tri veľkostné kategórie nádob. Venovali sa im i G. Fusek (1991, 

306-7, obr. 7), v Kompolte-Kistéri M. Takács a A. Vadayová (2004, 29. kép). K pokusom 

možno priradiť štúdiu D. Frolíkovej-Kaliszovej (2008). 

Priemer okrajov v Cíferi-Páci sa dá rozdeliť do niekoľkých intervalov okolo hodnôt 

120, 140, 160, 180 (najčastejší interval), 200, 220, 240 a 260 mm (graf 10, tab. 42). Priemery 

v Šali-Dusle by sa dalo takisto rozdeliť po dvadsaťmilimetrových intervaloch, modusom je 

ale vyššia hodnota 220 mm a údaje majú vyšší rozptyl (graf 13). Hraničné hodnoty sú 120 

a 320 mm. Kubáňovské exempláre sú opäť delené na pravidelné intervaly po dvadsiatich mm 

(graf 14). Hraničnými hodnotami sú priemery 100 a 320 mm. V štatistike sú si veľmi blízke 

medián i modus súborov, priemerný priemer sa zhoduje v Cíferi a Kubáňove, v Šali je vyšší 
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o dvadsať cm. Kompletnejšie súbory zo Šale a Kubáňova majú veľmi podobné rozdelenie 

veľkostí okrajov, priemer dien dosahuje v Šali hodnoty vyššie o 6 cm. Veľkostné rozdelenie 

priemerov okrajov i dien sa podobá vo všetkých troch súboroch, Cífer-Pác má oveľa menej 

veľkých zásobnicových tvarov, ale takisto sa vyskytujú. V Nitre-Mikovom dvore (Fusek 

1991, obr. 7B) sa rozdelenie priemerov nezhoduje, sú tu známe aj menšie nádobky od 

priemeru 6 cm. V našom spracúvanom súbore sa nachádzali i subtílnejšie jedince, nanešťastie 

žiadny nemal zachovanú takú časť okraja, aby sa mohol zmerať jeho priemer.  

Malý súbor trinástich priemerov podstáv z Cífera-Pácu má hraničné hodnoty 80 a 154 

mm, modusom je 100 mm (graf 11; tab. 44). V Šali-Dusle sú hraničné hodnoty 78 a 220 mm, 

modus má na podstavách 120 mm (graf 15). Súbor má opäť najväčší rozptyl hodnôt. 

V Kubáňove sa hranice priemerov podstáv pohybujú od 80 po 160 mm, modusom je rovnako 

120 mm (graf 16). Kubáňovské hodnoty sú pravidelnejšie rozložené po intervaloch veľkých 

10 mm. 

Porovnanie s publikovanými údajmi z Nitry-Mikovho dvora (Fusek 1991, obr. 7) 

ukazuje, že interval rozdelenia priemerov podstáv je tu menší (od 4 cm po 16 cm). Namiesto 

výrazných hraníc kategórií sme zistili viac-menej súvislý rad priemerov medzi medznými 

veľkosťami. Predstava našej kultúry o presnosti sa v žiadnom prípade nezhoduje s minulými 

spoločnosťami. V spektre veľkostí nádob sa teda ponúkali tvary od hrnčekov po zásobnicové 

hrnce. V spracúvanom materiáli sa sporadicky vyskytli i subtílne nádobky porovnateľné 

s pohrebiskovou keramikou. 

Iba šestnásť jedincov (osem z Cífera-Pácu, šesť zo Šale-Dusla a dva z Kubáňova) bolo 

vhodných pre výpočet indexov horných častí nádob (tab. 26-27).380 Pritom však treba znovu 

upozorniť na problematiku archeologického zobrazovania. Snaží sa do dvojrozmernej 

dokumentácie preniesť trojrozmerný nepravidelný svet archeologických nálezov a nevyhýba 

sa pritom nevyhnutnej miere štylizácie. Takto sa napr. nádoba C79_30 javí zo zobrazenia ako 

dvojkónická, ale na opačnej strane vyzerá ako zaoblená s najväčšou vydutinou v najväčšom 

priemere. Nádoba bola doplnená sadrou tam, kde chýbali fragmenty, a tak sme ju kreslili 

z pohľadu, z ktorého bola viditeľná najväčšia časť výzdoby. 

Stupeň vyhnutia ústia sa rôzni, nádoby môžu byť zaradené do troch typov stanovených 

G. Fusekom: v intervale <16°-30°> tri nádoby, v intervale <31°-45°> dvanásť nádob 

a v intervale <46°-60°> jedna nádoba. V porovnaní indexov E1 popisujúcich relatívnu výšku 

ústia vzhľadom na výšku hornej časti a E2, udávajúceho profiláciu hornej časti na grafe 17 sa 

                                                 
380 Na základe vzorcov publikovaných G. Fusekom (1994, 47-51). 
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ukázalo, že index E1 má stabilnejší interval a relatívna výška ústia sa na nádobách celého 

súboru podobá. Index E2 udáva rozdielnejšie hodnoty, ktorých rozdelenie sa dá porovnať 

s indexmi E2 publikovanými pre obtáčané nádoby G. Fusekom (1994, obr. 46). Index F1 

určuje ako vysoko sú umiestnené plecia na nádobe, index F2 určuje postavenie pliec na 

horizontálnej rovine (graf 18). Výsledky indexu F1 sa nelíšia od grafu včasnoslovanských 

nádob, zatiaľ čo index F2 sa pohybuje takmer celý iba v jednom Fusekovom type <0,70-

0,89>. Väčšina hodnôt indexov nádob zo Šale vytvorila v grafe náhodne parabolickú krivku. 

Index G1 zachytáva relatívnu výšku spodnej časti hrdla, G2 vypočítava „uhol vyhnutia 

spodnej časti hrdla vo vzťahu ku vertikále“ (graf 19). Index G2 má väčší rozsah hodnôt ako 

na celom súbore včasnoslovanskej keramiky, hodnoty indexu G1 sa pohybujú v hraniciach 

hodnôt súboru (tamže, obr. 54). 

Súbor šestnástich nádob je príliš malý na to, aby výsledky spracovania mali širšiu 

platnosť. Dôležitým výsledkom je však zistenie, že väčšina indexov sa pohybuje v intervaloch 

hodnôt pre obtáčané nádoby z včasnoslovanského obdobia, čo poukazuje na málo zmenenú 

tradíciu výroby nádob podľa mentálnych vzorcov. Niektoré proporčné vlastnosti sa sa 

pohybujú v užších intervaloch: relatívna výška ústia a postavenie pliec na horizontálnej 

rovine. 

5.3.1.1.8. Morfológia a výzdoba okrajov 
Okraje v spracovaných súboroch sa vyznačovali neobyčajnou rôznorodosťou. Preto 

bolo nutné vyčleniť niekoľko základných typov a veľké množstvo variantov. 

Typ A – zaoblená vonkajšia strana okraja: 

� variant A1 – prostý zaoblený okraj; 

� variant A2 – zaoblený vytiahnutý okraj; 

� variant A3 – zaoblený, pod vonkajšou stranou ryha jednohrotého nástroja; 

� variant A4 – zaoblený, vytiahnutá spodná hrana; 

� variant A5 – zaoblený a vytiahnutý do zaoblenej špičky v profile; 

� variant A6 – zaoblený, zdurený; 

� variant A7 – zaoblený, zvonku lišta, zvnútra fazetovaný 

� variant A8 – zaoblený, zvonku ryha po nechte, zvnútra fazetovaný; 

� variant A9 – zaoblený, zvnútra vtlačené zúženie; 

� variant A10 – zaoblený zvonku, zvonku jemné ryhy, zvnútra fazetovaný. 

Typ B – zrezaná vonkajšia strana okraja: 

� variant B1 – prosto šikmo zrezaný, kužeľovitý obvod okraja; 

� variant B2 – prosto šikmo zrezaný, so zvyškom hliny po zrezaní pod spodnou 
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hranou; 

� variant B3 – zrezaný, vytiahnutá spodná lišta; 

� variant B4 – kolmé zrezanie, valcovitý obvod okraja; 

� variant B5 – fazetovaný okraj, viacnásobné zrezanie; 

� variant B6 – šikmé zrezanie, zhora potom okraj zaoblený; 

� variant B7 – zrezaný šikmo, zdurené hrdlo, so zvyškom hliny po zrezaní pod 

spodnou hranou; 

� variant B8 – zrezaný šikmo, zdurené hrdlo; 

� variant B9 – zrezaný šikmo, na spodnej hrane okraja nechtový žliabok; 

� variant B10 – fazetovaný, spodná lišta; 

� variant B11 – zrezaný šikmo, na hornom okraji zvyšok hliny po zrezaní; 

� variant B12 – zrezaný šikmo, spodná hrana zaoblená; 

� variant B13 – šikmo zrezaný, pri hornej hrane nechtová ryha, dole ostávajúca hlina 

po zrezaní; 

� variant B14 – šikmo zrezaný, spodná hrana zaoblená, vnútorná strana okraja 

stlačená; 

� variant B15 – šikmo zrezaný, spodná hrana lištovitá; 

� variant B16 – fazetovaný, zvonku jednohrotá ryha pod okrajom; 

� variant B17 – fazetovaný, lišta na spodnom okraji. 

Typ C – vonkajšia strana okraja so žliabkom: 

� variant C1 – prostý žliabok; 

� variant C2 – žliabok a spodná lišta; 

� variant C3 – dva jemné žliabky; 

� variant C4 – žliabok a vytiahnutá horná hrana; 

� variant C5 – zaoblený, zhora žliabok 

� variant C6 – žliabok, zospodu zdurený okraj; 

� variant C7 – široký žliabok, zaberá celý kužeľovito zrezaný okraj; 

� variant C8 – široký žliabok, nechtová ryha spredu a pod ňou zdurenie; 

� variant C9 – zaoblený, spredu žliabok, zvnútra stlačený; 

� variant C10 – žliabok, zvnútra fazetovaný okraj; 

� variant C11 – žliabok, horná hrana vytiahnutá, spodná zdurená; 

� variant C12 – žliabok, pod spodnou hranou štyri jemné ryhy. 

Typ D – vodorovne zrezaná horná strana okraja 

� variant D1 – vodorovne zrezaná horná strana okraja, zdurenie zvonku 
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� variant D2 – vodorovne zrezaná horná strana okraja (miska); 

� variant D3 – vodorovne zrezaný, fazetovaný; 

� variant D4 – vodorovne zrezaný, dve ryhy spredu, zdurený spredu; 

� variant D5 – vodorovne zrezaný, spredu žliabok. 

Jednotlivé typy a varianty sa na lokalitách vyskytujú nerovnomerne (tab. 44-47). Na 

všetkých lokalitách sa vo väčšom počte nachádzajú prostý zaoblený okraj (A1), prostý šikmo 

zrezaný (B1), šikmo zrezaný so zvyškom hliny pod spodnou hranou (B2), zrezaný okraj 

s vytiahnutou spodnou lištou (B3), fazetovaný okraj (B5), šikmo zrezaný a zhora zaoblený 

okraj (B6), a prostý žliabkovaný okraj (C1). Najmenšiu variabilitu v morfológii okrajov 

prejavuje súbor z Cífera-Pácu. V Šali-Dusle a Kubáňove niekoľko variantov svojím výskytom 

prevažuje a potom sa vyskytujú varianty s veľmi malým zastúpením, raz či dvakrát. 

Podrobnejšia morfológia, ktorá by sa zaoberala všetkými odlišnými tvarmi okrajov, mala za 

cieľ ukázať, že tvary okrajov v tomto horizonte sú variabilné a chýba im jednotný prístup 

hrnčiarov ku tvarovaniu. 

Výzdoba vnútornej časti ústia sa v spracúvaných súboroch vyskytuje odchylne. 

V Cíferi bola vlnica z vnútornej strany ústia iba na jednej nádobe (a na ďalšej z cíferského 

pohrebiska). V Šali je na pätnástich jedincoch vždy vlnica, zväčša jeden pás, ale niekedy dva 

i tri. V Kubáňove sa na devätnástich jedincoch vystriedalo viacero hrebeňových motívov, 

vlnice, ryhy aj vpichy. V Šali a Kubáňove tvoria asi desatinu celého súboru okrajov.Na 

fotografiách z Úľan tento prvok nie je badateľný, ale podľa A. Točíka sa vyskytoval. Na 

štrnástich okrajoch z Pavlovej je pás vlníc, raz i dva pásy. V rámci skúmaného horizontu sa 

pravdepodobne prejavujú regionálne rozdiely. 

Na Slovensku sa v sídliskových súboroch vyskytujú porovnateľné prvky veľmi často 

v Hurbanove (Rejholcová 1977), v Nitre-Šindolke (na 17 jedincoch, okrem vlníc i ryhy 

a vpichované motívy, Fusek 2008a, 25), v Čeľadiciach (rovnako 17 jedincov, Ruttkayová – 

Ruttkay 2004, obr. 5), v Slovenských Ďarmotách vlnice a hrebeňové ryhy (Vendtová 1964, 

obr. 112), v Pobedime vlnica na vnútornej i prednej zrezanej strane (Vendtová 1969, obr. 12: 

1, obr. 15: 14, 18). Z letmého prehľadu sa zdá, že výzdoba vlnicami prevažovala v strednom 

páse Podunajskej nížiny. Dve vlnice z vnútornej strany ústia a jedna vlnica na hrane ústia 

vyskytujú na nádobe z hrobu 339 v Želovciach (Fusek 1994, tab. LXVIII: 1). Vlnovka 

z vnútornej strany ústia a tiež na valcovitom zrezaní okraja sa objavila na jednej nádobe 

z pohrebiska z Viedenského Nového Mesta (Justová 1990, 104). V Karpatskej kotline sa ďalej 

zdobené ústia objavujú v Tiszafürede a É. Garamová uvádza početné analógie z avarských 

pohrebísk (Garam 1981, 147, 2. kép: 2-4), v Győri (Tomka 1988, 60), v Eperjesi (Bálint 
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1991a, 63-4) a v Lébény ich spomína M. Takács (1996, 380), v Gyulavári (1999, 5. kép: 1) vo 

Vojvodine je vlnica na vnútornej strane nádoby z Bolevci (Stanojević 1987, tab. XI: 4). Tento 

typ výzdoby považuje za príznak neskorej doby avarskej a avarskej etnicity výrobcov. 

Predpokladá sa vyznievanie zdobenia vnútornej strany ústia v 9. stor. Napr. v Thunau 

výzdobu vnútornej strany ústia B. Cechová (2001, 55) vidí iba na materiáli z 2. pol. 8. stor. 

a 1. pol. 9. stor. V Mužle-Čenkove sa hovorí spoločne o okrajoch zdobených zvnútra 

a zvonku, vyskytujú sa oba druhy výzdoby (Turčan – Hanuliak 1993, 80). Vo výberovom 

korpuse veľkomoravskej pohrebiskovej keramiky sa výzdoba zrezanej plôšky okraja 

nachádza na šiestich nádobách (Hanuliak 2004). 381 

V Šali na jedenástich jedincoch a v Kubáňove na šiestich sa vyskytuje ďalší 

signifikantný prvok, výzdoba prednej zrezanej plochy okraja. Zastúpené sú vlnice (iba v Šali), 

ryhy, vpichy i zárezy. Ryhy boli na jedinci K2_1777 príliš jemné, aby pochádzali z bežného 

hrebeňa. Tento prvok nepatrí ku častým na materiáli z čias kaganátu. Kužeľovito zrezaný 

okraj zdobený šikmými hrebeňovými vpichmi pochádza z Radvane nad Dunajom-Žitavy 

(Zábojník 1999c, obr. 135: 1). Zvislé hrebeňové vpichy, spolu so šikmými vpichmi na 

zrezanej ploche okraja a vlnovkami a zárezmi na vnútornej strane ústia, pochádzajú z nádoby 

zo Štúrova-Obidu (Zábojník 1983, obr. 172: 3). Šikmé hrebeňové vpichy na zrezanej ploche 

a vpichy na tele nádoby pochádzajú z Prše (Točík 1963a, obr. 45: 18). Na bohato zdobenej 

keramike z Hurbanova nebol žiadny fragment okrášlený na zrezanej strane okraja, 

v Čeľadiciach iba jediný okraj (Ruttkayová – Ruttkay 2004, obr. 2: 4).  

V prípade šikmého presekávania je potrebné rozlišovať presekávanie v jednom smere 

(S4_47, SI_166) a záseky, ktoré sa navzájom križujú (SSL_51, SSL_57). Jednosmerné záseky 

sa vyskytovali už na exemplároch pražského typu382 a na avarskej keramike zo 7. stor. a môžu 

geneticky súvisieť s našimi príkladmi. Šikmé presekávanie okraja sa nachádza na materiáli zo 

7. stor. v Chľabe (Fusek - Hanuliak - Zábojník 1987, obr. 5: 1), v Moste pri Bratislave 

(Turčan 2001, obr. 5: 7). Nagykanisze (Szőke 1992, 4. kép: 1). Podobný okraj bol 

publikovaný z Devínskeho Jazera (Kraskovská 1966, obr. 12: 8) a Nitry-Šindolky (Fusek 

2008a, jedinec 9, 33, 34), na tele nádoby sa nachádza vlnica. Šikmé záseky sú i na okrajoch 

zo Sliača-Rybárov (Mácelová 1990, tab. II: 3, tab. III: 9). Šikmo presekávané okraje spolu 

s jednohrotými ryhami z vnútornej strany ústia sa vyskytujú v pohrebiskovej keramike zo 

Želoviec a tiež z zásobnej jamy v Stránskej-Kralinách (Kujovský – Nevizánsky – Ožďáni 

2004, obr. 69: 4). Podobná výzdoba sa objavuje v I. horizonte na jedinci z Poštornej a v III. 

                                                 
381 K významu výzdoby na vnútornej strane ústia podrobnejšie G. Fusek (2008a, 32). 
382 K presekávaniu okrajov pražského typu na Slovensku G. Fusek (1994, 58-9, 63). 
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horizonte z 8. stor. na sídlisku Brno-Starý Lískovec (Macháček 2000, obr. 5, obr. 8).  

Naopak, križujúce sa záseky by mali byť príznakom mladšej keramiky z 8. stor. Šikmé 

záseky, niekedy sa križujúce, na zrezanej strane okraja, spolu s vlnicami a ryhami na tele 

nádoby sa vyskytujú na nádobe z Bajča (Ruttkay 2002d, Abb. 26: 4), na nádobách zo Sliača-

Rybárov (Mácelová 1990, tab. III: 5, 6).  

Výzdoba prednej strany okraja sa sporadicky vyskytuje na keramike z rôznych území. 

Na Slovensku v Sliači-Rybároch hrebeňové vpichy (Budinský-Krička 1981, obr. 2: 1), 

z Nitry-Šindolky rovnako (Fusek 2008a, jedinec 35). V Slovenských Ďarmotách sa vyskytujú 

vlnice a hrebeňové vpichy (Vendtová 1964, obr. 112), v Malackách trojhroté šikmé vpichy 

(Elschek 2001, obr. 20: 20), v Pobedime vlnica (Vendtová 1969, obr. 12: 1). No napr. 

v bohatom korpuse materiálu z východného Slovenska sa nachádzajú iba presekávané okraje 

včasnoslovanskej keramiky (Budinský-Krička 1990). V Maďarsku ryhy na keramike 

z neskorej doby avarskej v Győri (Tomka 1988, 60), v Rakúsku hrebeňový vpich na okraji 

z Brunn am Gebirge (Herold 2002a, Taf. 2/7), vo Vojvodine v Bolevci na jednom jedinci 

hrebeňové vpichy, na ďalšom vlnica (Stanojević 1987, tab. XI: 4, 9). V jedinom zborníku sme 

našli viacero príkladov: na keramike z Lublinu-Czwarteku vlnicu a šikmé záseky (Poleski 

1994, Abb. 3: 4, 6, 10; datovanie 8.-10. stor.), na grafitovej keramike z Vysočan-Palliardiho 

hradiska záseky (Poláček 1994, Abb. 3: 10),. Príklady z niekoľkých horizontov (v celkovom 

súbore 1,1%) uvádza z Thunau B. Cechová (2001, Abb. 44). Na keramike z Moravy sa dá 

dokumentovať zaujímavá situácia. Podľa typológie J. Macháčka (2000, obr. 7: 31) sa na 

keramike okrem jedného neistého zobrazenia takáto výzdoba neobjavuje. Pritom na keramike 

z Blučiny sa nachádzajú šikmé záseky do kríža (Staňa 1994, Abb. 4: 7; datovanie 8.-1. pol. 9. 

stor.), z Ostrožskej Novej Vsi vlnica (Galuška 1994, Fig. 1: 7). 

Ako vyplýva z prehľadu, podobný typ výzdoby jestvuje na hrncovitých nádobách 

sporadicky v celom včasnom stredoveku a azda nemá chronologický význam. Možno 

povedať, že sa objavuje i na keramike z obdobia kaganátu a patrí medzi jej znaky, ale iba 

v niektorých regiónoch. 

5.3.1.1.9. Morfológia dien 
Ako najvhodnejší spôsob roztriedenia dien nádob sa javí delenie podľa prierezu 

podstavou (Fusek 2008b, 102-6). Informuje o možnom spôsobe výroby dna, aspoň o jednej 

z častí operačného reťazca, ktorá sa mohla líšiť podľa účelu či veľkosti nádob. Dná sme 

rozdelili v databáze na niekoľko typov. Sú označované písmenami abecedy od jej konca, aby 

neboli zameniteľné s vymedzenými typmi okrajov. 

Typ Z – plochá podstava dna. 
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Typ Y – klenutá podstava dna. 

� variant Y1 – klenutá podstava bez prstenca; 

� variant Y2 – klenutá podstava s krátkym prstencom; 

� variant Y3 – klenutá podstava so širokým prstencom. 

Typ X – vyčlenili sme samostatnú kategóriu, do ktorej zaraďujeme nepríliš zachované dná, na 

ktorých priereze nebolo možné určiť celý tvar podstavy. 

 Rozdelenie tvarov dien sa na lokalitách líši. V cíferskom súbore prevládajú ploché dná 

a vyskytujú sa i dná s dlhším prstencom a klenuté. Vzhľadom na malý rozsah súboru (17 

dien) sa neprejavili všetky možnosti: v sídliskovej keramike z priľahlého pohrebiska sa našla 

nádoba s krátkym prstencom. V súbore zo Šale-Dusla sa jedna pätina fragmentov nedala 

určiť. Väčšina dien mala plochú podstavu. Z typu Y sa našli iba klenuté podstavy a podstavy 

s krátkym prstencom. V Kubáňove bolo najviac dien typu Y, s prevahou kratšieho prstenca 

a iba sporadickým zastúpením širokého. Vyrovnaný bol počet neurčiteľných a plochých dien. 

 Väčšie spracované súbory (Šaľa a Kubáňovo) lepšie reprezentujú zastúpenie dien na 

lokalitách. Z výsledkov spracovania vyplýva rôzna frekvencia profilov dien a interpretáciou 

môže byť rozdiel v remeselných tradíciách jednotlivých dielní či hrnčiarov. Pozoruhodný je 

však rozdiel na pohrebisku vo Vyškovciach nad Ipľom, kde v keramike dominuje plochá 

podstava (Nevizánsky 1991). 

5.3.1.1.10. Výzdobné techniky na telách nádob: vlnice a ryhy 
Jednotlivé výzdobné techniky vo včasnom stredoveku majú azda až triviálne 

rozdelenie. Napriek tomu nerozumieme účelu výzdoby a neosvedčilo sa ani jednoduché 

evolučné chápanie jej vývoja. Základné delenie výzdobných techník spočíva na rozlišovaní 

výzdoby tzv. hrebeňom a tzv. jednohrotým nástrojom. Nástroje sa používali na rytie, 

vpichovanie alebo kombináciou vznikal i ťahaný vpich. Primárne prvky výzdoby sú na 

včasnostredovekej keramike konštantné (vlnice a hrebeňové ryhy). Pravdepodobné regionálne 

a chronologické indikátory by sme mohli hľadať v anomáliách výzdobných motívov. 

Na všetkých lokalitách spracúvaného súboru majú vlnice a hrebeňové ryhy absolútnu 

prevahu vo výzdobných motívoch. V Úľanoch je ich počet vyrovnaný, v Cíferi výraznejšie 

prevažujú vlnice, v Šali mierne hrebeňové ryhy a v Kubáňove výrazne hrebeňové ryhy. 

Výsledky ukazujú regionálne rozdiely v zastúpení, no sledovateľné iba na veľkých súboroch 

keramiky. Ťažko by sa z nich dalo vychádzať pri posudzovaní regionálnych okruhov. 

Vzhľadom na nedostatok času a rozsiahlosť súboru neboli vlastnosti vlníc a rýh 

sledované sústavne a podrobne. V Kubáňove sa vyskytovalo oveľa viac jedincov s jemne 

rytými vlnicami a ryhami. Od „bežných“ sa odlišujú malou šírkou stopy, subtílnosťou rytia 
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a výraznou pravidelnosťou (nakreslené sú napr. jedince K2_792, K2_811). V Šali sa 

vyskytovali veľmi zriedkavo, príkladom je jedinec SII_114. V Cíferi sa v dostupnom súbore 

žiadni zástupcovia nenachádzali. Jemné vlnice a ryhy sa sporadicky objavujú na keramike 

z Devínskej Novej Vsi VII (Kraskovská 1961, 400, obr. 12: 8). 

Svojimi vlastnosťami sa vydeľujú plastické vlnice a ryhy na veľkých zásobných 

nádobách zo Šale, bohato zdobené na vnútornej strane ústia, na prednej ploche okraja 

a minimálne na hornej polovici tela. Podobajú sa im fragmenty publikované z Kompoltu-

Kistéru, z misky a hrncovitej nádoby (Vaday 1999a, 6. kép: 8, 8. kép: 8), zlomky zo zberov 

v okolí Veresegyházu (Peštianska župa) (Mesterházy – Horváth 1983, 2. kép: 7, 8). Analógiou 

je i fragment zo Slovenských Ďarmot (Vendtová 1964, obr. 112: 4). O ich vzájomnej 

príbuznosti sa však môže rozhodnúť iba po porovnaní špecifickej štruktúry materiálu. 

Ďalej sa vyčleňujú lomené vlnice z nádoby v Úľanoch nad Žitavou. Nachádzajú sa 

napr. na keramike z Čeľadíc (Ruttkayová – Ruttkay 2004, obr. 6: 2, 4), Darnószeli (Pusztai 

1974, I. és IV. táb.), z Nehvizd a Otradovíc na Čelákovicku (Profantová – Špaček 2003, obr. 

3; 9). Je to však veľmi pravdepodobne len konvergentný prvok výzdoby na širokom území 

bez vzájomnej súvislosti. 

Zachované väčšie fragmenty nádob svedčia azda o tom, že rozhodnutie, či nádoba 

bude niesť iba pásy vlníc alebo iba ryhy, či striedavý motív oboch prvkov v rôznych 

poradiach, závisel na momentálnom zámere hrnčiara. V spodnej tretine hrnca nad dnom 

nádob sa ale častejšie vyskytujú hrebeňové ryhy. Nevieme rozhodnúť, či nepravidelné vlnice, 

ktoré ukazujú neobratnejšie narábanie s otáčavou podložkou, sú v duchu prostého chápania 

evolucionizmu staršími nádobami alebo iba výsledkom práce učňov či učníc hrnčiarskeho 

remesla. Na každej z lokalít by sme mohli nájsť „vývojový“ rad od nepravidelných, 

nerovnomerných a trhaných vlníc po esteticky pôsobivé pravidelné a rovnobežné vlnice 

s ryhami. Nemáme však k dispozícii žiadne nevyvrátiteľné archeologické fakty (napr. 

superpozície), ktoré by oprávňovali stanovenie našich etických kategórií a zhodovali by sa 

buď s emickými kategóriami alebo s chronologickou pozíciou jedincov. 

5.3.1.1.11. Ďalšie výzdobné prvky a ich kombinácie 
Výzdobné prvky okrem vlníc a hrebeňových rýh sa vyskytujú len sotvakedy. 

Z hrebeňových motívov sa v Cíferi-Páci objavil raz zvislý hrebeňový vpich s vlnicou 

a hrebeňovou ryhou (C15_12), raz zvislý vpich s ryhami (C165_17), raz vetvičkový ornament 

(C93_16) a raz hrebeňový ťahaný vpich, spolu s vlnicou a ryhami (C484_10). V Šali-Dusle sa 

na jedincoch nachádzajú šesťkrát hrebeňové vpichy, päťkrát ťahaný vpich. Šikmé vpichy 

(azda polovica vetvičkového ornamentu) s križujúcimi sa zárezmi na zrezanej ploche okraja 
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sú na jedinci SSL_57, s vlnicou na S4_44, Zvislé vpichy sú spolu s ryhami na SXV_22, 

s vlnicami a ryhami na S62_28. Na tele nádoby sú ťahané vpichy s ryhami (SSL_49), 

s ryhami i vlnicami (S27_25) alebo samostatne (SII_13). V Kubáňove sa zistilo najviac menej 

častých motívov: trinásťkrát hrebeňové vpichy: deväťkrát samostatne, dva razy kombinované 

s vlnicou, raz s ryhami a raz s vlnicami i ryhami; päťkrát vetvičkový ornament: trikrát spolu 

s vlnicou a tridsaťdvakrát hrebeňové zárezy: deväťkrát samostatne, päťkrát s vlnicou, 

pätnásťkrát s hrebeňovými ryhami, trikrát s ryhami i vlnicami. Hrebeň, ktorým sa vpichovalo, 

nemal vždy rovnaký počet zubov. Pohyboval sa od dvoch (K2_1267) po sedem hrotov 

(K2_1202). 

Hrebeňový ťahaný vpich a hrebeňové ryhy sú napr. na fragmente z Pezinku-

Mahulanky (Vavák 2006, 212, obr. 128: 14). Ťahaný vpich zvislým smerom s hrebeňovými 

ryhami sa objavil na črepe z Devínskeho Jazera (Kraskovská 1966, obr. 13: 2), 

z Nagykanisze-Miklósfa (Szőke 1992, 9. kép: 8). Hrebeňové vpichy a ťahané vpichy sa však 

neobmedzujú na severozápadnú časť kaganátu a P. Stadler (2005) vychádzal zo seriácie 

hrobových nálezov. Vyskytujú sa v publikovanom materiáli z Örménykútu383, Nagykanizse-

Miklósfa,384 z lokalít v údolí rieky Kriš (Szőke 1980, Abb. 6: 7, 12, 13). Z Čiech sa pomerne 

často vyskytujú hrebeňové vpichy na nádobách z Března, nanešťastie žiadna tabuľka v práci 

nevyjadruje ich pomerné zastúpenie (Pleinerová 2000). Často sa objavujú aj na ďalšej 

keramike klučovského horizontu (Princová-Justová 2004). Z Rakúska je doložený hrebeňový 

ťahaný vpich v kombinácii s vlnovkou i s hrebeňovými ryhami (Justová 1990, obr. 4: 10, 

Sommerein; obr. 7: 1, nálezisko Fugnitz). Ak by sme brali hrebeňové vpichy ako etnický 

indikátor, sú teda v Březne väčší Slovania ako v juhovýchodnom Maďarsku? P. Stadler 

vychádzal z pohrebiskovej keramiky, ale problém je spoločný sídliskám i pohrebiskám. 

Nevieme totiž, ako stanoviť hranicu medzi sporadickým a častejším výskytom hrebeňovej 

výzdoby a či ju teda treba interpretovať ako etnickú hranicu medzi Slovanmi a Avarmi. 

Dva vodorovné ťahané vpichy sa objavujú na zlomku z Košútov (König 2005, obr. 7: 

10), na siedmich črepoch ich uvádza Ľ. Kraskovská (1961, 400) z Devínskej Novej Vsi VII. 

Trojice a dvojica vodorovných ťahaných vpichov sú na nádobe z Thunau am Kamp (Cech 

2001: B4082). Päť vodorovných ťahaných vpichov je na zlomku z II. horizontu v Brne-

Starom Lískovci (Macháček 2000, obr. 7: 6). Hrebeňové zvislé vpichy sa vyskytujú na 

                                                 
383 Bolo by zbytočné vymenovávať všetky fragmenty, sú napr. z obj. A2ab (Herold 2004, taf. 17: 1, 18: 1; 19: 
13), A14 (tamže, taf. 58: 3 – vetvičkový ornament). Podľa autorky však patria do fáz osídlenia z 10. a 11. stor. 
a sú analogické so „saltovskými“ spôsobmi výzdoby. 
384 Napr. okraj zdobený na zrezanej strane vpichmi a na vnútornej strane ústia vodorovne ťahaným vpichom 
(Szőke 1992, 9. kép: 3). 
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keramike z plochých slovanských kostrových pohrebísk v Rakúsku (Justová 1990, 109, obr. 

21: 7). 

Na jedinci P_48 z Pavlovej sa ako na jedinom zo spracúvaných súborov vyskytujú 

hrebeňové zvislé pásy. Doložené sú sporadicky a technikou sa podobajú tzv. kazetovému 

ornamentu (Justová 1990, 101, obr. 6: 8, 10, Waltersdorf a Tulbing v Rakúsku). 

Na materiáli z Cífera-Pácu sa raz vyskytuje jednohrotá vlnovka (C38_23) a dvakrát 

jednohroté ryhy (vydutina C61_7 a vnútorná strana okraja C165_16). V Šali-Dusle sa celkovo 

vyskytlo dvanásť motívov rytých jedným hrotom. Na tele nádoby SSL_56 bol v spracúvaných 

súboroch unikátny motív klinovitých jednohrotých zárezov tvoriacich motív podobný 

vetvičkovému, z jednohrotých rýh. Jednohroté vlnovky s ryhou sa kombinujú na S12_10. 

Samostatná jednohrotá ryha je na fragmente S12_17. Zárez na pleciach SSL_59 sa nedá 

doplniť na pôvodný ornament. V Kubáňove sa na jedincoch objavili sedem raz vlnovky, 

päťkrát jednoduché ryhy a raz zárezy. Zväčša sú na jedincoch samostatne, kombinuje sa iba 

ryha s hrebeňovými zárezmi na K2_1795. 

Jednohrotá výzdoba sa na súvekej keramike rovnako vyskytuje zriedkakedy. 

Kombinácia jednohrotých vlnoviek a rýh spolu s trojhrotým hrebeňovým vpichom sa v tomto 

horizonte vyskytuje na nádobe z Trnovca nad Váhom (Bielich 2007, obr. 18: 2). Šikmé 

jednohroté záseky s vlnicou sa našli v jednom z objektov v Devínskej Novej Vsi VII 

(Kraskovská 1966, obr. 12: 9). Na fragmente z Bajča boli kombinované ešte s hrebeňovými 

vpichmi na vnútornej strane ústia (Ruttkay 2002d, Abb. 26: 3). Jednohroté vlnovky i ryhy sú 

zastúpené v materiáli z Nitry-Šindolky (Fusek 2008a, 25).Na avarských pohrebiskách sa 

takisto zriedkakedy objavuje výzdoba jednohrotým nástrojom (Justová 1990, 104). Analógiu 

pre motív z jedinca SSL_56 sa podarilo nájsť v Divákoch na Morave medzi materiálom I. a II. 

horizontu stredodunajskej tradície (Unger 2004, obr. 2: 3, 8). 

5.3.1.1.12. Exkurz: Porovnanie súborov z Kubáňova a Bieloviec 
V prípade Kubáňova máme vzácnu príležitosť porovnať zemepisne blízke súbory 

sídliskovej keramiky z dvoch časových horizontov: Kubáňovo datované do 8. stor. a Bielovce 

do 10. stor. (Fusek 2000). Navyše sú obe lokality spracované veľmi podobnou metodikou 

vytvorenou G. Fusekom. Komparácia umožňuje určiť všeobecné tendencie vývoja keramiky 

v periférnej oblasti osídlenia v povodí Ipľa. 

V Bieloviach bolo zostavených 454 jedincov z 570 črepov. Súbor mal celkovú 

fragmentárnosť takmer 80%, zatiaľ čo Kubáňovo takmer 99%. Problém kubáňovských 

fragmentov spočíval aj v nedostatku priestorových možností pre rozloženie viac ako dvetisíc 

jedincov a ich vzájomné porovnanie. Na okrajoch v Bielovciach boli vyčlenené tri typy 
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a celkovo dvanásť variantov, v Kubáňove štyri typy (naviac sú okraje s plochou hornou 

stranou) a celkovo tridsaťšesť variantov. Z porovnania sa zdá, že kubáňovská morfológia si 

žiada ešte úpravy kvôli zníženiu počtu variantov. Aj po ňom by sa však prejavovala 

výraznejšie variabilita a „nekanonizovanosť“ kubáňovských okrajov. Zo starších prvkov sa na 

bielovských okrajoch vyskytuje aj zdobenie vnútornej strany ústia vlnicami, ba dvakrát aj 

zdobenie prednej strany okraja vlnicou resp. presekávaním. S ohľadom na celkovú 

morfológiu nádob majú bielovské jedince rovnomernú hrúbku v celom profile nádoby. Na 

nádobách v Kubáňove sú črepy hrubšie v oblasti hrdla a na spodnej časti nádoby nad dnom. 

Z hľadiska výzdobných prvkov sa v kubáňovskej keramike nevyskytovalo radielko (temer 5% 

v Bielovciach). V Bielovciach bolo bez výzdoby 29,2 % črepov, v Kubáňove 41,31%. 

Hrebeňová výzdoba sa nachádzala na 15,3% súboru, v Kubáňove na 58,07%, jednohrotá 

výzdoba na 50,3%, v Kubáňove na 0,62%. V rozsiahlejšom časovom meradle môžeme 

pozorovať, že ubúdala hrebeňová výzdoba na úkor jednohrotej výzdoby, zastúpenej ale už 

v Kubáňove. Ustupuje výzdoba vnútornej strany ústia i prednej strany okraja. 

5.3.1.2. Zvony na pečenie a misky, pekáč 
Spracúvané súbory rozširujú korpus zvonov zo Slovenska o ďalších štrnásť 

fragmentov (tab. 28, 40).385 Dvanásť jedincov je nezdobených, dva zdobené. Nezdobené 

zvony boli vyrobené z hliny bez výraznejších pozostatkov ostriva. Pokiaľ sa dali pozorovať 

makroskopické stopy na zvonoch všetky patrili do technologickej skupiny zvonov 

s odtlačkami slamy a tráv (Herold 2004, 42).386 U nezdobených fragmentov sa nepodarilo 

zistiť priemer zvona, ako morfologická odlišnosť sa vyskytuje iba rozšírenie zvona, blížiac sa 

na profile k uchu (žiadne ucho sa však nezachovalo). 

Dva zvony sa našli priamo v pieckach objektov (C79_27, S4_49), ostatné pochádzajú 

z objektov bez určenia polohy (Kubáňovo) alebo zo sídliskových jám. 

Výnimočnými nálezmi sú dva jedince zdobených zvonov z Cífera (C79_27) a zo Šale 

(S62_33). Podobný nezdobený tvar, označený v tom čase ako miska, pochádza z objektu 6 

v Štúrove-Obide, z druhej fázy lokality datovanej približne do polovice 7. stor. (Zábojník 

1988, Fig. 15: 5); ďalší exemplár zdobený pravdepodobne skupinami jamiek alebo 

hrebeňovými vpichmi, bol publikovaný z Prše (Točík 1963a, tab. XVIII: 4; Béreš 1985, tab. 

                                                 
385 Katalóg nálezov zo Slovenska u J. Zábojníka (2006b). Zahrnuté su doňho zlomky z Kubáňova, ktoré sa nám 
nepodarilo znovu nájsť, v ostatnom materiáli sme však objavili ďalší fragment K2_1822. Zmieňuje sa 
i o pravdepodobných zvonoch z Úľan nad Žitavou. Z fotografií materiálu vyplýva, že zvonom bol iba fragment 
U_26. 
386 Okrem nej píše H. Heroldová o zvonoch s odtlačkami tkanín a tvarovacích drievok. 
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V: 12),387 azda je taký, nesprávne nakreslený, kus i z Devínskej Novej Vsi VII (Béreš 1985, 

tab. I: 9). Podobne zdobené zlomky pochádzajú z včasnostredovekého materiálu objaveného 

v legionárskom tábore v Carnunte, sú označované ako misky alebo pokrievky. Zdobia ich 

hrebeňové ryhy a vlnice, autori ich však datujú do 9.-10. stor. (Ladstätter – Sauer 2007, 380-1, 

Taf. 6: 3, 4), podobne ako maďarskí archeológovia. Zatiaľ najlepší súbor zdobených zvonov 

publikoval D. Jankovich (2009) zo sídliska pri Újhartyáne. Sídlisko však datuje do 9. stor., 

hoci materiál patrí viacerými znakmi do horizontu 8. stor. 

Revíziou starších nálezov pražníc, pekáčov, hlinených platní a misiek na slovenských 

lokalitách môžu byť určené i ďalšie zlomky zvonov na pečenie, azda aj za tzv. pohraničným 

pásmom. Hrúbkou, profiláciou i výzdobou (dve vlnice a pás hrebeňových rýh) sa k nim môže 

zaradiť veľký fragment z Prešova-Pavlovičovho námestia, z obj. 18 (Budinský-Krička 1961, 

353-4, obr. 9).388 Azda aj „miska so zatiahnutým okrajom“ z hradiska Thunau am Kamp 

(Cech 2001, Abb. 24: 1). 

V morfológii profilu nádoby do istého bodu nejestvuje rozdiel medzi okrajom misky 

a okrajom zdobeného zvona. Zvonom je zaiste iba taká nádoba, ktorej profil sa po 

rovnomernom priebehu ku koncu zužuje alebo rozširuje a nedodržiava rovnakú hrúbku črepu. 

Zužujúci profil má C79_27, S62_33 sa rozširuje. S27_17 predstavuje nerozhodnuteľný tvar, 

ktorý mohol byť zvonom i miskou. Z Kubáňova pochádza subtílna miska K2_729 

s rovnomerným profilom a z neďalekého pohrebiska Vyškovce nad Ipľom tri kónické misky 

či „pohárovité“ tvary (Nevizánsky 1991, 137). 

V Cíferi-Páci sa v objekte 39 našiel pravdepodobne fragment steny pekáča. Je to 

jediný zástupca tejto kategórie keramiky v spracúvanom súbore, hoci sa inak na sídliskách 

z obdobia kaganátu bežne vyskytujú. 

Zvony indikujú svojský spôsob v príprave jedla, ktorá mohla súvisieť s etnicitou, ale 

nie výlučne. Ak by boli použité ako akýsi „etnošpecifický indikátor“, pripomínalo by to 

rovnako neúspešný príklad „staromaďarských“ kotlíkov (Habovštiak 1974). 

5.3.1.3. Zvláštna keramika 
V súbore zo Šale-Dusla a Kubáňova sa vyskytlo niekoľko zvláštnych keramických 

tvarov, ktoré sa nezaraďujú do žiadnej z ostatných kategórií. Nanešťastie zväčša neboli 

v dostupnom súbore a nie je známe miesto ich uloženia. Z obj. 27 pochádza cedidlo v tvare 

misky a z obj. 24 nádoba s konkávnymi stenami. 

                                                 
387 Kategóriu misiek či zvonov spĺňajú i iné fragmenty z Prše (Béreš 1985, tab. V: 11, 13). 
388 Zo zlomku sa nanešťastie už neurčí, či sa ku „dnu“ profil rozširoval, V. Budinský-Krička predpokladal 
u nádoby kužeľovité dno. K obrázku chýba mierka a autor nepopisuje materiál (ktorý je u zdobených zvonov 
špecificky zrnitý až piesčitý). 
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Konkávne steny tesne nad dnom sa vo včasnostredovekej keramike takmer 

neobjavujú. Nádoba z obj. 24 azda napodobňovala kovovú kanvicu, akú poznáme 

z Hurbanova-Zeleného hája (Zábojník 2009, 94, tab. 9: A), alebo patrila k typu tzv. misiek na 

kónickej nôžke (Profantová 1996, 228-9). Podobné tvary sú známe i zo Šale-Veče (hrob 

75).389 Chýbajú nám však údaje o rozmeroch kónickej nádoby, a tak sú analógie iba neisté. 

Cedidlo sa tvarom podobá otvorenej miske z pohrebiska v Holiaroch (Bialeková 1967, 

obr. 17: 3), kónickým miskám z Örménykútu (Herold 2004, 44).390 Cedidlo medzi 

včasnostredovekým materiálom publikovala J. Simonovová (1997, рис. 4: 11).391 

Subtílna miska K2_729 by mohla byť aj „pohárovitým“ tvarom, podobným ako 

poznáme z hrobovej keramiky v Štúrove-Obide (Zábojník 1983, obr. 172: 12). Analogické 

misky pochádzajú z Örménykútu (Herold 2004, taf. 18: 2). Misky sa sporadicky vyskytujú 

tiež v pohrebiskovej keramike (Justová 1990, 106). 

Žiadnu analógiu sa nepodarilo nájsť pre keramický tvar z objektu XIV (obr. 85: 1).  

5.3.1.3.1. Žltá keramika 
Jediný zlomok tzv. žltej keramiky v spracúvaných súboroch pochádza z objektu 2 

v Kubáňove (K2_1201). Patrí na plecia nádoby, azda podobného džbánu, ako sa našiel 

v Nových Zámkoch-Dolnom Piritove (Zábojník 2008b, Abb. 9: 2).392 Analogický zlomok 

žltej keramiky bez výzdoby, s obežnými ryhami po vytáčaní z vnútornej strany, pochádza 

z obj. 9 v Komárne (Trugly 1996, 18. kép: 12). Podľa datovania žltej keramiky v slovenskej 

literatúre patria spolu so zlomkami zvonov do 8. stor., maďarskí bádatelia pripúšťajú ešte 

začiatok, resp. prvú tretinu 9. stor. 

5.3.1.4. Keramika: zhrnutie a pokus o časové zaradenie 
Opisná štatistika súborov ukázala, že v Kubáňove je z hľadiska výsledku 

postdepozičnej histórie homogénny súbor. V Cíferi a Šali sa prejavili negatívne externé 

vplyvy, pokiaľ by boli kompletné i tieto súbory, v mnohých štatistických ukazovateľoch by sa 

zrejme podobali. Keramiku z Kubáňova ešte môžeme porovnať s publikovanými údajmi 

o súbore v Břeclavi-Pohansku. V Kubáňove sa však vážilo na intervalovej digitálnej váhe, 

v Pohansku hromadne. Priemerný črep z Kubáňova má hmotnosť 19,61 g, na Pohansku 18,0 

g. A. Buko uvádza pre včasnostredovekú poľskú keramiku priemer okolo 15 g (Macháček 

2001b, 75-6). Priemerná hmotnosť okrajov v Kubáňove je 28,99 g, na Pohansku okrajov 

                                                 
389 Bialeková (1967, 55, obr. 21: 1). Nálezový celok hrobu popísaný A. Točíkom (1993, 109, obr. 25). 
390 Podľa H. Heroldovej (2004, 54) ale patria do tretej fázy osídlenia z 10. stor. 
391 Aj keď zo schematického obrázku nie je veľmi jasné, či sú vo fragmentoch perforácie alebo je na nich 
výzdoba. 
392 Viac možných tvarov sa nachádza v štúdií D. Bialekovej (1967), zachovaný fragment však neumožňuje 
presnejšiu úvahu. 
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a k nim priradených vyzdobených vydutín 34,83 g. Priemerná hmotnosť nezdobených vydutín 

v Kubáňove je 12,29 g, na Pohansku majú priemer 15,86 g, kubáňovských zdobených vydutín 

19,36 g, na Pohansku 17,6 g. V Kubáňove sú priemerné dná ťažké 62,25 g, na Pohansku 

38,04 g. 

 Z publikovaného materiálu sa keramika zo spracúvaných súborov najviac podobá na 

materiál z Hurbanova-Bohatej (Rejholcová 1977; Bielich 2006); Bratislavy-Jaroviec (Čurný 

2006);393 Košútov (o. Galanta) (König 2005, obr. 6-7);394 Devínskej Novej Vsi VII 

(Kraskovská 1961);395 mladšiu časť materiálu z Devínskej Novej Vsi VII (Kraskovská 

1966);396 horizontov II a III z Bajča-Medzi kanálmi (Ruttkay 2002d, 271-3), Čeľadíc 

(Ruttkayová – Ruttkay 2004); Nitry-Šindolky (Fusek 2008a), keramiku zo staršieho 

včasnostredovekého horizontu v Slovenských Ďarmotách (Vendtová 1964, obr. 112).397 

Z východného Slovenska sa nachádzajú analogické črepy v mladšom materiáli z Vranova nad 

Topľou-Lomnice a Dvorianok (Budinský-Krička 1990). Niekedy je posúdenie analogickosti 

keramiky problematické, kvôli spôsobom uverejňovania ilustrácií keramiky z lokalít. Môžeme 

preto s upozornením na nie vždy jasné fotografie uviesť podobnosť i so súborom zo Skalice-

Pláňav (Kraskovská 1963). 

 Z technologického aspektu sa keramika zo spracúvaných súborov zaraďuje ku 

horizontu s obtáčanými hornými časťami nádob, resp. často sa vyskytujú už i celé nádoby 

dokončené na otáčavej podložke či kruhu. V sídliskovom kontexte sa vyskytujú iba ony, no 

nádobky z pohrebísk dokazujú, že až do konca doby avarskej prežívali tradície ručne 

modelovanej keramiky. 

 Všeobecné konštatovanie o mnohorakosti okrajov v publikovaných súboroch by bolo 

možné postaviť na pevnejšiu základňu, pokiaľ by sa aj staršie súbory spracovali z hľadiska 

morfológie a metriky horných častí nádob. Staršie konvencie publikovania keramiky 

umožňujú do istej miery pracovať s obrázkami, ale nedovoľujú žiadne presnejšie merania. 

 Vlastnosti keramiky z horizontu 8. stor. stanovujú J. Ruttkayová – M. Ruttkay (2004, 

328) na základe materiálu z Čeľadíc. Môžeme potvrdiť nevýraznú profiláciu ústí a okrajov 

a absenciu výzdoby radielkom. Často sa vyskytuje zdobenie ústia i okraja nádoby. Na rozdiel 

od čeľadického materiálu sa však vyskytuje aj výzdoba jednohrotým nástrojom (alebo azda 

                                                 
393 V publikovanom súbore je pozoruhodná odlišná profilácia takmer všetkých publikovaných okrajov (Čurný 
2006, obr. 34). 
394 Rovnako sa v súbore nachádzajú okraje, ktoré sú zväčša profilované na každej nádobe inak. 
395 Opäť vysoká diverzita okrajov. 
396 Z piatich publikovaných profilov okrajov je znovu každý iný. 
397 Sídlisko zatiaľ nie je v literatúre zaraďované do 8. stor., ale keramika jednoznačne svedčí pre staršie 
datovanie ako uvádzala V. Vendtová (1964), uvažujúc o materiáli z 9. stor. 
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úzkou stranou hrebeňového nástroja?). Podobne tak sa objavuje na sídlisku v Bajči (2002d, 

273), či v materiáli z Mostu (Turčan 2001, obr. 5: 2, 5). Do znakov horizontu ju zaradil G. 

Fusek (2008a). V publikácii komárňanského sídliska asi jednohrotá výzdoba viedla A. 

Truglyho (1996, 149), aby mladšie obtáčané fragmenty datoval do intervalu 9.-10. stor.398 

Vzhľadom na rozsah súborov sa jednohrotá výzdoba objavuje iba stopovo, podobne ako na 

avarských pohrebiskách.399 Nemôže preto slúžiť ako rozpoznávací znak mladšej keramiky. 

Sporadicky sa vyskytuje i výzdoba vrypmi (zárezmi). 

 V spracovaných súboroch sa vyskytuje veľa ad hoc odchýliek, prvky ešte nie sú 

presnejšie definované (týka sa to morfológie okrajov, uhlu vyhnutia ústia či uhlu spojenia dna 

a stien). V súboroch z 9.-10. storočia sa vyskytuje menej odchýliek, napr. menej 

morfologických odlišností na okrajoch, sporadickejšia výzdoba vnútornej strany ústí 

a vonkajších zrezaných plôch okrajov. Stúpa pomer jednohrotej výzdoby. Môžeme preto 

vysloviť hypotézu: ak bude k dispozícii dostatočný súbor keramiky z primárneho či 

sekundárneho kontextu a ak bude obsahovať veľkú morfologickú rôznorodosť vo formovaní 

okrajov, vyzdobenej ploche stien, atď. podľa vlastností uvedeného horizontu, je to súbor 

starší. Pochádza z obdobia, kedy sa takýto spôsob výzdoby keramiky chorologicky šíril 

a vznikali rozdiely v remeselnom spracovaní. V ročenkách AVANS sa každoročne objavuje 

keramika podobná vo viacerých aspektoch horizontu 8. stor., no niekedy datovaná do periódy 

9.-10. stor. 

 Nemôžeme vylúčiť, že v Cíferi-Páci a v Šali-Dusle sa nachádzajú objekty 

s chronologickým presahom do 9. stor. Nevieme, ako sa rozširovala keramika so znakmi 

veľkomoravského horizontu a či v niektorých oblastiach vývoj nezaostával. V Cíferi-Páci je 

doložená kontinuita pochovávania medzi 8. a 9. stor., v Šali-Dusle sa na ľavom brehu Váhu 

nachádzajú pohrebiská vo veľkej hustote: avarské pohrebiská v Šali-Dusle a Šali-Veči 

a veľkomoravské pohrebiská (hoci datované do horizontov A2 a B) Šaľa-Veča a Trnovec nad 

Váhom-Horný Jatov. Situácia však ostane vzhľadom na stavbu Dusla Šale nejasná, pretože 

nevieme určiť, ktoré komponenty osídlenia boli zničené pred začatím archeologických 

záchranných výskumov. 

5.3.1.4.1. Keramika v živej kultúre 
Pokúsme sa ešte na sídliskovú keramiku pozrieť z hľadiska „veľkej trojky“ 

archeologického významu, ako ju definovali C. Orton – P. Tyers – A. Vince (2004, 23-35). 

                                                 
398 Časť materiálu z objektov 2, 3 a 9 pôsobí ako mladší, z 9.-10. stor. Iná časť pôsobí staršie, azda sa 
v odpadovej vrstve pomiešali dva horizonty osídlenia. 
399 K otázke G. Fusek (2006, 41; 2008a, 33). 
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V prvom rade môže keramika slúžiť ako prostriedok datovania, týmto problémom sme sa 

zaoberali v predchádzajúcej podkapitole. 

Druhá hlavná oblasť štúdia keramiky sa venuje miestam výroby a rozsahu distribúcie. 

Nazdávame sa, že keramiku stredodunajskej tradície vyrábali lokálne na sídliskách alebo 

v malých distribučných okruhoch. Charakteristiky súborov ukazujú isté rozdiely v technológii 

a produkcii keramiky, ktoré ale nevytvárajú zásadne odlišné typy nádob (s výnimkou 

šalianskych zásobníc). V literatúre sa málo akcentuje otázka, kto vyrábal keramiku. Z. 

Čilinská (1983, 262-4) do špecializovaných remesiel v 8. stor. zaradila iba hutníctvo, 

kováčstvo, metalurgiu farebných kovov a šperkárstvo. Remeslá ako hrnčiarstvo, tesárstvo 

a kostiarstvo nedosiahli ich úroveň. Nepochybuje, že výrobcami keramiky boli ženy (Čilinská 

1991, 26). Nepriamym argumentom v prospech hypotézy sú etnoarcheologické poznatky, 

podľa ktorých vo výrobe domácich potrieb vrátane keramiky prevažujú ženy.400 Až keď sa 

stane keramika predmetom regionálnej a nadregionálnej distribúcie, preberajú jej remeselnú 

produkciu muži a stáva sa ich sezónnym zamestnaním. Šírenie keramiky stredodunajskej 

tradície by sa dalo vysvetliť exogamiou, o ktorej svedčia písomné pramene. Naproti tomu 

podľa J. Macháčka (2000, 32) III. horizont keramiky stredodunajskej kultúrnej tradície, ktorý 

radí do 8. stor., súvisí s „počiatkami produkcie profesionálnych či poloprofesionálnych 

dielní“.401 Pritom na vypaľovanie keramiky neboli potrebné žiadne špeciálne zariadenia, 

objekty v Karpatskej kotline označované ako hrnčiarske pece (Kompolt) sú totožné so širokou 

kategóriou voľne stojacich piecok.402 

Podľa porovnania sídliskovej keramiky výlučne s obtáčanými nádobami 

a pohrebiskovej keramiky s väčším či menším zastúpením ručne robených nádob sa zdá, že 

obtáčaná keramika sa vyrábala v dlhších intervaloch a väčších objemoch. Zodpovedá to 

predstave o poloprofesionálnom remesle, ktoré mohlo dočasne zamestnávať mužov. Naproti 

tomu pochovávať sa muselo počas celého roku, a tak niekedy slúžila v hrobe i sídlisková 

nádoba (ako ukazujú príklady z Cífera-Pácu) alebo bolo nutné rýchlo vyrobiť v rámci 

podomáckej výroby v ruke nádobku či nádobky ako nevyhnutnú súčasť hrobovej výbavy. 

Sídlisková keramika rozbíjaná nad hrobovými jamami mohla byť už poškodená, čo opäť 

dokazuje nádoba z Cífera s odrazeným ústím. 

Posudzovanie príslušnosti ku nadregionálnym distribučným sieťam je zradné, pokiaľ 

sa opiera iba o nálezy zo sídlisk. Takto by nám ako jeho súčasť vyplynula iba lokalita 

                                                 
400 K modelom výroby keramiky stručne J. Macháček (2001b, 219-21). 
401 K rovnakému názoru dospel pre neskoroavarskú keramiku Cs. Bálint (1991a, 70-1). 
402 K účelom hlinených piecok M. Ruttkay (1990, 344-5). 
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Kubáňovo. V Šali-Dusle sa však v dvoch hroboch našli nádobky žltej keramiky, vo 

Vyškovciach nad Ipľom pri Kubáňove ďalšia.  

 Treťou oblasťou je štúdium funkcie nádob v živej kultúre a v spoločnosti. O obsahu 

nádob z analýz nemáme takmer žiadnu predstavu. Jedine v nádobe zo zemnice 78 (Cífer) sa 

podľa určenia E. Hajnalovej nachádzalo množstvo drobných úlomkov machu. 

Fragmenty staršej, tzv. intruzívnej, keramiky a kusy rímskych tehál mohli byť použité 

ako doplnky konštrukcie pecí (v zemnici 78 z Cífera) alebo na iné účely (hrnčiarske čepele?). 

Z 8. stor. i veľkomoravského prostredia poznáme viacero príkladov výskytu rímskej 

provinciálnej i stavebnej keramiky na sídliskových lokalitách.403 Kvalita rímskej provinciálnej 

keramiky z Cífera a Šale je vo fyzikálnych vlastnostiach oveľa vyššia ako včasnostredovekej. 

Nepozorovali sme však pridávanie drviny črepov do ostriva.404 

5.3.2. Ostatné predmety 
Spracúvaný súbor piatich sídlisk potvrdzuje relatívnu „chudobu“ materiálnej kultúry. 

Väčšinu nálezov okrem fragmentov nádob tvorí opäť keramika: stavebná (hlina, resp. 

mazanica) a úžitková (prasleny). 

Cífer-Pác sa od ostatných lokalít odlišuje výskytom rímskych tehál a stavebnej malty, 

v objekte 484 i kameňmi ako rímskymi stavebnými zvyškami. Ďalej objekty obsahujú 

mazanicu (deväť rímske tehly i mazanicu), niekedy s odtlačkami dreva a rovnými plochami. 

Našlo sa keramické závažie, tri brúsiky, celkovo tri žarnovy, obsidiánový úštep. Z kovových 

predmetov dva neurčiteľné, železný klinec, bronzová ihla a pliešok a dva kusy trosky. 

Kostené predmety reprezentuje „korčuľa“, sklené predmety neopísaný úlomok a korálik. 

Uhlíky sa zmieňujú v štyroch objektoch, v zemnici 78 pochádzali podľa určenia E. Hajnalovej 

z javorového, dubového a slivkového dreva, v jame 38 z dubového. V nádobe na podlahe 

zemnice 78 sa našli úlomky machu. Väčšina nálezov nebola v dostupnom súbore. Podkapitola 

o chronologicky využiteľných predmetoch bližšie rozoberá nález sekery a náramku. 

V Šali-Dusle sa našla mazanica, niekedy s odtlačkami guľatiny a rovnými plochami, 

z ostatnej keramiky dva celé prasleny a jeden zlomok. Ďalej tri brúsiky, žarnov, z kostených 

predmetov dve šidlá, kostená trubička a neopísaný parohový nástroj. Zo sklených predmetov 

sa našiel korálik. Kovové predmety zastupujú pásik železa, dva klince, kovanie vedierka 

a kusy trosky. Uhlíky neboli určené, v kolových jamkách zemnice 12 sa píše o stopách dreva. 

                                                 
403 Výraznou súčasťou sídliska v Bratislave-Rusovciach boli ešte v tom čase viditeľné a niekedy stojace rímske 
stavby (Kraskovská 1981), o nálezoch rímskych tehál v Starom Měste písal V. Hrubý (1961), súbor z Mikulčíc 
vzorovo spracoval J. Musil (1997). 
404 Ostrenie keramickými fragmentmi sa v avarskej keramike niekedy objavuje, ako hlavné ostrivo to uvádza A. 
Liska (2004) v hrncovitých nádobach, zvonoch i kotlíkoch zo sídliska Gyula v Bekéšskej župe. 
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Náušnice sú spracované v podkapitole o chronologicky využiteľných predmetoch. 

V Kubáňove sa našli tri celé a šesť neúplných praslenov, v dvoch objektoch mazanica. 

Z kovových predmetov sa našiel železný nôž, zlomok železa a kusy trosky, z kostených a 

parohových šidlo z jelenieho parohu a fragmenty ihelníka. Celkovo sa našlo tridsať deväť 

kresacích kamienkov, z toho jeden obsidiánový. Z Úľan nad Žitavou pochádzajú okrem 

keramiky pieskovcové kamene z ohniska, azda druhotne použitý žarnov. 

Prasleny a ihelníky sa považujú za spoľahlivý indikátor ženského pohlavia 

v hroboch.405 O rovnakom rodovom kontexte by mohli vypovedať aj v sídliskovom materiáli. 

Súbor praslenov z Kubáňova poukazuje na podobné techniky zdobenia keramických 

praslenov a nádob. Vyvodzujeme z toho, že prasleny i nádoby vyrábali rovnaké osoby 

a vypaľovali sa rovnakým spôsobom, spolu s nádobami. 

Bolo by zbytočné zhromažďovať analógie ku všetkým praslenom z lokalít, pretože sa 

vyskytujú takmer na každom včasnostredovekom nálezisku. Trochu prekvapuje ich absencia 

v Cíferi-Páci, kde ale mohli byť ich zberové nálezy priradené iným časovým horizontom. 

Často sa vyskytujú okrem nezdobených praslenov i exempláre s vodorovnými obežnými 

ryhami. Z praslenov majú najvýraznejšiu výzdobu dva kusy z Kubáňova. Analógiami 

praslenu s dvomi vlnovkami a ryhami sú prasleny z Bajča (Ruttkay 2002d, Abb. 32: 6), 

z Komárna (Trugly 1996, 17. kép: 7), zo Slovenských Ďarmot (Vendtová 1964, obr. 113), 

z Bokrosa (Trogmayer 1960/62, I. kép: 7),406 z Tömörkénya (Liska 1996, 6. kép: 7), 

z Eperjesa (všetky tri lokality v Csongrádskej župe) (Bálint 1991a, Abb. 13: 6), z Hunye 

(Szőke 1980, Abb. 5: 3, 4), z Kengyelu (župa Jász-Nagykun-Szolnok) (Cseh 1993, 9. kép: 8), 

Gyulavári (Liska 1999, 3. kép: 1).407 Podobné prasleny sa objavujú i na avarských 

pohrebiskách v početných hroboch, napr. v Allatyáne, Želovciach, či Prši. V Mikulčiciach sa 

našlo 21 podobných exemplárov a zodpovedajú stanovenému typu výzdoby praslenov 7 

(Marek – Kostelníková 1998, 188, Abb. 4). Ich vzájomná podobnosť môže indikovať 

spoločný pôvod v jednom výrobnom centre a nasledujúce napodobňovanie, ale táto 

domnienka sa nedá dokázať. Zatiaľ sa nám nepodarilo nájsť analógiu ku drobnému zlomku 

zdobeného praslenu z Kubáňova. 

Zatiaľ najväčší súbor „korčúľ“ zo sídliska z obdobia kaganátu pochádza z Bajča-

Medzi kanálmi: 8 exemplárov, no nie sú rozlíšené časové horizonty ich výskytu (Ruttkay 

2002d, 278, Abb. 34). 

                                                 
405 O praslenoch v tomto kontexte napr. A. Točík (1970, 52), J. Zábojník (2009, 65). 
406 Hoci už neplatí pôvodné datovanie autora uvedeného praslena iba do 7. stor. 
407 Vyskytuje sa v sídliskovom materiáli s ručne robenou i obtáčanou a zdobenou keramikou. Sídlisko datuje A. 
Liska (1996) do 8. stor. a stredného stupňa neskorej doby avarskej. 
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Obruč vedierka zo Šale sa nevyskytuje často, bežnejšie sú ataše s tvarom lastovičieho 

chvosta (Zábojník 2009, 65). No podobné sú obruče z geograficky blízkeho Trnovca nad 

Váhom-Horného Jatova (tamže, tab. XC: 26), Čakajoviec (Hanuliak 2004, tab. XXVII: 13), 

Michala nad Žitavou (tamže, tab. LIV: 6). Klince z rovnakého objektu majú podľa opisu 

strechovitú hlavičku, čo zodpovedá v typológii B. Klímu (1975) kladivovitým splošteným 

klincom (tamže, 144, obr. 2: 8). 

Fragmenty trosky z lokalít dokladajú občasnú prácu so železom, no nehovoria o jej 

vysokej intenzite.  

Súvis žarnovov a obilníc, aj ich prípadné intencionálne ukladanie do týchto jám, 

predpokladajú M. Kuna – N. Profantová et al. (2005, 127, 203). V Cíferi sa jeden žarnov 

našiel v obilnici 165, ďalšie dva v nehlbokej jame 328 na okraji skúmanej plochy. V Šali 

žarnov pochádza rovnako zo zásobnej jamy. Rovnaký zvyk je teda dokumentovaný zo 

„slovanských“ i „avarských“ sídlisk. Kusy žarnovov v ohnisku či rozobratej piecke v úľanskej 

zemnici mohli byť použité na stavbu piecky (Ruttkay 1990, 338). 

Nález uhlíkov slivkového dreva v piecke zo zemnice 78 v Cíferi vypovedá o poraste 

dreviny v okolí lokality. Pôvodne sa uvažovalo o slivke ako o introdukovanej drevine vo 

väčšej časti Európy, no E. Hajnalová (2001, 61-2) názor spochybňuje. Divo rastúca slivka sa 

najsevernejšie vyskytovala na Balkáne. V dobe rímskej sa nálezy kôstok na Slovensku 

interpretujú ako importy. Pestovanie slivky v Čechách a v Poľsku sa predpokladá od konca 

včasného stredoveku. Nanešťastie chýbajú analýzy z iných lokalít z obdobia kaganátu, ktoré 

by vypovedali o kontexte pestovania sliviek.408 

Šaľa-Duslo výrazne dosvedčuje, aký rozdielny je charakter výpovede avarských 

sídlisk a pohrebísk o spoločnosti.409 Oba areály ostali iba torzom, typ osídlenia na väčšej 

ploche ovplyvnil hodnotu informácií v porovnaní s miestne koncentrovaným pohrebiskom. 

I tak predmety z pohrebiska vypovedajú o prejavovaných sociálnych statusoch a aspoň 

formálnom vydeľovaní niektorých jedincov zo spoločnosti. Špeciálna keramika a časť 

garnitúr hovorí o účasti v širších nadregionálnych sieťach obchodu či výmeny prestížnych 

predmetov. Sídlisko bolo nanešťastie preskúmané v takom stave, že nie sú takmer možné 

úvahy o prejavovaní spoločenského statusu v sídelných formách.  

5.3.3. Osteologický materiál 
Kostené nálezy sú zo všetkých lokalít zachované v prinajlepšom torzovitom stave, 

nanešťastie nebol priestor ani kapacita pre ich spracovanie. Súbory sú však ešte menej 

                                                 
408 Slivkové drevo sa našlo napr. i v Mužle-Čenkove (Hanuliak – Kuzma – Šalkovský 1993). 
409 K problému Z. Čilinská (1995), z maďarských archeológov ho konštatoval A. Kiss (1979, 188). 
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kompletné ako keramický materiál. V Cíferi-Páci sa uvádzajú z trinástich objektov, z jedného 

i roh. Jedna kosť bola prepálená. V Šali-Dusle boli kosti v šiestich objektoch a v kolovej 

jamke pri objekte 27. V Kubáňove sa našli zvieracie kosti vo všetkých objektoch, v objekte 2 

a jame 1 aj prepálené. 

V dvoch objektoch sa nachádzala vyššia koncentrácia zvieracích kostí: v zásobnej 

jame 141 z Cífera-Pácu (kostra psa, lebka koňa a ďalšie kosti) a v objekte VII zo Šale-Dusla 

(lebka kravy a ďalšie kosti). Analogickým javom sú celé kostry zvierat nájdené v zásobných 

jamách na sídlisku Bajč z horizontu od konca 8. stor., podľa predbežnej analýzy intecionálne 

usmrtené (Ruttkay 2002d, 265-6, Abb. 21). V jame III z Komárna bola celá kostra psa (Trugly 

1996, 149). Jav sa neobmedzuje na územie kaganátu, kostry psa a mačky sa našli v piatich 

objektoch v Břeclavi-Líbivej (Macháček 2001c, obr. 8), dvoch objektoch z Března 

(Pleinerová 2000, 150).410 V objekte 206 v Szentesi boli dve bezhlavé kostry koní (Madaras 

2000, 6. kép: 3). Zvyk ukladania mrcín alebo úmyselne zabitých zvierat je teda doložený na 

širšom priestore strednej Európy, od tzv. etnicky avarských sídlisk po tzv. etnicky slovanské 

sídliská. 

 Podľa J. Zábojníka (2008a, 282) bol chov koní jednou z dôležitých zložiek obživy 

obyvateľov kaganátu. Severne od Dunaja sa vyskytuje veľké množstvo chudobných 

jazdeckých hrobov, a tak bol azda kôň indikáciou profesie, nie vyššieho spoločenského 

statusu jazdcov. 

5.4. Chronologicky využiteľné predmety 
Ako datovacia opora boli už do literatúry uvedené zlomky zvonov z objektu 2 

v Kubáňove, v kontexte spolu s črepom žltej keramiky, datovanej do 8. stor. (Zábojník 2006b, 

141). Ďalšou pomôckou v datovaní môžu byť i zvony na pečenie, ktoré sa v kontexte 

s obtáčanou keramikou stredodunajskej tradície vyskytujú v 8. stor. Našli sa v obj. 38 a 79 

(piecka zemnice 78) z Cífera-Pácu, v obj. 2, 4, 24, 62 a I v Šali-Dusle. Podľa nálezovej správy 

bol zvon i v obj. 8. Objekty 38, 78 a 79, 4, 24, 62 a I obsahujú výrazný keramický materiál. 

Analógiami v rámci spracúvaných súborov by sa tak dali všetky objekty datovať podľa 

morfológie a výzdoby do jedného horizontu s výskytom zvonov na pečenie. Ten je severne od 

Dunaja zaraďovaný do 8. stor., vzhľadom na maďarské lokality sa dá ešte pripustiť začiatok 

9. stor. 

Železná sekera pochádza z objektu 307 (Kolník 1980a, 148, obr. 70: 1). Patrí k úzkym 

sekerkám, tzv. fokošom. V typológii sekier z depotov sa najviac ponáša na sekery typov IIAa-

                                                 
410 Kostra psa bola uložená a pochovaná, v prípade mačky to nie je jasné. Autorka uvádza ešte nálezy skeletov 
mačiek z Břeclavi-Pohanska a Mužly-Čenkova. 
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c, datované do 7.-8. stor., no vyskytujúce sa i neskôr; nedá sa preto využiť na jemnejšie 

chronologické určenie. Tento typ nachádzame i v depotoch z prelomu 8. a 9. stor. v Gajaroch 

a Žitavskej Tôni (Bartošková 1985; 76-7, obr. 1). Presnú analógiu však medzi nimi nemá. 

Podľa J. Zábojníka (1988, 414) sa podobá na bojovnícke sekery z 8. stor. z pohrebísk 

Bratislava-Čunovo a Devínska Nová Ves. 411 Treba však upozorniť, že z objektu 

nepochádzajú žiadne nálezy včasnostredovekej keramiky. Do horizontu je teda datovaný 

sekerou a podobnosťou s ostatnými zásobnými jamami. 

Z objektu 484 pochádza bronzový náramok. Podľa J. Zábojníka (1988, 414) je 

najčastejším tvarom náramku na avarských pohrebiskách v 7. i 8. stor.412 Zo sídliskového 

materiálu môžeme uviesť podobný náramok z objektu 8a/70 v Košiciach-Šebastovciach, 

sprevádzaný starším keramickým materiálom zo 7. stor. (Budinský-Krička 1990, 96). 

Náušnica zo Šale-Dusla je veľmi jednoduchá a chronologicky málo citlivá, paralely sa 

objavujú v rôznych vymedzených chronologických celkoch. Dvojica jednoduchej náušnice 

a náušnice s dvomi prstencami pochádza z hrobu 78 v Cíferi-Páci, polohe Nad mlynom I 

(Fusek 2006, Tab. II: 1-2), z Cífera-Pácu, polohy Drahy a hrobu 3 (Zábojník 1985, 214, obr. 

11: 8). Podľa J. Zábojníka sa vyskytuje na veľkomoravských i poveľkomoravských 

pohrebiskách na Slovensku aj na Morave. Na avarských pohrebiskách sa podobná náušnička 

našla v hrobe 13 z Prše (Točík 1963a, tab. II: 70), aj keď má „navyše“ neúplný závesok. 

Z veľkomoravských pohrebísk môžeme uviesť napr. Ipeľský Sokolec (Vendtová – Rejholec 

1963, obr. 2: 5), kde má tyčinka štvorhranný prierez. Analógiou nálezu dvoch náušníc 

z objektu II v Šali je objekt 7/85 (kováčska vyhňa) zo Sliača, ktorý obsahoval jednoduchú 

náušnicu z bronzového drôtika a ďalšiu s jedným prstencom. Autorka datuje objekt do 

poslednej tretiny 9. stor. (Mácelová 1990, 323-6, Tab. V: 11, 12). 

Rozbor výskytu náušnice na veľkomoravských pohrebiskách uvádza M. Hanuliak 

(2004, 158-9). Jej obľúbenosť vo veľkomoravskom období stúpa. Oba typy sa vyskytujú 

v hroboch aj vo dvojici. Výsledkom prehľadu literatúry môže byť len opatrné konštatovanie, 

že náušnicu možno datovať do 8.-9. stor. bez špecifikácie. Keramika posúva datovanie nižšie. 

Datovanie sídliskovej keramiky z Cífera-Pácu a Šale-Dusla by mohli spresniť úplné 

publikácie pohrebísk a previazanie chronológie ostatných predmetov s keramikou v hroboch 

a sídliskovou keramikou v zásype hrobov z Cífera-Pácu. 

                                                 
411 Sekera z Devínskej Novej Vsi pochádza z hrobu 441 a bola dlhá 20 cm (Eisner 1952, 101, obr. 51: 6), ďalšia 
z hrobu 558 (tamže, 125-6, obr. 61: 2). K sekerám na slovenských avarských pohrebiskách všeobecne J. 
Zábojník (2009, 52); na dolnorakúskych J. Justová (1990, 93).  
412 Zmieňuje ho i N. Profantová (1992, 651). 
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5.5. Dispozícia sídlisk 
Indikácie rozdelenia sídlisk sa dajú riešiť iba v prípadoch Cífera-Pácu, Šale-Dusla 

a Kubáňova. V Pavlovej neboli identifikované objekty a v Úľanoch iba jedna zemnica. 

V Cíferi-Páci výskum odkryl rozsiahlu súvislú plochu pravdepodobne so všetkými 

včasnostredovekými objektmi na mieste. Nezistil však akési pravidelné usporiadanie, ale iba 

niekoľko nepravidelných zhlukov objektov. Najvýraznejšia koncentrácia obdĺžnikových 

a ďalších objektov s podobnými rozmermi i výplňou sa nachádza nad objektom z doby 

rímskej. Podľa možného výkladu maďarských archeológov mali takýto pôdorys chlievy. 

V ďalšom zhluku sa nachádza zemnica 61 a zásobná jama 141 bezprostredne pri nej. Ďalšie 

zásobné jamy sú však na ploche rozložené nepravidelne a pri ďalšej zemnici je najbližšia 

vzdialená viac ako 15 m. 

V Šali-Dusle ostro ovplyvnili podmienky výskumu poznávacie možnosti, navyše 

lokalizáciu niektorých objektov nepoznáme. Na časti plochy sa našli tri zhluky objektov, 

vzdialené od seba 15-20 m, obsahujúce pravdepodobne jednu zemnicu a pri nej niekoľko 

ďalších typov objektov. Ostatné objekty sú však na ploche od seba vzdialené zväčša desiatky 

metrov. Aj napriek vzdialenosti objektov sa keramika zo sídliska prejavuje jednotnými 

znakmi. 

V Kubáňove výskum odkryl dva zhluky objektov vzdialené zhruba 20 m. V jednom sa 

nachádza obytný objekt a dve jamy. Sústredenie objektov sa vyznačuje veľkým množstvom 

nálezov keramiky. V ďalšej koncentrácii sa nachádzajú dve nehlboké jamy s malým 

množstvom keramiky. 

Všetky tri lokality sa javia ako rozptýlený typ sídliska s viacerými zhlukmi objektov. 

Okrem Šale-Dusla sa nevyskytli priekopové útvary, ani šalianske sa však nedajú datovať. 

Podobným príkladom rozptýlenej formy by mohlo byť osídlenie v Hurbanove-Bohatej.413 

Podľa definície P. Šalkovského (2002, 57-9) sa dajú priradiť ku zhlukovým osadám 

s nepravidelným rozmiestnením stavieb, no s určitými náznakmi dištančného rozdelenia. 414 

Široký rozstup medzi zemnicami ukázal výskum v Tiszafürede, kde sú dve najbližšie 

zemnice vzdialené asi 30 m (Madaras 1991, 3. térkép). B. M. Szőke (2002b, 311) 

zovšeobecňuje poznatky na všetky sídliská v Potisí. 

Situácia na niektorých sídliskách poukazuje na funkčné rozdelenie objektov. Výskumy 

na spracúvaných lokalitách odkryli iba jednotlivé voľne stojace piecky alebo samostatné 

                                                 
413 K sídlisku M. Rejholcová (1977) a M. Bielich (2006), myšlienku o rozptýlenej forme uvádza ako prvý J. 
Zábojník (2009, 94). 
414 M. Ruttkay (2002b, 72-6) používa termíny disperzný typ (formovania) osady, s určitými prvkami nukleácie. 
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zásobné jamy. Nie je vylúčené, ba dá sa predpokladať, že na neodkrytých častiach plôch 

mohli byť výrobné objekty. Porovnávajúc napr. so Sály-Latorom, kde sa našla spomedzi 

všetkých objektov jedna kováčska dielňa (Mesterházy 1997, 70). Na sídlisku v Bajči sa 

v horizonte druhej polovice 7. stor. a prvej polovice 8. stor. dokonca dá vyčleniť obytný 

a pracovný areál, oddelený preliačinou. Bajč a Nové Zámky-Dolný Piritov sú lokality iného 

charakteru, s rozsiahlou koncentráciou objektov viacerých morfologických a funkčných 

typov. V kaganáte sú im blízke sídliská ako Kölked alebo azda Szekszárd. V slovanskom 

svete zasa Roztoky pri Prahe. V špecifických prípadoch vznikali v odlišných podmienkach 

podobné vysoké koncentrácie osídlenia. No azda výraznejšie funkčné rozdelenie objektov je 

fenoménom pochádzajúcim zvnútra kaganátu. Pritom však koncentrácia objektov podobného 

typu nebola rigorózna a ani sa nevyskytovala na každom sídlisku. 

Dosiaľ preskúmané pozostatky sídlisk ukazujú, že sídelné formy v období kaganátu sa 

v prípade rozptýlenej formy osídlenia nelíšili od slovanských agrárnych sídlisk.415 Nemôžeme 

to však považovať za doklad „slavinity“ foriem osídlenia (azda iba pôvodu niektorých javov 

v slovanskom prostredí), ale iba za potvrdenie podobných resp. rovnakých ekonomických 

vzťahov v rámci agrárneho osídlenia. Inak by museli byť dokladom slavinity i kosti 

ošípaných.416 Základňa pre zásobovanie avarskej či (veľko)moravskej elity bola v princípe 

rovnaká. 

Môžeme len ľutovať, že sa zatiaľ v širšej miere nepoužili aj pri záchranných 

výskumoch avarských sídlisk moderné metódy environmentálnej archeológie. Pre poznanie 

obdobia by malo prospech viac určení archeobotanických zvyškov, uhlíkov i peľov z výplne 

objektov. Vôbec sa nevyužili analýzy fosforečnanov, ktoré napr. indikujú ustajnenie zvierat, 

pritom vieme, aký spoločenský význam mal chov koní v avarskej spoločnosti. 

5.6. Poloha sídlisk v krajine 
Podrobný rozbor situovania sídlisk v Cíferi-Páci a Šali-Dusle je obsiahnutý v štúdii J. 

Zábojníka (2008a). Sídliská sú položené v nížine do nadmorskej výšky 200 m. n. m., na 

kvartérnych naplavených sedimentoch. Podľa záverov bolo umiestnenie sídlisk motivované 

hlavne blízkosťou ku vodnému zdroju. 

Ako sa ukázalo v prvej časti práce, zásadným dôvodom pre umiestnenie sídlisk bola 

blízkosť k vodnému zdroju. Rovnako zásadne treba zdôrazniť, že hydrologické pomery 

                                                 
415 Nepriamo to potvrdzuje napr. práca P. Šalkovského (2001), ktorá zahrnuje obydlia z tzv. slovanského i tzv. 
avarského prostredia (napr. objekty zo sídliska Dunaújváros). K podobnému názoru dospeli aj N. Profantová 
(1992, 651-2); V. Kašpar (1994, 54). 
416 Týmto smerom sa pohybujú úvahy Cs. Bálinta (1991a, 80-3). Archeozoologické určenia by pritom mohli 
vypovedať aj niečo o etnicite (Curta 2001a, 30). 
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v minulosti nám nemusia byť vôbec známe, toky sú dnes viac regulované a súčasný stav sa 

minulosti približuje len vzdialene. Bajč je interpretovaný ako sídlisko na riečnom ostrove, 

hoci dnes sa nachádza na ostrohu. Takto i sídlisko Šaľa-Duslo, zdanlivo vzdialené od Váhu, 

mohlo stáť na prvom bezpečnom mieste proti vážskym povodniam. 

Kubáňovo, Úľany nad Žitavou a Pavlová sú typickými príkladmi lokalít na 

juhozápadnom Slovensku umiestnených na pieskových dunách.  

V meandroch Ipľa je Kubáňovo typickým príkladom osídlenia na ostrohoch, resp. 

miernych vyvýšeninách nad inundáciou. Podobnými publikovanými sídliskami sú Bielovce 

(Fusek 2000), rozsiahly výber materiálu a základné informácie o lokalite Kosihy nad Ipľom 

uvádzajú P. Šalkovský a G. Nevizánsky (1983, obr. 141-4). Bielovce sú datované do 10.-11. 

stor., keramika z Kosíh od prelomu 9. a 10. stor. po 11. stor. Bez ohľadu na predstavy 

o príslušnosti spomenutých lokalít k rôznym politickým a azda aj „etnokultúrnym“ celkom 

pozorujeme, že prax výberu sídliska bola v rovnakom prírodnom prostredí zhodná. 

5.7. Mikroregionálne a regionálne štúdie osídlenia 
Opäť odkazujeme na štúdiu J. Zábojníka (2008a) v prípade rozboru vzťahu sídliska 

a pohrebiska v Cíferi-Páci a v Šali-Dusle. Neďaleko sídliska mala byť vyvýšenina, na ktorú sa 

umiestňovalo pohrebisko: kvôli dostupnosti, vizuálnej kontrole a dostatočnej výške nad 

hladinou spodnej vody.417 Žiadne avarské lokality sa však nevyskytujú nad nadmorskou 

výškou 300 m. n. m. (Zábojník 1999b, 153). Vzdialenosť oboch komponentov nepresahuje 

350 metrov (Šaľa má najdlhšiu vzdialenosť). Pohrebiská sa neorientujú na sídliská. 

V Cíferi-Páci však výskyt sekery z 8.-9. stor., technologické a výzdobné prvky 

keramiky a kontinuita pochovávania v oboch obdobiach oprávňujú úvahy o priestorovom 

vzťahu nielen k avarskému pohrebisku, ale aj hrobom v polohe Drahy. Nachádzali sa južne od 

sídliska a výskum v páse so šírkou pätnásť metrov na južnej strane plochy neodkryl žiadne 

včasnostredoveké objekty. Koncentrácia javov na mieste nás privádza k názoru, že 

v keramike z objektov v Cíferi-Páci môžu byť aj jedince zo začiatku či prvej tretiny 9. stor., 

ktoré však na základe súčasných poznatkov nie sme schopní od seba odlíšiť.  

Najlepšími analógiami osídlenia na mieste antickej lokality sú v prípade Cífera-Pácu 

Bratislava-Rusovce (Kraskovská 1981) a na rakúskej strane sídliská Sommerein (Justová 

1990, 122-8) a Zilingtal (Daim – Distelberger 1996, 374). V Komárne boli piecky v dvoch 

objektoch postavené i z rímskeho stavebného kameňa, dva fragmenty boli dokonca zdobené 

(Trugly 1996, 149). Na všetkých zmienených lokalitách bol zaznamenaný výskyt starších 

                                                 
417 Rovnaký vzťah medzi sídliskom a pohrebiskom konštatovali v Zilingtali F. Daim a A. Distelberger (1996, 
372). 
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predmetov vo včasnostredovekých kontextoch, ba niekedy intecionálne využívanie starších 

stavieb a priestorová väzba včasnostredovekých objektov na ne. To môže byť prípad zemnice 

78 umiestnenej v strede najväčšej miestnosti rímskej stavby. 

Výpoveď o spoločnosti, ktorá žila a zároveň pochovávala, je na sídlisku a pohrebisku 

v Šali-Dusle diametrálne odlišná, čo vyplýva z charakteru jednotlivých komponentov. Na 

pohrebisku sme schopní určiť viac obyčajov miestneho obyvateľstva a presnejšie stanoviť ich 

možnosti nadregionálnych kontaktov. Výrazne sa prejavujú prvky sociálnej stratifikácie, 

zatiaľ čo sídlisko v tomto smere nevypovedá jednoznačne. 

Dodajme, že podľa rozloženia objektov v Šali-Dusle sa tiahlo rozptýlené sídlisko 

v dlhšom páse ako koncentrované pohrebisko položené od neho severozápadným smerom (zo 

spracovanej dokumentácie sa nepodarilo zistiť presnú polohu, no cesta 7/7, ktorá prechádza 

pohrebiskom, je zobrazená i na pláne sídliska). Pohrebisko vo Veči je oddelené väčším 

priestorom a bolo situované juhozápadne od sídliska a dozaista patrilo inej komunite. Sídlisko 

a pohrebisko boli oddelené neosídleným pruhom, ale vzdialenosť medzi najbližšími objektmi 

sídliska a hrobmi nemusela byť tristo päťdesiat metrov. 

V Kubáňove je väzba medzi sídliskom a pohrebiskom vo Vyškovciach nad Ipľom 

otázna, pretože sú vzdialené asi 600-800 metrov. No meandre Ipľa asi neumožňujú hustejšie 

osídlenie a podľa vrstevníc je pohrebisko položené vyššie ako sídlisko. Porovnanie keramiky 

ukazuje na rovnaké javy v technológii i výzdobe, hoci v Kubáňove nie je doložená v ruke 

robená keramika a na rozdiel od sídliska sú na pohrebisku najmä ploché podstavy nádob. Ak 

aj nepatrili obe lokality rovnakému spoločenstvu, mohli byť hrnčiarske výrobky výsledkom 

práce jedného hrnčiara, pracujúceho pre viac komunít v mikroregióne. Hrob v polohe Litáš sa 

mohol nachádzať na sídlisku alebo pri ňom, analogické ojedinelé hroby na sídliskách sú 

v období kaganátu známe. Súveké osídlenie v oblasti dokladajú hroby 8.-9. stor. z Bieloviec 

a južne od Kubáňova veľkomoravské pohrebisko v Ipeľskom Sokolci. 

V Úľanoch nad Žitavou je zemnica z 8. stor. situovaná juhozápadne od obce, hrob 

pravdepodobne z horizontu A v intraviláne a pohrebisko z horizontov A1-A2-B 

severozápadným smerom od obce. Lokality teda skladajú obraz o kontinuite osídlenia 

v mikroregióne, hoci nevieme, kde spoločenstvo z 9. stor. sídlilo. 

Sídlisko v Pavlovej a pohrebisko v Sikeničke zrejme tvoria pozostatok sídelnej 

štruktúry zo 7. stor. v oblasti. Ojedinelé súveké pamiatky pochádzajú i z Bíne. Význam 

oblasti však určite stúpol v mladších časoch včasného stredoveku. 

Jedného problému sa v práci môžeme iba dotknúť, no vyriešiť sa na tomto mieste 

nedá. Zberové nálezy keramiky na katastroch miest a obcí, z ktorých pochádzajú spracúvané 
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súbory, mohli byť datované na základe tzv. „vyspelosti“ keramiky alebo vzdialenejších 

analógií. Často sa pohnútky časového určenia dajú rekonštruovať. Datovanie lokalít je 

zhromaždené v Prameňoch k dejinám osídlenia. Pre spoľahlivejšiu rekonštrukciu štruktúry 

osídlenia bude potrebné fyzicky overiť všetky predchádzajúce nálezy zaznamenané 

v Prameňoch a porovnať ich so sídliskovými a pohrebiskovými nálezmi v totožných 

i susedných katastroch. Až potom budeme schopní datovať vzájomné vzťahy lokalít 

presnejšie a prípadne sa i potvrdia indikácie regionálneho štýlu keramiky. 

 Z hľadiska súvekej štruktúry osídlenia v 8. stor. v Cíferi-Páci a Šali-Dusle sme 

nemohli veľa pridať ku zisteniam J. Zábojníka (2008a). Súvislosť Kubáňova a pohrebiska vo 

Vyškovciach nad Ipľom je pravdepodobná, ale zatiaľ sa nedá dokázať. Úľany nad Žitavou 

a Pavlová sú relatívne osamotené lokality v rámci svojich katastrov a najbližšie pohrebiskové 

či sídliskové nálezy sú vzdialené niekoľko kilometrov. Pavlová však dokladá sídelnú aktivitu 

v 7. stor., Sikenička pochovávanie v tomto období. Pozorujeme tak, ako už v 7. stor. na 

určitých častiach územia severne od Dunaja vzniká sídelná štruktúra kaganátu. 

 Nesústavný prehľad situácie iných lokalít ukazuje, že na juhozápadnom Slovensku 

nejestvovalo akési všeobecné pravidlo pre vznik a zánik sídlisk niekedy na prelome 8. a 9. 

stor. Sídelný hiát bol dokumentovaný v Čiernom Brode, kde sa na mieste pohrebiska zo 

starších fáz neskorého stupňa avarských nekropol objavujú sídliskové objekty datované do 

druhej polovice 9. stor., resp. 10. stor. (Zábojník 2006c, 118). V Štúrove-Obide sa našli na 

rovnakom mieste objekty zo 7. a 8. stor. Osídlenie z 9.-10. stor. sa nachádzalo medzi 

Štúrovom a Obidom, zhruba 2 km na severovýchod (Ožďáni 1985, 183, obr. 69), ďalšiu 

polohu v jej blízkosti popisujú J. Pavúk a P. Romsauer (1975).418 

 V Komárne sa A. Trugly (1996, 150) nazdáva, že sa podarilo doložiť istú formu 

kontinuity osídlenia na jednom mieste od 7. do 10. stor. Výskum však zachytil iba okraj 

sídliska, a tak materiál umožňuje aj úvahy o občasnom sídelnom hiáte. V Bajči je najvyššia 

koncentrácia objektov datovaná do záveru 8. stor. a prvej polovice 9. stor. (Ruttkay 2002d, 

298-9). Je možné vyčleniť obytný, pracovný a skladový okrsok. Kontinuita osídlenia je 

doložená od včasnoslovanského obdobia až do 12.-13. stor. 

 Pozorované mikroregionálne situácie môžeme z hľadiska chronológie rozdeliť na štyri 

druhy: 

A) lokality s kontinuitou osídlenia a pochovávania na rovnakých alebo temer 

totožných miestach (Cífer-Pác, z ostatných Bajč, Komárno X); 

                                                 
418 Viac informácií o lokalitách zo Štúrova-Obidu, so základnou literatúrou a plánikom, u Z. Čilinskej – G. 
Fuseka (1989, 281-4, obr. 59). 
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B) lokality s osídlením či pochovávaním v niekoľkých časových horizontoch po 

sebe, ale ich miesta sa v rámci katastra či jeho okolia menia (azda Šaľa-Duslo, 

Úľany nad Žitavou, z ostatných Štúrovo-Obid); 

C) lokality s hiátom osídlenia (z ostatných Čierny Brod); 

D) lokality s nejasnou situáciou (Kubáňovo, Pavlová), ktorá by si žiadala 

regionálne povrchové prieskumy pre doplnenie sídelného obrazu. 

5.8. Makroregionálne úvahy o osídlení 
O počiatkoch horizontu výlučne s obtáčanou keramikou sa nemôžeme vyjadrovať na 

základe spracovaného súboru. Najmä situácia v Cíferi-Páci, Šali-Dusle a Úľanoch nad 

Žitavou, ktorú sme podrobnejšie rozobrali v predchádzajúcej podkapitole, však vyvoláva 

otázky o zániku osídlenia alebo jeho kontinuite na juhozápadnom Slovensku na prelome 8. 

a 9. stor. Interpretačný rámec pre sídliská sa pokúsila vytvoriť Z. Čilinská. 

Absenciu výraznejších nálezov na preskúmaných sídliskách zo Slovenska si správne 

vysvetľuje pokojným opustením osád (Čilinská 1995, 72-3). Príčin môže byť viacero, autorka 

uvádza hľadanie novej pôdy alebo politické premeny na konci 8. stor. v oblasti. Chudobný 

inventár avarských sídliskových nálezov nachádza analógiu v niekoľkých častiach diela 

byzantského dejepisca Priska, opisujúceho Hunov. Z nich môžeme usudzovať, že 

koncentrácia vzácnych a statusových predmetov bola jedine v rukách Attilu a jeho družiny. 

V menej významných osadách hunskej ríše boli obyvatelia schopní východorímskemu 

posolstvu poskytnúť iba jedlo (ktoré si však museli diplomati nakupovať). Niektorí Huni 

dokonca ponúkali iba proso.419 

Nemôžeme však tvrdiť, že „chudoba“ materiálnej kultúry je typická iba pre sídliská 

z obdobia kaganátu. Väčšina včasnostredovekých sídlisk v strednej Európe bola po 

prípadnom zániku opustená pokojne a ako nálezy na mieste ostávali len veci uložené 

v odpadových vrstvách, stratené alebo zabudnuté. Bolo by mylné hľadať práve pre opustené 

sídliská z obdobia kaganátu politické príčiny zániku. 

Elita, ktorá by sa identifikovala s Avarmi, na juhozápadnom Slovensku buď vymrela 

alebo bola vyhnaná. Indície o datovaní sa odvodzujú z písomných prameňov, archeologicky 

sa môžu vyjadriť štvrtým stupňom chronológie pohrebísk v neskorej dobe avarskej. 

Poľnohospodárske obyvateľstvo však svoje sídla nezmenilo vôbec alebo len v rámci menších 

oblastí, čo sa pokúsime dokázať na pokračujúcich obyčajoch v 8. i 9. stor. Jeho etnická 

identifikácia pravdepodobne rovnako málo zaujímala kaganových mužov ako nitrianskych či 

                                                 
419 Podrobnejšie o Priskovom texte E. A. Thompson (1999, 105-20, 173). 
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neskôr moravských družinníkov a ich kniežatá. A zväčša aj kronikárov a analistov. 

Na obytných i hospodárskych objektoch sme mohli pozorovať, že sa na území 

kaganátu i v západoslovanskom svete podobajú morfológiou i technologickými riešeniami. 

Spoločné fenomény sú napr. pohreby jedincov na sídliskách alebo v sídliskových jamách, 

ukladanie žarnovov do obilných jám, intencionálne pochovávanie a ukladanie zvieracích 

mrcín do odpadových jám. Obyvateľstvu ostal zvyk rozbíjania nádob v hroboch (Vlkolinská 

2007).420 Na veľkomoravských pohrebiskách sa sporadicky vyskytujú hroby s konským telom 

(Hanuliak 2004, 118-20). J. Justová (1990, 118, 168-71, 223) vymenúva viacero prvkov 

v pohrebnom ríte, ktorými sa nelíši 8. a 9. stor. Kladne sa vyjadruje ku problému kontinuity 

obyvateľstva v 8. a 9. stor.421 Jej argumenty však bude treba poopraviť podľa výsledkov 

súčasného rakúskeho bádania (Szameit 2000). 

Zatiaľ nevieme presne určiť hranicu medzi vyznievaním horizontu 8. stor. 

a postupným rozširovaním keramiky veľkomoravského obdobia. Mohla mať regionálne 

rozdiely. V najstaršej keramike z Mužly-Čenkova, ktorá azda siaha až do prvej štvrtiny 9. 

stor., sa nachádza i analogická keramika ku znakom spracúvaných súborov (Hanuliak – 

Kuzma – Šalkovský 1993, 165; Fusek 2008a, 31-2). Takisto sú nejasné počiatky 

veľkomoravských pohrebísk, definovanie najstaršieho horizontu a jeho chronologická náplň 

(Hanuliak 2004, 32-3). O týchto problémoch sa dnes v literatúre vedie rozsiahla diskusia 

(napr. Ungerman 2005). 

5.9. Historické a spoločenské problémy 8. storočia 
 O vojenských stretnutiach Avarov a Slovanov v pohraničnej zóne sa 

z archeologického svedectva nemôžeme informovať. Zatiaľ sa však v literatúre neobjavil 

výklad, ktorý by sa pokúsil kultúru Avarov v 8. stor. vysvetliť inak. V 8. stor. nie je takmer 

doložená písomnými prameňmi bojová aktivita Avarov. Posledný doložený nájazd Avarov sa 

odohral v roku 742.422 Je možné, že pre určitú časť spoločnosti sa bojovnícke atribúty stali iba 

symbolickými zástupcami spoločenského postavenia423 a boj sčasti iba rituálnym činom.424 

                                                 
420 Nielen na Slovensku, v menšej miere i v Dolnom Rakúsku (Justová 1990, 163). Bez uvažovania o kontinuite 
uvádza oba fakty G. Fusek (2006, 41). 
421 Rozdiel sa však prejavuje v tom, že avarské pohrebiská boli opustené a vznikali ploché kostrové pohrebiská 
typu Sopronkőhida-Pitten-Pottenbrunn.  
422 Pohl (2002a, 309). 
423 Antropologické zistenia to však nepotvrdzujú. S. Grefen-Petersová (1996, 426-8) ukázala na kostrovom 
materiáli z Zilingtalu a Leobersdorfu, že príslušníci avarskej „elity“ sa v priemere dožívali nižšieho veku ako 
osoby v chudobnejších hroboch, v ženských hroboch bol dokonca rozdiel desať rokov. 
424 Za doklad „statusu bojovníka“ v pohrebnom ríte sa pokladajú detské hroby s bojovníckou výbavou (Klápště 
2005, 24-5). Na avarských pohrebiskách sa už vyskytujú detské hroby s bohatou výbavou. Inú možnosť 
interpretácia uvádza B. Kavánová (2004, 176-7), podľa ktorej sa mohli dávať šperky do hrobov ako apotropaion, 
analogicky ku stredoázijským kultúram. Niet sporu o tom, že súčasťou statusu včasnostredovekého bojovníka 
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Jedným z dokladov statusovej funkcie môžu byť jazdecké hroby žien z komárňanských 

a košických pohrebísk a takisto rovnaké hroby detí.425 Výskyt bojovníckych hrobov na území 

juhozápadného Slovenska by mohol súvisieť s vonkajšou prezentáciou príslušnosti ku 

avarskej elite a jej vymedzením voči poľnohospodárom, viac Ne-Avarom ako Slovanom.426 

Sú indikátorom jej „pokojnej“ existencie: elita môže byť pochovaná so všetkými príslušnými 

poctami, milodarmi a prílohami. Vo štvrtom stupni naopak pozorujeme obmedzenie 

prostriedkov a zníženie počtu komunít schopných pochovať elitu. Obmedzili sa preto i zdroje 

spoločnosti? Pre situáciu vo štvrtom stupni by sa dalo použiť aj dnes módne slovo 

v archeológii, kolaps.427 

Rozsiahle prípravy Karola Veľkého na „najväčšiu vojnu zo všetkých, ktoré viedol“ sú 

v nepomere oproti výsledkom vojnových operácií. Kaganát sa rozpadol skôr, ako by ho Karol 

stihol ovládnuť. V ich priebehu sa vyskytli buď víťazstvá s vysokými stratami na strane 

Avarov alebo takticky avarské vojsko ustúpilo (obe príčiny boli osudnými pre vládnuceho 

a veliaceho kagana), v neskoršej fáze prevažuje koristnícky charakter väčšiny bojovníckych 

akcií.428 Ba dokonca svedčí prameň o tom, že Avari si na obranu postavili opevnenie na 

kopci, teda hradisko, v lokalite Mons Cumeoberg. V prameňoch sa vyskytujú predtým 

nevídané tituly príslušníkov avarskej elity, ktoré by mohli naznačovať rozdrobovanie moci 

v kaganáte.429 Po jeho rozpade takisto sledujeme vznik menších skupín bojovníkov, 

podliehajúcich tudunovi či kapkanovi, nie však už kaganovi. Moc sa preniesla na nižšie 

úrovne, keď bol „náčelník“ či „veľký muž“ ovládajúci menšie územie schopný zabezpečiť a 

prerozdeľovať statusové predmety a poľnohospodárske výrobky pre svojich bojovníkov. 

Nakoniec však bolo jasné, že príslušnosť ku avarskej elite už na niektorých územiach 

neznamená žiadnu faktickú moc, a preto boli poslední Avari buď porazení alebo zmenili 

svoju identifikáciu. 

Priami svedkovia zániku kaganátu, Avari zajatí bulharským chánom Krumom, tvrdili, 

                                                                                                                                                         
bola skutočná bojová prax, problémom je, že o nej pramene v 8. stor. takmer nič nehovoria v súvislosti 
s Avarským kaganátom. 
425 K ženským jazdeckým hrobom Z. Čilinská (1989; 1991, 24-5), J. Zábojník (2009, 38-9; 97-8). 
426 K tomu napr. W. Pohl (2002a, 350-1), slavizovanie hospodárstva neviedlo ku slavizovaniu kultúry a správy 
kaganátu. 
427 J. Zábojník (2002, 34-7) predpokladá na základe pravidelnej siete pohrebísk pomerne stabilnú sídliskovú 
štruktúru, štvrtá fáza neskorého stupňa je dokladom kolapsu jestvujúcej sídelnej štruktúry a niekde 
i schudobnením zvyšujúceho obyvateľstva. Príčinou bola postupná strata integrujúceho politického činiteľa. Na 
vine boli okrem Frankov určite aj vnútorné politické a hospodárske činitele. 
428 Ešte pred avarskými vojnami sa v roku 782 objavili Avari na rieke Enža, no nezaútočili. Prehľad udalostí 
avarských vojen u D. Třeštíka (2001, 53-70). 
429 K tomu napr. A. Avenarius (1988, 156). 
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že sa rozpadol kvôli „vnútorným sporom, obchodu a prílišnému popíjaniu vína“.430 

Einhardove anály tvrdia, že Karol Veľký napadol Avarov kvôli ich vnútorným nezhodám.431 

Niektoré z prejavov kolapsov, ako ich určil J. A. Tainter (2009, 15-6), spĺňa historická 

a archeologická charakteristika zániku kaganátu. Aj keď podľa klasickej Tainterovej definície 

nie je pravým kolapsom, lebo na jeho území vznikli, resp. rozšírili sa ďalšie včasnostredoveké 

štátne celky. 

Z hľadiska posudzovania avarskej spoločnosti a formy štátnej organizácie v minulosti 

prevažovali jednoduchšie chápané evolučné modely, ktoré pre nomádov vyčleňovali „nižší“ 

civilizačný stupeň. Podobné tvrdenia sú neudržateľné, práce historikov ako W. Pohl alebo A. 

Avenarius ukázali, že kočovníci museli koexistovať s poľnohospodárskym obyvateľstvom a 

ich spôsoby hospodárstva sa dopĺňali. Ukázali sme viacero prvkov, ktoré sú spoločné pre 

sídliská na území kaganátu i v západoslovanskom svete. Okrem spoločných znakov 

v ekonomickej základni: podobe objektov a hospodárstva, nachádzame spoločné znaky medzi 

Avarským kaganátom a (Veľkou) Moravou aj v iných aspektoch. Menovali sme už bohaté 

detské pohreby či pohreby jazdkýň, dokladajúce azda dedený a symbolický spoločenský 

status. Ďalším prvkom v spoločnosti, ktorý by mohol byť doložený už pre kaganát, je 

decentralizácia bojovníkov a ich usídľovanie v menších sídelných jednotkách.432 Nevieme 

totiž nič povedať o pôvode jazdcov v jazdeckých hroboch na severozápade kaganátu, kde sú 

ich pohreby najčastejšie. Podobá sa takisto prvotná koncentrácia výrobných objektov 

a špecializovaných remesiel na niektorých typoch sídlisk (napr. už v 8. stor. na Morave 

Olomučany a v kaganáte Zamárdi ako železiarske centrá). Na druhej strane, nanešťastie, 

žiadne indikátory v publikovaných sídliskách neukazujú na odlišovanie spoločenského statusu 

v sídelných formách. Výnimkou je sídlo kagana, hrink. 

V žiadnom prípade nechceme tvrdiť, že ak sú podobné javy doložené v kaganáte i na 

(Veľkej) Morave a v Nitriansku, bol ich kontext v spoločnosti rovnaký, tak ako dnešný 

interpretačný rámec a že medzi nimi je priama genetická súvislosť. Skôr to ukazuje kaganát 

ako jeden z možných inšpiračných zdrojov niektorých progresívnych spoločenských 

fenoménov, ktoré sa vo veľkomoravskom prostredí vyskytujú. 

Na záver si položme otázku, kto bol v spoločnosti kaganátu Avarom? Boli nimi iba 

činní či vyslúžení bojovníci alebo mal tento termín širší obsah, platný pre väčšinu obyvateľov 

v jeho hraniciach? W. Pohl (2002a, 215-21) definoval Avarov v „užšom zmysle slova“ ako 

                                                 
430 Citované podľa P. Charváta (1998, 31). 
431 Cit. podľa B. M. Szőkeho (2005a, 244). 
432 V súvislostiach Veľkej Moravy k problému J. Klápště (2005). 
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bojovníkov, družinu a vojsko kagana, v „širšom zmysle slova“ Avarov ako nositeľov avarskej 

archeologickej kultúry, všetkých obyvateľov kaganátu. Avarská kultúra však bola definovaná 

predtým, ako by sme mohli odlíšiť vrstvy ich spoločnosti a práve s nimi súvisiacu 

identifikáciu. V prvom prípade je oveľa pravdepodobnejšia existencia prostredia pre utváranie 

identity založenej na antagonizme dvoch spoločenských a azda i etnických skupín. 
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6. Záver 
Prvá časť práce zhrnuje informácie o obytných a hospodárskych objektoch z obdobia 

kaganátu na jeho predpokladanom území. Ďalej sa zaoberá súčasným stavom poznania 

materiálnej kultúry zo sídlisk, predovšetkým keramiky. V mikroregionálnom meradle sme 

spracovali príkladové štúdie o osídlení z územia Maďarska, Rakúska a Slovenska, 

v makroregionálnom meradle sme sa zamerali na posudzovanie vývoja osídlenia 

v jednotlivých štátoch. 

Prehľad etnických interpretácií zistil, že väčšina stredoeurópskych archeológov 

hľadala jeden či viac etnošpecifických fenoménov v materiálnej kultúre, na základe ktorých 

by sa dala určovať etnicita. Ani jeden z nich však samostatne nefunguje, najspoľahlivejšími sa 

ukazujú byť pohrebné obyčaje. Na sídliskách sme preto nehľadali akési etnošpecifické prvky 

s jasným určením, ale zamerali sme sa na nestranné posúdenie výskytu niektorých zvykov 

a prvkov materiálnej kultúry na sídliskách v kaganáte i v západoslovanskom svete. 

Záver obsahuje predovšetkým prehľad zistení z piatej kapitoly, ktorá vychádza 

z porovnania objektov a materiálnej kultúry na jednotlivých lokalitách. Podrobné zhrnutie 

objektov a materiálnej kultúry v rámci jednotlivých lokalít zahrnujú súhrnné podkapitoly vo 

štvrtej kapitole. 

Obytné objekty nachádzajú analógie na sídliskách z územia kaganátu aj zo 

západoslovanských lokalít severne a západne od neho. Južným smerom sa viažu dvojsochové 

zemnice, obomi smermi nepravidelné objekty s veľkými rozmermi a rôzne ďalšie stavebné 

riešenia zemníc: drážková konštrukcia, predsunuté vchody (ktoré sú v období kaganátu zväčša 

umiestnené v južnej stene naproti rohu s pieckou). Kamenné piecky i ohniská sú spoločné, tak 

ako sporadický výskyt vyvýšených ohnísk a piecok. Napriek zjavnej sociálnej stratifikácii na 

avarských pohrebiskách sa na spracúvaných sídliskách nenašli podstatné argumenty pre akési 

statusové rozdiely objektov alebo ich výraznú hierarchiu. 

Z ostatných kategórií objektov sa vyskytujú dve voľne stojace kopulové piecky. 

V Cíferi sa nachádza päť zásobných jám. Vyskytujú sa viac na západoslovanských lokalitách, 

no i medzi objektmi v kaganáte by sa našli analógie. Slúžili predovšetkým na skladovanie 

obilia. 

V Cíferi, Šali i Kubáňove sa objavujú jamy s kruhovým pôdorysom v priemere asi 1 m 

(niekedy viac) a polkruhovým profilom. Časť z nich sa vyznačuje nízkym obsahom 

erodovaných nálezov keramiky. V Cíferi sa ako špecifický typ vydeľujú objekty 

s obdĺžnikovým pôdorysom a plytkým zahĺbením, možno pozostatky chlievov. V Cíferi 

a v Šali sa na ne ponášajú objekty s oválnym pôdorysom a hlbokým korytovitým zahĺbením. 
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Na lokalitách sa vydeľuje i skupina nepravidelných a nezaraditeľných objektov, z ktorých ale 

pochádzajú doklady drevohlinených stien (mazanica s odtlačkami stavebných prvkov). 

O štrnástich objektoch sa nepodarilo získať informácie, kvôli nenájdeniu v dokumentácii (v 

Cíferi) alebo kvôli úplnej deštrukcii objektov ešte pred príchodom archeológa (v Šali). 

Aj vo sfére hospodárskych objektov sa objavujú vzťahy a analógie k severu i k juhu. 

Na juh poukazujú hlinené kopulové piecky, na sever zásobné obilné jamy. Na sídliskách 

z obdobia kaganátu sa pritom vydeľuje niekoľko morfologických skupín sídliskových jám, no 

niekedy nepodobných nálezmi. Ojedinelé zachované doklady o stavebných riešeniach na 

fragmentoch mazaníc sa nelíšia od lepšie publikovaných súborov z včasného stredoveku. 

Najdôležitejšou a najpočetnejšou položkou materiálnej kultúry bola keramika. 

Celkovo boli zistené tieto hlavné prvky keramických súborov: prevažujúce hrncovité tvary 

nádob, misky (a miskovité cedidlo), zvony na pečenie, jeden pekáč alebo pražnica, špeciálne 

tvary nádob (nádoba s konkávnymi stenami, hranolovitá miska) a vzácne tzv. žltá keramika. 

Hlavným predmetom skúmania v databázach a výslednej opisnej štatistiky boli 

fragmenty hrncovitých nádob z objektov, patriace do tzv. keramiky stredodunajskej tradície. 

Rôzna dostupnosť jednotlivých keramických komplexov zapríčinila, že v zamýšľanej 

štruktúre databázy sú zahrnuté iba tri lokality spracúvaného súboru: Cífer-Pác, Šaľa-Duslo 

a Kubáňovo, súhrnne 3218 keramických jedincov, pričom objekt 2 z Kubáňova je jedným 

z najväčších v Karpatskej kotline. Nálezové správy z Cífera a Šale však ukazujú, že 

z niektorých objektov keramika chýbala. Podrobné porovnávanie zistených vlastností sa týka 

týchto súborov. Každý obsahuje dostatok prvkov pre štatistické spracovanie. Menšiu 

komparatívnu hodnotu majú fragmenty z Úľan nad Žitavou, dostupné iba vo forme fotografií, 

a zlomky z Pavlovej, pochádzajúce zo zberu v kultúrnej vrstve. Vzhľadom na rozsah databáz 

fragmentov sú ku práci pripojené iba v elektronickej forme. 

Jestvovali dve možnosti, ako postupovať pri analýze súborov. Buď urobiť porovnanie 

všetkých súborov na všeobecnej úrovni s vedomím, že niektoré nie sú kompletné, alebo sa po 

základnom spracovaní venovať podrobne iba súboru z Kubáňova. Vzhľadom na čas sme 

zvolili prvú možnosť, aby sme boli schopní podložiť argumentmi stanovenie regionálnych 

špecifík. Aj s vedomím, že štyri z piatich spracúvaných súborov sú ovplyvnené čiastočným 

nedostatkom informácií. 

Cífer-Pác, Šaľa-Duslo a Kubáňovo sú polykultúrne lokality. Takmer vo všetkých 

spracúvaných objektoch sa objavila intruzívna keramika, zväčša staršia, ale sporadicky 

i mladšia. Výskyt intrúzií v deštrukciách pecí poukazuje na závažnú skutočnosť, že i tieto 

súbory môžu zahrnovať nesúčasný materiál. 
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 Porovnanie meraných hodnôt na keramických jedincoch: dĺžky, hrúbky a intervalovej 

hmotnosti, ukázalo, že výrazný vplyv na štruktúru dát mali podmienky výskumu. Fragmenty 

s najvyššími hodnotami pochádzajú zo Šale-Dusla, kde na záchrannom výskume v jesenných 

a zimných mesiacoch bolo nutné vyberať nálezy rýchlo a niekedy zo zamrznutej pôdy. 

Vyberali sa preto najmä väčšie fragmenty. Najmenej ovplyvnila postdepozičná história 

hrúbku črepov, ktorá je obdobná na troch spracúvaných lokalitách. Podľa hmotností sa teda 

zdá, že kubáňovský súbor prešiel v postdepozičnej histórii najvýraznejšou homogenizáciou. 

Súbor získaný zo zberu v Pavlovej sa dá rozdeliť na staršiu, v ruke robenú keramiku a mladšie 

obtáčané nádoby. Merané charakteristiky jedincov ukazujú podobnosť štatistických 

ukazovateľov a ovplyvnila ich rovnaká postdepozičná história, viac ako rozdiely 

v technológii. 

 Technologicky bola keramika zo spracúvaných súborov jednotná, vyrobená obtáčaním 

na pomalom kruhu. V morfológii profilov sa objavuje často zhrubnutie črepu v blízkosti dna, 

niekedy aj v priemere hrdla alebo tiež zdurenie profilu ústia. Ako ostrivo prevažovali 

kamienky, používala sa i sľuda. Na dnách boli sporadicky odtlačky osiek alebo fragmentárne 

stopy značiek. Z druhotných úprav nádob sa na cíferských a šalianskych jedincoch objavil 

mazanicový povlak a zriedkakedy reparačné otvory. 

 Priemery okrajov a podstáv sa navzájom podobali, okraje rozdelené približne 

v dvojcentimetrových intervaloch medzi hraničnými hodnotami 100 a 320 mm, podstavy 

v medzných priemeroch 78 a 220 mm. Metrická analýza proporčných veľkostí horných častí 

šestnástich nádob zistila, že väčšina indexov sa pohybuje v intervaloch hodnôt pre obtáčané 

včasnoslovanské nádoby, čo poukazuje na málo zmenenú tradíciu výroby nádob podľa 

mentálnych vzorcov. 

 V typoch a variantoch okrajov mali najvyššie zastúpenie prosté zaoblené, kužeľovito 

zrezané a prosté žliabkované okraje. Najmenej variabilným súborom je v tomto ohľade Cífer. 

Výzdoba vnútornej strany ústia má nerovnaké zastúpenie. V cíferskom súbore iba v jednom 

exemplári, v Šali a Kubáňove sa však vyskytuje na zhruba desatine okrajov. Tento typ 

výzdoby sa nachádza i na fragmentoch z Úľan a Pavlovej. V rámci skúmaného horizontu sa 

pravdepodobne prejavujú regionálne rozdiely. V Šali na jedenástich jedincoch a v Kubáňove 

na šiestich sa vyskytuje ďalší signifikantný znak horizontu, výzdoba prednej zrezanej plochy 

okraja. 

V cíferskom súbore prevládajú ploché dná a vyskytujú sa i dná s dlhším prstencom 

a klenuté. V súbore zo Šale-Dusla väčšina dien mala plochú podstavu. V Kubáňove bolo 

najviac dien typu Y, s prevahou kratšieho prstenca a iba ojedinelým zastúpením širokého. 
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Z výsledkov spracovania vyplýva rôzna frekvencia profilov dien a interpretáciou môže byť 

rozdiel v remeselných tradíciách jednotlivých dielní či hrnčiarov. 

Na všetkých lokalitách majú vlnice a hrebeňové ryhy absolútnu prevahu. V Úľanoch 

je ich počet vyrovnaný, v Cíferi výraznejšie prevažujú vlnice, v Šali mierne hrebeňové ryhy 

a v Kubáňove výrazne hrebeňové ryhy. Výsledky ukazujú regionálne rozdiely v zastúpení, no 

sledovateľné iba na veľkých súboroch keramiky. Ostatné prvky hrebeňovej výzdoby: 

hrebeňové vpichy, vetvičkový ornament, hrebeňové horizontálne zárezy, hrebeňové zvislé 

pásy sa objavujú iba sporadicky. Najviac ich je v kubáňovskom súbore. Vo všetkých troch 

spracúvaných súboroch sa zriedkavo nachádza výzdoba jednohrotým nástrojom: vlnovky, 

ryhy a zárezy. 

Súbor zvonov na pečenie obsahoval dvanásť nezdobených jedincov. Všetky patrili do 

technologickej skupiny zvonov s odtlačkami slamy a tráv. Výnimočnými nálezmi sú dva 

jedince zdobených zvonov z Cífera (C79_27) a zo Šale (S62_33). Hoci boli analogické tvary 

zo slovenských lokalít z obdobia kaganátu známe, považovali sa za misky. Zvony indikujú 

svojský spôsob v príprave jedla, ktorá mohla súvisieť s etnicitou, ale nie výlučne. Ostatné 

zvláštne keramické tvary nachádzajú relatívne presvedčivé analógie v materiáli z obdobia 

kaganátu, s výnimkou tvaru z objektu XIV v Šali (obr. 85: 1). Jediný zlomok tzv. žltej 

keramiky v spracúvaných súboroch pochádza z objektu 2 v Kubáňove (K2_1201). 

Z publikovaného materiálu sa keramika zo spracúvaných súborov najviac podobá na 

materiál datovaný do 8. stor., obsahujúci iba obtáčanú keramiku z Hurbanova-Bohatej; 

Bratislavy-Jaroviec; Košútov; Devínskej Novej Vsi VII; mladšiu časť materiálu z Devínskej 

Novej Vsi VII; horizontov II a III z Bajča-Medzi kanálmi, Čeľadíc, Nitry-Šindolky. 

Z východného Slovenska sa nachádzajú analogické črepy v mladšom materiáli z Vranova nad 

Topľou-Lomnice a Dvorianok. Ako znaky tohto horizontu určili J. Ruttkayová a M. Ruttkay 

a neskôr doplnil G. Fusek nevýraznú profiláciu ústí a okrajov a absenciu výzdoby radielkom. 

Často sa vyskytuje zdobenie ústia i okraja nádoby. Objavuje sa výzdoba jednohrotým 

nástrojom. Prevahu však majú pásy vlníc a hrebeňových rýh v rôznych kombináciách, 

pokrývajúce rôzne veľké plochy na nádobách. K znakom horizontu pridávame výzdobu 

zrezanej plochy ústí. Sieť sídlisk z obdobia kaganátu dopĺňame o objekty z lokality Slovenské 

Ďarmoty, keramický materiál i prasleny sú analogické ku ostatným sídliskám z 8. stor. 

(Vendtová 1964). Nemôžeme vylúčiť, že v Cíferi-Páci a v Šali-Dusle sa nachádzajú objekty 

s chronologickým presahom do 9. stor. Nevieme, ako sa rozširovala keramika so znakmi 

veľkomoravského horizontu a či v niektorých oblastiach vývoj nezaostával. 

Podľa porovnania sídliskovej keramiky výlučne s obtáčanými nádobami 



178 

a pohrebiskovej keramiky s väčším či menším zastúpením ručne robených nádob sa zdá, že 

obtáčaná keramika sa vyrábala v dlhších intervaloch a väčších objemoch. Zodpovedá to 

predstave o poloprofesionálnom remesle, ktoré mohlo dočasne zamestnávať mužov. Naproti 

tomu pochovávať sa muselo počas celého roku, a tak niekedy slúžila v hrobe i sídlisková 

nádoba (ako ukazujú príklady z Cífera-Pácu) alebo bolo nutné rýchlo vyrobiť v rámci 

podomáckej výroby v ruke nádobku či nádobky ako nevyhnutnú súčasť hrobovej výbavy. 

Spracúvaný súbor piatich sídlisk potvrdzuje relatívnu „chudobu“ materiálnej kultúry. 

Väčšinu nálezov okrem fragmentov nádob tvorí opäť keramika: stavebná (hlina, resp. 

mazanica) a úžitková (prasleny). V Cíferi sa navyše vyskytujú v objektoch zlomky rímskych 

stavebných zvyškov. Podobne ako na slovanských lokalitách bol preukázaný zvyk ukladať 

žarnovy do zásobných jám. Ďalším podobným zvykom je ukladanie zvierat alebo ich častí do 

jám vo väčších koncentráciách. Nálezy však celkovo poukazujú na nepomer medzi sídliskami 

a pohrebiskami a odlišnosť ich výpovede o minulej spoločnosti. 

Zhodnotením chronologicky využiteľných predmetov sa zistilo, že nie sú príliš 

výrazné. Cíferský náramok datuje jeden z objektov do 7.-8. stor., ďalší sekera do 8.-9. stor. 

Náušnica zo Šale-Dusla sa vyskytuje v 8. i 9. stor. a patrí medzi prosté šperky. 

Najspoľahlivejším datačným materiálom sú tak zvony na pečenie, nájdené na všetkých 

lokalitách spracúvaného súboru. Mali by súvisieť s 8. stor., najneskôr začiatkom 9. stor. 

Všetky tri lokality s viacerými obytnými objektmi sa javia ako rozptýlený typ sídliska 

s viacerými zhlukmi objektov. Dosiaľ preskúmané pozostatky sídlisk ukazujú, že sídelné 

formy v období kaganátu sa veľmi nelíšili od slovanských agrárnych sídlisk. Nemôžeme to 

však považovať za doklad „slavinity“ foriem osídlenia (azda iba pôvodu niektorých javov 

v slovanskom prostredí), ale iba za potvrdenie podobných resp. rovnakých ekonomických 

vzťahov v rámci agrárneho osídlenia. Základňa pre zásobovanie avarskej či (veľko)moravskej 

elity bola v princípe rovnaká. Zásadným dôvodom pre umiestnenie sídlisk bola blízkosť 

k vodnému zdroju. Kubáňovo, Úľany nad Žitavou a Pavlová sú typickými príkladmi lokalít 

na juhozápadnom Slovensku umiestnených na pieskových dunách.  

Z hľadiska súvekej štruktúry osídlenia v 8. stor. v Cíferi-Páci a Šali-Dusle sme 

nemohli veľa pridať ku zisteniam J. Zábojníka (2008a). Súvislosť Kubáňova a pohrebiska vo 

Vyškovciach nad Ipľom je pravdepodobná, ale zatiaľ sa nedá dokázať. Prehľad situácie iných 

lokalít ukazuje, že na juhozápadnom Slovensku nejestvovalo akési všeobecné pravidlo pre 

vznik a zánik sídlisk niekedy na prelome 8. a 9. stor. Zatiaľ nevieme presne určiť hranicu 

medzi vyznievaním horizontu 8. stor. a postupným rozširovaním keramiky veľkomoravského 

obdobia. Mohla mať regionálne rozdiely. 
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Poľnohospodárske obyvateľstvo svoje sídla nezmenilo vôbec alebo len v rámci 

menších oblastí, čo sme sa pokúsili ukázať na pokračujúcich obyčajoch v 8. i 9. stor. Jeho 

etnická identifikácia pravdepodobne rovnako málo zaujímala kaganových mužov ako 

nitrianskych či neskôr moravských družinníkov a ich kniežatá. A zväčša aj kronikárov 

a analistov. 

Pokúsili sme sa o trochu odlišnú interpretáciu písomných prameňov, ktoré nepriamo 

dokladajú úpadok bojovníckej vrstvy v Avarskom kaganáte a udržiavanie jej statusových 

symbolov bez väzby na bojovú prax. To by vysvetľovalo rýchly kolaps kaganátu. 

Nachádzame spoločné prvky medzi spoločnosťou kaganátu a Moravy či Nitrianska, 

v podobe obytných a hospodárskych objektov a ich dispozícii, v rozvoji špecializovaného 

remesla a jeho centralizácii, v materiálnej kultúre agrárneho obyvateľstva. V oboch 

spoločnostiach sa vyskytli bohaté pohreby detí, ktoré sa môžu interpretovať ako aplikovanie 

dedeného bojovníckeho statusu. Takisto je spoločným prvkom decentralizácia bojovníckej 

vrstvy. V žiadnom prípade nechceme tvrdiť, že ak sú podobné javy doložené v kaganáte i na 

(Veľkej) Morave a v Nitriansku, bol ich kontext v spoločnosti rovnaký, tak ako dnešný 

interpretačný rámec a že medzi nimi je priama genetická súvislosť. Skôr to ukazuje kaganát 

ako jeden z možných inšpiračných zdrojov niektorých progresívnych spoločenských 

fenoménov, ktoré sa vo veľkomoravskom prostredí vyskytujú. De omnibus dubitandum est. 
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