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Zoznam použitých skratiek: 

 

 BC...................................................Before Christ / Pred Kristom 

 cal.BC .............................................calibrated Before Christ / kalibrovane Pred Kristom 

 SE ...................................................Southeast / juhovýchod 

 SW..................................................Southwest / juhozápad 

 EST.................................................Estremadura 

 N. Meseta........................................North Meseta / severná Meseta 

 VNSP..............................................Vila Nova de São Pedro 
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1. Úvod 

 

 

Moja bakalárska práca je zameraná na kamenné opevnenia na Pyrenejskom polostrove. 

Zameriava sa hlavne na popis týchto opevnení rozšírených predovšetkým v štyroch 

oblastiach, ktorými sú juhovýchod a juhozápad polostrova, portugalská Estremadura na 

dolnom toku rieky Tajo a v oblasti severnej Mesety a jej západnej periférie. Ďalej sa pokúša 

objasniť vývoj jednotlivých názorov na význam týchto opevnení. 

 

Už prvé vysvetlenie existencie iberských fortifikácií sa zakladalo na podobnosti ich 

kamenných múrov s múrmi kamenných opevnení na východnom pobreží Stredozemného 

mora. Šlo o také lokality ako Jericho, Ai či Aral v Palestíne. Opevnenia podobného 

charakteru sa však vyskytujú po celom Stredomorí. Výnimkou nie sú ani ostrovy ako 

napríklad Sardínia s opevnením Sa Urècci pri obci Gúspini (Obr.1,a) alebo opevnenie El 

Antigor na Mallorke (Obr.1,b) (Leisner – Schubart 1966, 24). Blízko k pyrenejským 

kamenným fortifikáciám majú aj opevnenia na juhu Francúzka, a to napríklad v roku 1954 

odkryté ranobronzové opevnenie Lébous (Obr.2,a) (Leisner – Schubart 1966, 24), ktoré 

svojou konštrukciou možno prirovnať k fortifikácii na Pyrenejskom polostrove  Pedra do 

Ouro (Obr.2,b), alebo chalkolitické opevnenie Boussargues (Obr.3) (Camps 1982, 362). 

Typickým rysom týchto opevnení, a teda tým, v čom spočíva ich podobnosť, sú nielen 

kamenné múry, ale aj podobné konštrukčné prvky, na pomenovanie ktorých sa použila 

vojenská terminológia a sú to napríklad bastióny, barbakán či veže. 

 

Fortifikácie, ktoré stoja v centre pozornosti tejto práce, pochádzajú z obdobia chalkolitu 

s presahom do doby bronzovej. Kvôli terminologickej presnosti uvádzam, že pojem chalkolit, 

ktorý najčastejšie používam vo svojej práci, je obdobou pojmu používaného v našich 

zemepisných šírkach, a teda eneolitu alebo už menej používaného pojmu doby medenej. 

Pojem eneolit pochádza z latinského aeneus, čo v preklade znamená bronzový alebo medený 

a pojem chalkolit pochádza z gréckeho slova chalkos, čo v preklade znamená meď. 

 

Vznik opevnení v období chalkolitu nie je výnimočným javom, pretože v Európe už počas 

6. tisícročia BC si niektoré populácie roľníkov a pastierov začínajú budovať rôzne 

kombinácie priekop, múrov, násypov a kamenných ohradení. Niektoré boli budované priamo 

okolo sídlisk – kvôli obrane alebo k ohraničeniu či vymedzeniu priestoru osídlenia. Iné boli 
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konštruované na lokalitách nie priamo spojených s osídlením, ale kde miesta v krajine mali 

význam pre rituály, pohreby alebo pre uľahčenie výmeny materiálov. Mimo Európy vznikali 

opevnenia už o mnoho skôr. Napríklad také Jericho pochádza už z obdobia pred-keramického 

neolitu na Prednom Východe a jeho konštrukcia pozostávala z monumentálnej veže 

a vonkajšieho múru (Duffy – Parkinson 2007, 119). 
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2. Chronológia a historický vývoj na Pyrenejskom polostrove 

 

 

2.1. Chronológia 

 

V rámci Pyrenejského polostrova existuje chronológia pre obdobie chalkolitu a doby 

bronzovej, ktoré stoja v centre nášho záujmu, pre každú z jednotlivých oblastí. Tie možno 

rozdeliť na juh polostrova, v rámci ktorého hovoríme o juhovýchodnej a juhozápadnej oblasti, 

ďalej na severozápadnú a severnú časť polostrova, na Mesetu (centrálne územie), na územie 

v okolí Valencie, na severovýchodnú oblasť, ktorú tvorí Katalánsko, a na Aragónsko. 

Z hľadiska poznania chalkolitických a starobronzových kamenných opevnení je pre nás 

dôležité územie predovšetkým južnej, severozápadnej a prípadne severnej časti polostrova.  

 

Juhovýchod Pyrenejského polostrova - chalkolit 

Pre túto oblasť, do ktorej spadá oblasť rozšírenia kultúry Los Millares (Almería, Murcia, 

východná časť Granady), o ktorej sa zmienim v nasledujúcej kapitole, vytvoril chronológiu 

pre obdobie chalkolitu F. Molina (Barandiarán a kol. 2002, 255): 

• Staršia doba medená (3000/2700 – 2400 BC) reprezentovaná malým počtom sídlisk 

a hrobmi kruhového pôdorysu s umelo navŕšenou kupolou a s metalurgiou medi, ktorá 

však nie je dostatočne dokumentovaná. 

• Plná doba medená (2400 – 2000 BC) reprezentovaná maximálnym rozvojom 

opevnených osád a nekropolami typu tholoi. 

• Neskorá doba medená (2000 – 1900/1800 BC), ktorú predstavuje už prítomnosť 

zvoncovitých pohárov a kríza v jej závere, ktorej prejavom bola reorganizácia 

osídlených území v niektorých sídliskách a ich progresívne opúšťanie. 

 

Na základe revízie tejto periodizácie prostredníctvom kalibrácie, P. Castro a iní vytvorili 

nasledovnú periodizáciu (Barandiarán a kol. 2002, 255): 

• Obdobie formovania (3400 – 2800/2700 BC), ktoré delia na etapu prechodu zo záveru 

neolitu do chalkolitu (3400 – 3000/2950 BC) a na etapu počiatku chalkolitu 

(3000/2950 – 2800/2700 BC). 

• Plný chalkolit pred zvoncovými pohármi (2800/2700 – 2500 BC) 

• Záver chalkolitu so zvoncovými pohármi (2500 – 2250 BC) 
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Juhozápad Pyrenejského polostrova – chalkolit  

Na základe konštrukčných fáz opevnených osád a keramických typov vytvorili J. Soares 

a C. Tavares da Silva periodizáciu pre juhozápad polostrova (portugalská a španielska 

Extremadura, Alentejo, Algarve) (Barandiarán a kol. 2002, 255 - 256): 

• Staršia doba medená (2700 – 2500 BC) pokladaná za počiatok opevnených osád. 

• Plná doba medená (2500 – 2200/1800 BC), ktorej súčasťou je metalurgia, opevnené 

osady, hroby typu tholoi a umelé pohrebné jaskyne. 

• Záver doby medenej: horizont zvoncových pohárov (2000 – 1500/1300 BC) 

 

Juhovýchod Pyrenejského polostrova – doba bronzová 

V dobe bronzovej sa na tomto území rozvinula kultúra El Argar, pre ktorú vytvoril 

periodizáciu A. Mederos (Barandiarán a kol. 2002, 270) a uvádza v nej aj kalibrované dáta: 

• Záver chalkolitu / začiatok doby bronzovej 1: 1975 – 1775 BC (2285 – 2050 cal. BC). 

V tomto období predpokladá koexistenciu posledných chalkolitických sídlisk a tých 

nových, ktoré začínajú transformácie súvisiace so začiatkom doby bronzovej. 

• Začiatok doby bronzovej 2: 1775 – 1640 BC (2050 – 1925 cal. BC) 

• Stredná doba bronzová 1: 1640 – 1580 BC (1925 – 1830 cal. BC) 

• Stredná doba bronzová 2: 1580 – 1400 BC (1830 – 1625 cal. BC) 

• Stredná doba bronzová 3 / koniec doby bronzovej 1A: 1400 – 1330 BC (1625 – 1525 

cal. BC). Je to fáza, ktorá už naznačuje dezintegráciu kultúry El Argar. 

 

Juhozápad Pyrenejského polostrova – doba bronzová 

Situácia doby bronzovej v tej časti Andalúzie, do ktorej už nezasahovala kultúra El Argar, 

a príslušných oblastí Portugalska, bola dlho nepoznaná. V roku 1975 H. Schubart na základe 

materiálnej kultúry a typov pochovávania v nekropolách navrhol tri etapy, ktoré možno 

porovnávať s etapami kultúry El Argar (Barandiarán a kol. 2002, 271): 

• Horizont Ferradeira (1800 – 1500 BC): je pomenovaný podľa nekropoly a vydelený 

vďaka kovovým predmetom, ktoré možno dať do súvisu s kovmi zvoncových 

pohárov. 

• Doba bronzová juhozápadu I alebo horizont Atalaia (1500 – 1100 BC), ktorý je 

paralelou staršej etapy kultúry El Argar B. 

• Doba bronzová juhozápadu II alebo horizont Santa Vitoria (1100 – 900/800 BC), 

ktorá je paralelou už postargarskej fázy. 
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Severozápad Pyrenejského polostrova – chalkolit a doba bronzová 

V rámci tohto územia hovoríme o severe Portugalska a Galicii na území Španielska. 

Počiatok chalkolitu sa tu zvykne klásť do druhej polovice 4. tisícročia cal.BC. Obdobie 

chalkolitu v tejto časti polostrova reprezentujú dva horizonty, a to (Barandiarán a kol. 2002, 

282): 

• Horizont Rachaba pred zvoncovými pohármi 

• Fáza zvoncových pohárov 

Oba horizonty boli identifikované vďaka odlišným typom keramiky nachádzajúcej sa na 

chalkolitických sídliskách. 

Chronológia doby bronzovej je naopak založená na typológii kovových predmetov, ktorú 

vypracovali R. J. Harrison, M. Almagro Gorbea a M. Ruiz Gálvez. Delí sa na tri časti, no tá 

posledná už patrí do inej kapitoly (Barandiarán a kol. 2002, 282): 

• Staršia doba bronzová alebo horizont Montelavar (1800 – 1500 BC) pomenovaný 

podľa nekropoly. 

• Stredná doba bronzová (1500 – 1200 BC), v ktorej sa vyskytuje už pomenej kovových 

predmetov. 

 

 

2.2. Historický vývoj na Pyrenejskom polostrove 

 

Hoci všetky elementy poľnohospodárskej produkcie na Pyrenejskom polostrove existovali 

už počas 5. tisícročia BC, teda v ranom neolite, až v priebehu stredného neolitu boli 

prekonané všetky environmentálne, ekonomické a sociálne prekážky pre poľnohospodársku 

produkciu. Vzniká mnoho poľnohospodárskych osád v nových ekologických a geografických 

zónach, čiastočne na naplaveninových pôdach riečnych terás a na úpätiach údolí väčšiny 

vodných tokov (Geddes 1986, 767). Nástup novej epochy, chalkolitu, signalizuje výskyt 

prvých izolovaných medených predmetov pred druhou polovicou 4. tisícročia BC na 

lokalitách v Almerii a na lokalite Vila Nova de São Pedro (Geddes 1986, 768). 

Z hľadiska archeológie je najviac poznaný juh polostrova, kde už počas chalkolitu 

môžeme identifikovať dve rozličné kultúry. Ide o kultúry Los Millares a Vila Nova de São 

Pedro, pomenované podľa eponymných nálezísk, ktoré sú charakteristické opevnenými 

osadami, nekropolami typu tholoi a poznaním metalurgie (Barandiarán a kol. 2002, 254). 
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Kultúra Los Millares bola rozšírená na juhovýchode polostrova, a to konkrétne na území 

provincií Almería, Murcia a východnej časti Granady. S kultúrou Los Millares sa počíta 

približne od polovice 4. tisícročia BC do 2250 BC (Guillén 1999, 75). Juhozápad polostrova, 

konkrétne územie portugalskej Estremadury, zase patril kultúre Vila Nova de São Pedro. 

Zdrojom obživy obyvateľov v daných oblastiach bolo predovšetkým pestovanie obilnín 

ako pšenica, jačmeň a raž, ale ja strukovín ako fazuľa či šošovica, ako dokladajú nálezy 

z lokalít El Garcel (Antas) a Campos (Cuevas del Almanzora). Čo sa chovu dobytka týka, 

chovali sa hlavne ovce, kozy, ošípané a hovädzí dobytok (Castro 1997, 33-34).  

Okrem dokladov stravy obyvateľstva sú v mnohých osadách doložené aj iné aktivity, ako 

napríklad podomácka výroba keramických nádob, textilná výroba alebo ťažba silexov 

a medených rúd na výrobu potrebných nástrojov (Barandiarán 2002, 263). Ložiská medených 

rúd sa nachádzali aj priamo v blízkosti niektorých osád ako Almizaraque, El Malagón, El 

Arteal alebo Cabezo de la Cueva del Plomo (Castro 1997, 36). V prípade stredného 

Portugalska však medené rudy neboli v blízkosti osídlených oblastí známe, nachádzali sa až 

vo vzdialenosti 50 – 100 km na sever alebo na juh od ústia rieky Tajo (Castro 1997, 56). 

Obydlia predstaviteľov týchto kultúr si možno predstaviť ako chaty kruhového alebo 

obdĺžnikového pôdorysu na kamenných základoch a so stenami vybudovanými z tehál, z blata 

alebo nepálených tehál či s vypletanými stenami. Pre toto obdobie bolo typické kolektívne 

pochovávanie, a to na nekropolách s hrobmi typu tholoi alebo mohylami ako v Los Millares, 

El Barraquete či Almizaraque. Z neolitu ešte pretrváva aj pochovávanie v jaskyniach (Cueva 

de los Mejillones, blízko Las Amoladeras či Cueva de los Tiestos, blízko El Prado atď.), a to 

aj v umelo vytvorených ako napríklad v blízkosti Cerro de la Virgen (Castro 1997, 39). 

 

Európsky pravek mal počas 600 až 800 rokov v záverečných obdobiach chalkolitu 

zjednocujúci prvok, ktorým sa stala kultúra so zvoncovitými pohármi. Na území Španielska 

dominovala kultúra v oblasti centrálnej Mesety (Castro 1997, 59) a na území Portugalska 

v jeho strednej časti a v oblasti Estremadury (Turek 2006, 319).  

Španielsko je oblasťou s veľkou variabilitou zvoncovitých štýlov a regionálnych špecifík 

v obraze osídlenia. Z hľadiska absolútnej chronológie možno stredný a mladší chalkolit 

s výskytom zvoncovitých pohárov v Španielsku rozdeliť takto (Turek 2006, 316): 

• Stredný chalkolit I a najstaršie zvoncovité poháre 2925 – 2625 cal.BC 

• Stredný chalkolit II a časné zvoncovité poháre 2625 – 2575 cal.BC 

• Mladší chalkolit I a II poháre Ciempozuelos 2575 – 2125 cal.BC 

• Staršia doba bronzová I epi-zvoncovité poháre 2125 – 2050 cal.BC 
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Na konci 19. storočia Louis Siret a Henri Siret identifikovali novú archeologickú kultúru 

El Argar, ktorá sa odlišovala od kultúr predošlých, a to špecifickým vzorom sídlisk, 

prítomnosťou určitých druhov kovových a keramických produktov a charakteristickým 

pohrebným rítom (Subías 2007, 250). Túto kultúru zaraďujeme teda už do doby bronzovej 

a jej aktuálne poznané rozšírenie zahŕňa provincie Almería, Murcia, juh Alicante a veľkú časť 

Granady a provincie Jaén (Barandiarán 2002, 269). 

Sídliská kultúry El Argar boli zvyčajne na terasovitých svahoch hôr alebo kopcov. Ich 

domy boli usporiadané v ohromných vzoroch pozdĺž týchto svahov, často boli chránené  

rozličnými obrannými prvkami ako kamenné steny, veže, bastióny a opevnené plochy na 

vrcholkoch kopcov. Špecifickým znakom argarskej kultúry bolo aj pochovávanie mŕtvych 

v rámci obydlí. Všetky sídliská klasifikované ako argarské mali hroby vo vnútri ich domov 

(Subías 2007, 250). 

Práve tieto znaky predstavujú významnú zmenu k predchádzajúcim obdobiam, kedy sa 

mŕtvy pochovávali na pohrebiskách v kolektívnych hroboch mimo stien sídlisk. 

Platnú chronológiu pre kultúru El Argar vytvorili H. Schubart, M. Ruiz Gálvez a V. Lull 

na základe výskumov výšinného sídliska Fuente Álamo a analýz granadskej oblasti 

(Almagro-Gorbea 1997, 223 - 224): 

• Prechodná fáza predstavuje prechod medzi kultúrami Los Millares a El Argar a je 

charakterizovaná objavením sa prvých kovových a keramických typov kultúry doby 

bronzovej El Argar. 

• Stupeň El Argar A je charakterizovaný miznutím zvoncovitej keramiky a objavením sa 

hrobov vo vnútri sídlisk, niektoré vo forme jaskyniek, ktoré pripomínajú predošlé 

tradície, ale objavujú sa aj jamové hroby. 

• Stupeň El Argar B zodpovedá veľkému kultúrnemu rozvoju, s lokálnymi skupinami 

s vlastnými variáciami. Charakteristickým sa stáva aj pochovávanie v nádobách typu 

pithoi, ale v niektorých prípadoch sa objavujú aj jamy alebo malé skrinkové hroby, 

ako na sídlisku Fuente Álamo. 

• V neskorej dobe bronzovej ešte prežívajú určité lokálne formy kultúry El Argar. 

 

Situácia mimo územia obsadeného kultúrou El Argar nie je dostatočne známa kvôli 

absencii dokladov nejakého kontinuálnejšieho osídlenia, preto zatiaľ nie je možné utvoriť si 

komplexný obraz o osídlení týchto území. 
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3. Dejiny bádania, pôvod a všeobecné charakteristiky kamenných 

opevnení 

 

 

3.1. Dejiny bádania a pôvod pyrenejských opevnení 

 
Dejiny bádania kamenných opevnení a samotného chalkolitu na juhovýchode 

Pyrenejského polostrova sú úzko spojené s menami dvoch inžinierov a geológov belgického 

pôvodu bratov Louisa a Henriho Siretovcov. Debata sa rozpútala na konci 19. storočia kedy 

v roku 1887 bratia publikovali detaily svojich výskumov vykonaných na území Almeríe 

a Murcie pod názvom Les Premiers Ages du Metal dans le SudEst de l´Espagne (Prvé 

obdobia kovu na juhozápade Španielska) (Guillén 1999, 74). Ich dielo nielen opisovalo 

úžasné archeologické náleziská (početné megalitické hroby, pozoruhodné osídlenia 

s bastiónmi a pod.), ale poskytlo aj interpretáciu jednotlivých sekvencií prehistórie na tomto 

území od obdobia neolitu po dobu železnú (Castro 1997, 20). 

Keď Henri Siret v roku 1905 zomrel, jeho brat Louis pokračoval vo svojej práci. 

Preskúmal megalitickú nekropolu Cuevas del Almanzora neďaleko ložísk striebra a objavil 

poprednú chalkolitickú lokalitu Los Millares s jej opevneným sídliskom a megalitickou 

nekropolou na brehu rieky Andarax (Castro 1997, 20). 

Aby Louis Siret objasnil existenciu takéhoto druhu kamenného opevnenia, rozvinul 

„koloniálnu teóriu“, podľa ktorej vznikol tento opevnený areál ako kolónia založená 

prospektorskými skupinami z egejskej oblasti. Tie mali na Pyrenejskom polostrove hľadať 

ložiská medi. Predpokladaná migrácia na Pyrenejský polostrov sa mala uskutočniť v priebehu 

3. tisícročia BC. Práve osady s múrmi, vežami a bastiónmi mali byť viditeľným dokladom 

príchodu skupín, ktoré boli na vyššom technologickom, ale aj sociálnom stupni ako vtedajšie 

domáce obyvateľstvo (Jorge 2003, 91). Diskutovaná bola aj téma, akým spôsobom mohli tieto 

prospektorské skupiny preniknúť na almerijské pobrežie. Uvažovalo sa o prechode z Egejskej 

oblasti cez dnešné Taliansko alebo prípadne z Egypta cez územie Magrebu1 (Guillén 1999, 

77). 

Aj keď v súčasnosti sa s koloniálnou teóriou už nepočíta, postava L. Sitreta patrí medzi tie 

najvýznamnejšie osobnosti iberskej archeológie. Možno ho dokonca porovnať s H. 

Schliemanom. Vďaka L. Siretovi vstúpili do svetla archeológie najskôr opevnenia 

                                                 
1 Územie severnej Afriky zahŕňajúce Maroko, Tunis a Alžírsko. 
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juhovýchodnej oblasti Pyrenejského polostrova. Opevnenia tohto typu sa v iných oblastiach 

polostrova začali objavovať až začiatkom 20. storočia. Šlo konkrétne o lokality Zambujal, 

ktorá bola objavená v roku 1932 Leonelom de Freitas Sampaio Trindadem, a Vila Nova de 

São Pedro objavená v roku 1937 Alfonsom do Paçom. Obe lokality ležia na dolnom toku 

rieky Tajo v oblasti administratívne nazývanej Estremadura. O opevnenia v tejto oblasti sa 

čoskoro začal zaujímať aj Nemecký archeologický inštitút (Deutsches Archäologisches 

Institut) so sídlom v Madride. 

Ďalšie lokality s osadami obohnanými kamennými múrmi sa začali objavovať až 

v ďalšom priebehu 20. storočia, a to aj v ďalších oblastiach Iberského polostrova akými sú 

juhozápadná oblasť a nakoniec koncom storočia aj na severovýchode Portugalska, pričom na 

niektorých z nich prebieha odkrývanie jednotlivých konštrukčných prvkov až dodnes (Castelo 

Velho a Castanheiro do Vento). S posledne spomínanými lokalitami sú úzko spojené mená 

portugalských archeológov Susany Oliveira Jorge a Vitora Oliveira Jorge z Univerzity 

v Porte. 

 

Popri koloniálnej teórii sa počas 20. storočia rozvíja aj difuzionistický model vzniku 

kamenných opevnení v období chalkolitu. Zástancovia tohto modelu si osvojujú, buď pozíciu 

aktívnej obrany „populačnej migrácie“, alebo relatívne rozporuplný postoj, ktorý podporuje 

nepresné etnické alebo obchodné vzťahy s Blízkym Východom, a ktorý sa vyhýba uznaniu 

toho, že by nejaké vonkajšie skupiny mohli prísť a zostať na Pyrenejskom polostrove (Jorge 

2003, 91).  

Pre tieto teórie či modely však neexistuje priveľa empirických dôkazov. Na polostrove sa 

počas storočia výskumu nenašiel žiaden hmotný doklad, ktorý by bol dôkazom styku 

s východným stredomorským pobrežím a pochádzal by spred roku okolo 1500 BC. Keď už sa 

konečne našiel hodnoverný import z egejskej oblasti (neskoro heladská keramika z Llanete de 

los Moros – Montoro, Córdoba), ukázalo sa, že je z neskoršieho obdobia ako kultúry Los 

Millares či El Argar (Guillén 1999, 77). Využitím rádiokarbónovej metódy pribudli dáta, 

prostredníctvom ktorých Colin Renfrew poukázal na fakt, že elementy domnelej inšpirácie 

z východu v dobe medenej boli tak staré alebo staršie ako ich domnelí egejskí predchodcovia 

(Guillén 1999, 78). Pravdou však je, že tento fakt, bol vyslovený len na základe niekoľkých 

dát získaných rádiokarbónovou metódou.  

Aj napriek nedostatočným dôkazom sa či už koloniálna teória alebo difuzionistický model 

zakorenili v iberskej archeológii, a to možno aj vďaka tomu, že teória stále determinuje prax, 

ako to píše A. H. Gonzalo (1987-88, 35). 
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3.2. Pyrenejské opevnenia a ich všeobecná konštrukčná charakteristika 

 

Existenciu opevnení môžeme doložiť už od doby kamennej. Za opevnenia pokladáme 

výšinné sídliská chránené viacej prírodnými než umelými prekážkami, slabo umelo opevnené 

sídliská, hradiská jednoducho opevnené valom a priekopou, hradiská zložené zo systémov 

dôkladných umelých prekážok ako sú pevnosti a hrady. Archeologicky rozpoznávané 

pozostatky opevnení sú dokladom rôzneho jednania a účelu (Vencl 1984, 105). 

Kamenné opevnenia spadajú do kategórie výšinných opevnených sídlisk rovnakého typu, 

aký bol rozšírený po celom Stredomorí minimálne od polovice 3. tisícročia BC. Fortifikácie 

takéhoto typu nachádzame od východného Stredomoria (Jericho, Ai a Aral v Palestíne) až po 

západné (Lebous a Boussargues vo Francúzsku) (Esquivel – Navas 2007, 894). 

Kamenné fortifikácie na Pyrenejskom polostrove dosahujú rozlohu od 4 až 5 ha (Los 

Millares) po menšie ako 1 ha (Vila Nova de São Pedro) (Jorge 1993, 469). Ich základnými 

konštrukčnými prvkami sú citadela, obranný múr, veže, bastióny, barbakán, predsunuté 

opevnenie (tzv. fortín, fort alebo fortlet) (Esquivel – Navas 2007, 895).  

Na pomenovanie týchto prvkov bola využitá vojenská terminológia, význam vyššie 

uvedených termínov je teda nasledovný: 

• Citadela – najviac exponovaná a ohradená plocha, možno ju stotožniť s významom pojmu 

akropola. 

• Obranný múr – je tvorený 1 až 3 líniami múrov, ktoré u dlhšie trvajúcich opevnení boli 

v mnohých prípadoch niekoľkokrát prestavané. Je preto možné identifikovať viacero fáz 

opevnenia (napr. Los Millares). 

• Veže 

• Bastióny – sú cirkulárne súčasti opevňovacích múrov. 

• Barbakán – je prepracovaný vstup do samotnej fortifikácie. 

• Predsunuté opevnenia – sú menšie pevnosti kruhového pôdorysu, ktoré sa nachádzajú na 

okolitých kopcoch a upevňujú tak obranyschopnosť samotnej fortifikácie. 

 

K vnútornej konštrukcii samotných obranných múrov by som uviedla príklad z opevnenia 

na lokalite  Zambujal (Obr.4). Jeho múry boli konštruované technikou, pri ktorej boli 

vonkajšia a vnútorná stena vystavané prevažne z kameňov tvaru dosky s dobre tvarovaným 

vonkajším okrajom. Priestor medzi týmito dvoma vrstvami bol vyplnený menšími, 

nepravidelnými kameňmi. Ako spojivo bol využívaný žltastý íl, rovnako ako aj na lokalitách 
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Vila Nova de São Pedro a Los Millares. Íl bol kompaktnejší práve medzi kameňmi vonkajšej 

a vnútornej steny ako vo výplni, preto malo spojivo vo výplni inú farbu ako spojivo medzi 

kameňmi vonkajšej a vnútornej steny múru (Kunst 2006, 77). 

Nevýhodou tejto techniky je určitá nestabilita. Preto sa často stávalo, že sa zničené steny 

opravovali postavením nových priamo pred tými, ktoré už neplnili svoju funkciu, čiže múry 

sa postupne spevňovali a stávali sa hrubšími (Kunst 2006, 77). Z toho dôvodu je dôležité 

sledovanie horizontálnej stratigrafie, ktorá nám pomáha pri určovaní jednotlivých fáz 

opevnenia. 

 

Z vojenského hľadiska predstavujú fortifikácie buď obranu, alebo dôsledok úspešnej 

expanzie, snahy o udržanie čerstvého územného alebo majetkového zisku. V každom prípade 

ide o prejav úsilia upevniť status quo (Vencl 1984, 114). Vďaka vyššie uvedeným 

konštrukčným prvkom je zjavná práve obranná funkcia opevnení. Podľa iných názorov je 

dôležité upozorniť aj na ich monumentalitu, spôsob vymedzenia priestoru, zabratia miesta, 

výraznosť a spoločnú identitu, ktoré ich spájajú s podobnými konštrukciami v celom 

Stredomorí (Esquivel – Navas 2007, 895). 

 

Akýchsi pôdorysných predchodcov kamenných opevnení na Iberskom polostrove by bolo 

možné hľadať vo veľkých sídliskách s priekopami zo 4. tisícročia BC, ktoré sú oblého 

pôdorysu a možno s valom z vnútornej strany ako napríklad Juromenha 1 či Águas Frias 

(Obr.5). Tie boli objavené iba približne 20 – 30 km východne od kamenného opevnenia na 

lokalite São Pedro. Tieto štruktúry už v 4. tisícročí BC začínajú využívať architektonické 

prvky, ktoré napomáhajú obrane pred obliehaním. Práve tie potom prevládli v 3. tisícročí BC, 

ako u kamenných opevnení, tak aj u zariadení s priekopami a zemnými násypmi ako v prípade 

Santa Vitórie (Campo Maior) (Obr.6) (Alves – Estrela – Mataloto 2009, 20). 

Objavením štruktúr podobných tým z Águas Frias by sa posunula otázka obrany takýmto 

prepracovanejším spôsobom hlbšie do minulosti a zároveň by sa mohla potvrdiť ich funkcia 

predchodcov chalkolitických kamenných opevnení. Nešlo by teda len o lokálny jav ako 

v oblasti São Pedra. 
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4. Kamenné opevnenia na Pyrenejskom polostrove 

 

 

Vo svojej práci sa venujem 69 lokalitám, ktoré zozbierala a spracovala portugalská 

bádateľka Susana Oliveira Jorge vo svojej štúdii z roku 1993 pod názvom: Colónias, 

fortificações, lugares monumentalizados. Trajectória das concepções sobre um tema do 

Calcolítico peninsular (Kolónie, fortifikácie, monumentalizované miesta. Rozvoj koncepcií na 

tému polostrovného chalkolitu).  

Zmieňované chalkolitické opevnenia sa rozkladajú v 4 oblastiach: juhovýchodnej, 

juhozápadnej, v oblasti portugalskej Estremadury a oblasti severnej Mesety a jej západnej 

periférii (Obr.7). Fortifikácie sú buď priamo spojené s morom prostredníctvom ústia riek, 

alebo ležia v niekoľkokilometrovej vzdialenosti od neho. Iné sú spojené s veľkými riekami 

ako Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Mondego, Duero a s ich prítokmi. 

Tieto fortifikácie, u ktorých sa predpokladá defenzívna funkcia, sa nachádzajú prevažne 

na ostrožných polohách alebo na vrcholkoch kopcov s prevažne rovným povrchom. Nie 

u všetkých je však jasná obranná funkcia kamenného opevnenia. 

Zo štúdie rovnako vyplýva niekoľko všeobecných pozorovaní (Jorge 1993, 467-468): 

• Fortifikácie vznikali na juhovýchode Pyrenejského polostrova skôr ako v severozápadnej 

časti polostrova. 

• Najviac opevnení vzniklo počas obdobia medzi 3000 až 2500 BC (Tab.1. so sekvenciou 

lokalít z ľavej strany: Los Millares, Monte da Tumba, Santa Justa, São Brás, Zambujal, 

Vila Nova de São Pedro, Leceia, Castelo Velho, Castro de Santiago). 

• Len na území portugalskej Estremadury a na severe Portugalska sa vyskytli prípady 

znovuosídlenia lokalít počas ranej a strednej doby bronzovej (Tab.1). 

• Väčšina opevnených chalkolitických osád bola opustená okolo 2300 BC (Tab.1). 

• U jednotlivých opevnených osád môžeme sledovať krátku (okolo 100 rokov), strednú 

a dlhú (500 až 1000 rokov) dobu osídlenia. 

• V juhovýchodnej, juhozápadnej oblasti a v portugalskej Estremadure sa krátka doba 

osídlenia vyskytla vždy buď počas neskorého neolitu / raného chalkolitu alebo inak počas 

neskorého chalkolitu, ale nikdy nie počas stredného chalkolitu. 

• Vo všetkých regiónoch je možné nájsť niekoľko opevnených osád s dlhou dobou 

osídlenia. 
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Tab.1. Relatívna chronológia iberských chalkolitických opevnených osád (Jorge 1993, 464)  

 

 

4.1. Juhovýchodná oblasť Pyrenejského polostrova 

 

Juhovýchodná oblasť Pyrenejského polostrova predstavuje provincie Almería, Murcia 

a Granada. Dnes je to oblasť veľmi suchá kvôli zrážkovému tieňu, ktorý na ňu vrhá pohorie 

Cordillera Bética. V období chalkolitu a doby bronzovej to bola oblasť veľmi významná, 

v ktorej sa rozvinuli dve kultúry, a to kultúry Los Millares a El Argar. 

 

4.1.1. Opevnenia juhovýchodnej oblasti 

 

V tejto oblasti bolo zaznamenaných 12 opevnených osád. Väčšina lokalít sa nachádza na 

pobreží alebo v niekoľko kilometrovej vzdialenosti od neho (ako napr. Los Millares) a vo 

výške pod 500 m nad morom a v už spomínanej suchej zóne (Jorge 2003, 101).  

Niekoľko z nich sa nachádza v hornatej oblasti vzdialenej cez 30 km od pobrežia, a práve 

tieto lokality dosahujú nadmorskú výšku viac ako 500 m nad morom v dnes vlhkej oblasti 

(napr. El Malagón, Cerro de la Virgen). Ležia v povodí riek vlievajúcich sa do 

Stredozemného mora alebo v povodí rieky Guadalquivir (Jorge 2003, 102). 

Či už sa nachádzajú na pobreží alebo vo vnútrozemí, ich umiestnenie sa zdá byť spojené 

zo zdrojmi potrebnými pre život ako voda či orná pôda (Jorge 2003, 102). 
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4.1.2. Chronológia (Tab.2) 

 

Chronológia týchto lokalít je veľmi variabilná. Ak sa pozrieme na lokalitu Cabezo de la 

Cueva del Plomo, ktorá bola osídlená už v období neskorého neolitu, musíme akceptovať 

fakt, že tieto lokality začínajú vznikať už okolo roku 4000 BC a zanikajú okolo roku 2000 

BC, teda na konci regionálneho chalkolitu. Väčšina týchto osád však vzniká v období medzi 

3000 BC a 2500 BC (Jorge 2003, 102). 

V juhovýchodnej oblasti možno identifikovať 5 alebo 6 prípadov fortifikácií s krátkou 

dobou osídlenia, no len jeden prípad s dlhou dobou osídlenia, a tým je Los Millares. So 

strednou dĺžkou osídlenia (300 – 400 rokov) sú lokality na tomto území menej časté 

a väčšinou trvajú počas stredného a neskorého chalkolitu (Jorge 2003, 102). 

 

 

Tab.2. Chronologická tabuľka osídlenia chalkolitických opevnení s počtom opevnení 

s krátkou, strednou a dlhou dobou osídlenia. 

  Osídlenie Trvanie 

Oblasti Za čiatok Koniec Maximum 100-200 
r. 

300-400 
r. 

500-1000 
r. 

Juhovýchod 4000 BC 2000 BC 3000-2500 BC 5 al. 6 4 al. 5 1 

Juhozápad kon. 4. tis. BC kon. 3. tis. BC 3000-2500 BC 8 11 3 

Estremadura  3200 BC 1600 BC 3000-2400 BC 2 5 2 

S Meseta 2900 BC 1300 BC 2900-2400 BC 0 ? min. 2 

 

 

4.1.3. Los Millares 

 

Lokalita s kamenným opevnením Los Millares (Obr.8) sa nachádza pri meste Santa Fé de 

Mondújar (provincia Almería) (Obr.9) na ostrohu medzi riekami Andarax zo severu a menšou 

Rambla de Huéchar (sezónny vodný tok) z východu; južná a juhozápadná strana ostrohu sú 

tvorené planinou bez prírodnej obrany (Esquivel – Navas 2007, 895; Esquivel – Molina – 

Navas 2008, 326). Priemerná výška ostrohu je 240 m nad morom, jeho severná strana sa 

nachádza vo výške 50 m nad hladinou rieky. Lokalita leží vo vzdialenosti 20 km po toku 

rieky Andarax od morského pobrežia (Arribas – Molina 1982, 9), na ktoré je za dobrého 

počasia vidieť. Táto poloha je strategická kvôli možnosti kontroly ciest prechádzajúcich 

z pobrežných regiónov do vnútrozemia (Esquivel – Molina – Navas 2008, 326). 
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Na ostrohu, ktorého rozloha je 19 ha (Arribas – Molina 1982, 9), sa okrem kamennej 

fortifikácie so sídliskom s rozlohou okolo 7 ha nachádza aj rozsiahla nekropola s rozlohou 

13 ha (Esquivel – Molina – Navas 2008, 326). Nekropola je tvorená 80 hrobkami kruhového 

pôdorysu typu tholoi a zaberá južný priestor mimo samotného sídliska s opevnením. Súčasťou 

tohto komplexu sú aj predsunuté opevnenia tzv. fortínes, ktoré lemujú obe strany rieky 

Rambla de Huéchar. 13 predsunutých opevnení sa nachádza na najvyšších kopcoch pozdĺž 

rieky a ich úlohou bolo chrániť okolie fortifikácie (Obr.10) (Esquivel – Molina – Navas 2008, 

326; Arribas – Molina 1982, 9) hlavne zo strany od mora. 

Počiatok bádania na lokalite Los Millares sa kladie už do záveru 19. storočia, kedy tu 

belgický bádateľ Louis Siret a jeho spolupracovník P. Flores začali v rokoch 1891 a1892 

vykonávať výskumy. Hoci sa výskumy orientovali prevažne na nekropolu, už v roku 18932 

publikoval L. Siret svoje poznatky z lokality aj s prehľadným plánom osídlenia na základe 

topografického prieskumu terénu. Už vtedy identifikoval jednu obrannú líniu, ktorá podľa 

neho pozostávala z 1 m vysokého zemného valu a na mieste jeho prerušenia predpokladal 

bránu. Na nákresoch sídliska, ktoré boli uverejnené až po jeho smrti, boli zakreslené druhé 

a tretie prevýšenie terénu, ktoré zodpovedajú druhému a tretiemu obrannému múru vo vnútri 

areálu (Arribas – Molina 1982, 10-12). 

Louis Siret zároveň predpokladal aj existenciu akéhosi akvaduktu, ktorý by privádzal 

vodu priamo do centra sídliska zo zdroja vzdialeného 1 km, pričom by voda potom bola 

uskladňovaná v cisterne. Taktiež opisuje 4 predsunuté opevnenia, ktoré zmieňuje na kopcoch, 

ktoré obkolesujú ostroh z juhu (Arribas – Molina 1982, 13). 

Takmer až pol storočia po výskumoch L. Sireta boli skoro všetky nezverejnené materiály 

a dokumentácia spracované a vyhodnotené manželským párom G. a V. Leisnerovcami. Im 

lokalita Los Millares vďačí aj za periodizáciu (Arribas – Molina 1982, 13). 

Los Millares bolo osídlené v období od 3200 BC do 2300 BC (Esquivel – Navas 2005, 

1579). A teda čo sa chronologického zaradenia týka, múr A a vysunuté opevnenia č. 1 a 5 

patria do strednej a neskorej doby medenej, múr B patrí hlavne do ranej a strednej doby 

medenej, múr C spadá do strednej doby medenej a celú dobu medenú reprezentuje opevnenie 

citadely (Esquivel – Molina – Navas 2008, 326-327). 

 

Samotná osada pozostáva z troch obranných múrov, vnútornej citadely, strážnych veží, 

priestoru pre život a domáce aktivity, areálov pre metalurgické aktivity, areálov na 

spracovanie (brúsenie) kameňa atď. (Esquivel – Molina – Navas 2008, 326). Podľa Josého A. 

                                                 
2 L. Siret 1893: L´Espagne préhistorique, Rev. des Questions Scientifiques 34. 
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Equivela a Eleny Navas (2007) (Obr.11) sú múry značené písmenami A, B a C. Vonkajší múr 

(línia A) je vybavený  malými vonkajšími a vnútornými cirkulárnymi štruktúrami (bastiónmi) 

a ostatné dve línie s vnútornými bastónmi. Línia A taktiež disponuje prepracovaným 

vchodom (barbakánom), ktorý je obrátený do oboch strán, teda dovnútra aj von. Všetky 

štruktúry boli vybudované z kameňa o dĺžke približne 40 až 50 cm (Esquivel – Navas 2007, 

895). 

Vonkajší múr (A) prebieha v oblúkovitom smere od juhovýchodu na severozápad (Arribas 

– Molina 1982, 16). Jeho základné parametre sú: dĺžka 310 m, odhadovaná šírka v priemere 

3 m (Esquivel – Navas 2007, 895), zistených bolo 19 bastiónov (Castro 1997, 30) a barbakán. 

Stredný múr (B) sa nachádza vo vzdialenosti 76 m od vonkajšieho múru (Castro 1997, 30), 

jeho zachovaná časť dosahuje dĺžku 60 m a jeho predpokladané priemerná šírka ja 5 m 

(Esquivel – Navas 2007, 895). Tieto dva múry sú paralelné a u vonkajšieho bola zistená 

technika konštrukcie podobná ako na lokalite Zambujal, a teda že múr tvorili dve steny 

z väčších kameňov a priestor medzi nimi bol vyplnený menšími kameňmi (Esquivel – Navas 

2007, 895). Tretí múr (C) sa nachádza vo vzdialenosti 80 m od stredného, jeho steny boli 

tvorené menšími kameňmi a jadro tvoril štrk a blato (Castro 1997, 30). 

Na základe kameňov nájdených in situ boli vykonané analýzy a výpočtami sa zistila 

predpokladaná výška múrov. Uvádzajú sa tri hodnoty: 1,5 m (archeologická výška), 4 m 

(konzervatívna) a 5 m (radikálnejšia výška) (Esquivel – Navas 2007, 902). 

Barbakán (Obr.12, Obr.13), ktorý je súčasťou vonkajšieho opevňovacieho múru, 

predstavuje monumentálnu štruktúru vďaka svojim vlastnostiam, a to veľkosti a konštrukčnej 

charakteristike. Je tvorený dvomi rovnakými oblúkovitými konštrukciami, ktorých dĺžka 

pozdĺž symetrickej osi je 17,74 m a šírka 11,47 m. Tieto zahŕňajú 4 časti: na začiatku sú dve 

cirkulárne stavby, ktoré smerujú do vnútra opevnenia a koniec je tvorený 1 m širokým 

prierezom, ktorý sa otvára do vnútra. Každá časť predstavuje veľkú homogenitu s rozdielom 

v šírke menej ako 4 cm. Je postavený s veľkou presnosťou,  čo indikuje fakt, že to bolo 

základná stavba celej osady (Esquivel – Navas 2007, 903). 

V priestore vo vnútri opevnení prebiehal aj bežný domáci život. Pozdĺž vnútornej časti 

bastiónov a múrov sa nachádzali rôzne chaty kruhového pôdorysu s kamennými základmi. 

Domy sledovali líniu múrov vrátane oblasti spádu na južnej strane. Vedľa bastiónu XI sa 

našla medená struska, čo dopomohlo k interpretovaniu pece, ktorá sa našla vo vnútri tohto 

bastiónu ako pece, ktorá by mohla slúžiť na tavbu medi (Castro 1997, 30-31). 
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4.1.4. Predsunuté opevnenie č. 1 (Los Millares) – Fortín 1 

 

Súčasťou opevnenej osady Los Millares je aj 13 predsunutých opevnení, ktoré ako už bolo 

spomenuté, chránia lokalitu z juhu, teda od stredozemného pobrežia. Archeologicky skúmané 

boli však iba dve z nich, a to č. 1 a č. 5 (Obr.14). Sedem z nich má veľmi podobný design 

a konštrukčné techniky. Najviac zachovalá však bola situácia predsunutého opevnenia č. 1. 

Predsunuté opevnenie č. 1 sa nachádza 1 km južne od opevnenej osady Los Millares 

(Obr.10). Výskum na tomto nálezisku začal už za čias Louisa Sireta na konci 19. storočia 

a výsledkom bol len povrchný opis náleziska. Seriózne archeologické vykopávky sa tu začali 

až v roku 1981 (Cortés – Gonzáles – Gonzáles – Risco – Sánchez 1986, 176-177).  

Štruktúru opevnenia (Obr.15) tvorili dve obranné ohradenia a tiež dve priekopy. 

Základom sú teda dve koncentrické oblé ohradenia, ktoré patria do dvoch fáz. Vnútorné 

opevnenie bolo vytvorené v prvej fáze a vonkajšie v druhej fáze. Niektoré z modifikácií však 

boli využívané počas celej doby využívania tohto komplexu (Equivel – Navas 2005, 1580). 

Chronologické zaradenie jednotlivých fáz je nasledovné: fáza I patrí do ranej doby medenej 

a fáza II do strednej doby medenej (Equivel – Navas 2005, 1581). 

Oblé obranné múry boli vybavené bastiónmi, v prípade vnútorného okrúhlymi a v prípade 

vonkajšieho rôznych foriem (pravouhlé, trapezoidné a oválne). Čo sa priekop týka, vnútorná 

sa nachádzala v tesnej blízkosti vonkajšej steny vnútorného obranného múru a bola prekrytá 

jeho bastiónmi. Vonkajšia priekopa obkolesovala vonkajší obranný múr. Priestor medzi 

oboma múrmi možno rozdeliť na prázdny areál a areál, v ktorom sa našli oválne základy chát 

(Cortés – Gonzáles – Gonzáles – Risco – Sánchez 1986, 182), ktorých hlavná os je dĺžky 

4,4 m (Equivel – Navas 2005, 1584). V centre celého celku sa  našli základy interpretované 

ako základy strážnej veže (Cortés – Gonzáles – Gonzáles – Risco – Sánchez 1986, 182-183). 

Situácia náleziska, všeobecná štrukturálna organizácia a jeho sekvencia nás udržujú 

v domnienke, že sa nachádzame pred predsunutým opevnením integrovaným do 

opevňovacieho systému osídlenia Los Millares, ale existencia chát v priestoroch medzi múrmi 

od fázy II nás núti zamyslieť sa nad čisto defenzívnou funkciou opevnenia. Prezencia 

domáckeho prostredia na nálezisku ho preto môže meniť na osídlenie s určitou autonómiou 

(Cortés – Gonzáles – Gonzáles – Risco – Sánchez 1986, 183). 
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4.2. Juhozápadná oblasť Pyrenejského polostrova 

 

Juhozápadná oblasť Pyrenejského polostrova predstavuje provincie Huelva, Alentejo, 

Algarve, Badajoz, Cáceres a Beira Baixa. Tieto oblasti na rozdiel od juhovýchodnej oblasti 

netrpeli ani netrpia nedostatkom vodných zdrojov. Hlavným zdrojom je rieka Guadiana. 

Predpokladá sa, že v týchto regiónoch bola aj v období chalkolitu vysoká vlhkosť a mierne 

teploty (Castro 1997, 54-55). 

 

4.2.1. Opevnenia juhozápadnej oblasti 

 

Z juhozápadnej oblasti Pyrenejského polostrova pochádza 34 kamenných opevnení, teda 

osídlenie takéhoto typu je v danej oblasti dosť husté, no v rámci provincií sú značné rozdiely. 

Z provincie Huelva pochádza len jedna lokalita, a to Los Vientos de la Zarzita (Castro 1997, 

50). Ďalším špecifikom oblasti je len jediná lokalita vzdialená len zopár kilometrov od 

atlantického pobrežia, ktorou je Alcalar. Je pravdepodobné, že lokalita Alcalar bola aj 

v období chalkolitu priamo spojená s morským pobrežím. Ostatné lokality sa nachádzajú 

v povodí riek Sado, Mira a hlavne Guadiana. Sú teda spojené so stredným tokom rieky Tajo 

a stredným a dolným tokom Guadiany (Jorge 2003, 103). 

V prípade provincií Baixo Alentejo a Algarve štúdium osád s kamenným opevnením 

podnietilo záujem o otázky kedy a prečo boli postavené obranné múry okolo osád bez 

fortifikácií. Ide napríklad o lokality Algarve či Monte Novo (Castro 1997, 49). V provincii 

Badajoz vyvstala zase otázka defenzívnej funkcie múrov obkolesujúcich jednotlivé osady. 

Hlavným dôvodom zamyslenia sa nad touto problematikou bola existencia menších osád 

s chatami a silami ako La Pijotilla (známa svojou nekropolou a hrobkami typu tholoi), ktorá je 

obohnaná múrom ale prerušeným, čo naznačuje skôr funkciu vymedzenia priestoru ako 

obranu pred vonkajším nebezpečenstvom (Castro 1997, 52).  

 

4.2.2. Chronológia (Tab.2.) 

 

Chronológia lokalít juhozápadnej oblasti je rovnako rôznorodá ako v juhovýchodnej 

oblasti. Prvé osídlenie kamenných fortifikácií sa však začína neskôr ako na juhovýchode, a to 

na konci 4. tisícročia BC (raný chalkolit) a posledné osídlenie pochádza z konca 3. tisícročia 

BC (neskorý chalkolit). Stavebné procesy sú v tejto oblasti najintenzívnejšie v období medzi 

3000 BC a 2500 BC (Jorge 2003, 103). 



 25 

Najčastejšie boli v oblasti fortifikácie so strednou dobou osídlenia (medzi 300 a 400 

rokov) počas stredného a neskorého chalkolitu. Vie sa o dvoch alebo troch prípadoch 

s dlhodobým osídlením (500 rokov a viac) medzi raným a neskorým chalkolitom (Santa Justa, 

Monte da Tumba a možno Castelo de São Brás). S krátkou dobou osídlenia (okolo 100 rokov) 

je známych 8 prípadov v priebehu raného a neskorého chalkolitu (Jorge 2003, 103). 

 

4.2.3. Monte da Tumba 

 

Monte da Tumba leží na prirodzene chránenej polohe, na ostrohu, na sútoku dvoch 

vodných tokov, do ktorých sa terén ostrohu prudko zvažuje zo severu a zo západu. Oba 

potoky sa vlievajú priamo do Xarramy, čo je prítok rieky Sado, ktorá sa vlieva do Atlantiku. 

Nálezisko leží uprostred vápenito-pieskového útvaru cca. 1200 m južne od obce Torrão do 

Alentejo (Alcácer do Sal, Setúbal) a cca. 1100 m východne od Xarramy. Vzdialenosť k ústiu 

rieky Sado do mora je 55 km (Silva – Soares 1985, 1). 

Osídlenie s kamennou fortifikáciou na lokalite Monte da Tumba bolo objavené začiatkom 

marca 1982 Fernandom Gomezom, riaditeľom Mestského múzea Pedra Nunesa v Alcácer do 

Sal (Silva – Soares 1985, 2) pri stavbe vily na tomto mieste. Budovanie tejto stavby viedlo 

k ničeniu archeologického náleziska, preto bol nutný archeologický výskum, ktorý viedli 

Carlos Tavares da Silva a Joaquina Soares. Výskum začal krátko po objavení náleziska a trval 

5 sezón do roku 1986 (Carvalho 2009, 41-42). 

 

Štúdiom mocných stratigrafických vrstiev na rozlohe 750 m², ktorá pokryla takmer celú 

centrálnu pevnosť, bolo možné rozpoznať 3 fázy (Carvalho 2009, 43) (Obr.16): 

• Fáza I: mala by trvať od konca 4. alebo začiatku 3. tisícročia BC do prvej polovice 3. 

tisícročia BC. Počas tejto fázy bol postavený múr široký 1,2 až 1,5 m z vyvretých hornín 

spojených ílom, vonkajšou časťou pravdepodobne z nepálených tehál a s polkruhovými 

bastiónmi s vonkajším priemerom 7 m. Tento múr obkolesoval areál o rozmeroch 

30×25 m Koniec fázy I sa vyznačuje deštrukciou veľkej časti spomínaného múru. 

• Fáza II: zodpovedá výstavbe nových obranných múrov, ktoré obkolesujú oválny areál 

s rozlohou ako vo fáze I. Múry sú rovnako doplnené bastiónmi ale už menších rozmerov 

(3,5 až 4,5 m v priemere) a pridávajú sa aj veže kruhového pôdorysu. Rozdielne sú aj 

použité materiály ako v prvej fáze: zlepence pochádzajúce z geologického substrátu 

z lokality Monte da Tumba. 
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• Fáza III: táto fáza bola postavená na deštrukciách fázy II a okrem toho vzniká aj nová 

veľká veža s priemerom okolo 12 m v centre opevnenia. 

 

Vďaka závalu, ktorý bol spôsobený požiarom sa zachoval sídliskový horizont a z toho 

dôvodu sa zachovali aj nálezy in situ, mnohé z nich úplné či dokonca nepoškodené: tanier so 

zosilneným okrajom a s motívom slnka a skupinou cikcakovitých línií, ktoré zdobia vnútro; 

ďalej iné neúplné ale taktiež s výzdobou vnútra vo forme slnečných motívov; medená plochá 

sekera trapezoidného tvaru; hrot šípu s rovnou základňou z jaspisu podobnej bridlice; 

fragmenty tégliku s pozostatkami medi (Silva – Soares 1985, 11). 

 

 

4.3. Portugalská Estremadura 

 

Portugalská Estremadura je provincia priamo na atlantickom pobreží, okrem toho leží na 

dolnom toku rieky Tajo. Podnebie je silno ovplyvnené Atlantickým oceánom a teda je 

veternejšie a zimy sú o niečo chladnejšie ako v provinciách na juhu Portugalska. 

 

4.3.1. Opevnenia v oblasti portugalskej Estremadury 

 

V oblasti portugalskej Estremadury bolo nájdených a preskúmaných 16 lokalít. Všetky sú 

priamo spojené s morom buď prostredníctvom bývalých ústí riek (Castro de Zambujal), alebo 

prostredníctvom ústia rieky Tajo (Vila Nova de São Pedro, Leceia). Rovnako sú to všetko 

pobrežné lokality a ležia nie viac ako 10 km od línie dnešného pobrežia alebo od rieky Tajo. 

Viaceré z nich sa nachádzajú na križovatkách prírodných ciest, ktoré spájajú pobrežie 

s vnútrozemím. Nie je však pravidlom blízkosť orných pôd ako v prípade lokality Zambujal 

(Jorge 2003, 103). 

Osady s kamennou fortifikáciou z tejto oblasti sa vždy pokladali za tie rozlohou menšie 

(napr. Zambujal) v porovnaní napríklad s juhovýchodnou oblasťou. Novými výskumami by sa 

však ich veľkosť mohla rozrásť. Príkladom je Zambujal, ktorého 0,7 ha sa objavom nových 

línií opevnenia (štvrtej a prípadne piatej) zväčšilo na 6,6 akru (= 2,67 ha) alebo až na 12 akrov 

(= 4,86 ha). Všetky tieto odhady sú však hypotetické pokiaľ sa úplne neukončí výskum na 

lokalite (Kunst 2006, 89). 
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4.3.2. Chronológia (Tab.2.) 

 

Chronológia nami sledovaných lokalít v oblasti portugalskej Estremadury je trochu 

odlišná od oblastí predchádzajúcich. Najranejšie osídlenie tohto typu pochádza z obdobia 

raného chalkolitu, ale datovanie (okolo 3200 BC) je o niečo neskoršie ako v prípade provincií 

Alentejo a Algarve. Niektoré z lokalít, hlavne tie väčšie ako Zambujal a Vila Nova de São 

Pedro, boli naposledy osídlené na prelome ranej a strednej doby bronzovej, končiac okolo 

1600 BC. Znamenalo by to, že tieto lokality boli osídlené až okolo 1000 rokov. Osídlenie 

preto nie je jednoznačne chalkolitické. Počas chalkolitického osídlenia boli stavba 

a využívanie fortifikácií najintenzívnejšie medzi 3000 BC a 2400 BC (Jorge 2003, 104). 

Rovnako ako v iných oblastiach aj v oblasti portugalskej Estremadury sú najčastejšie 

osady so strednou dĺžkou osídlenia (5 prípadov) a to medzi raným a neskorým chalkolitom. 

Ako už bolo spomenuté, v dvoch prípadoch ide o dlhú dĺžku osídlenia od raného chalkolitu až 

do ranej doby bronzovej. Zatiaľ boli zistené len dve lokality s krátkou dobou osídlenia, jedna 

z raného chalkolitu a jedna z neskorého chalkolitu (Jorge 2003, 104). 

 

4.3.3. Zambujal 

 

Opevnenú osadu Zambujal (Obr.17) objavil v roku 1932 Leonel Trindade z Torres 

Vedras. Názov Zambujal pochádza z portugalského slova „azambuja“, čo je výraz pre divoký 

olivový strom; „zambujal“ znamená zoskupenie týchto stromov. Dnes tam ostalo len zopár 

týchto stromov na úpätí skalného výbežku, na ktorom leží fortifikácia, ktorá je vzdialená 

skoro 14 km od Atlantického oceánu. Tento skalný výbežok sa nachádza na konci malých 

kopcovitých výbežkov pod názvom Serra do Varatojo (Sangmeister – Schubart 1965, 39) 

západne od Torres Vedras, ktoré dominujú nielen malému údoliu potoka Ribeira de Pedrulhos 

ale tiež jeho ústiu do rieky Sizandro, približne 1 km severozápadným smerom, a časti údolia 

rieky Sizandro vlievajúcej sa do oceánu. Prevýšenie na konci kopcovitých výbežkov nad 

údolím je okolo 70 m (Kunst 2006, 76). 

Geo-archeologický výskum z roku 1986 ukázal, že údolie rieky Sizandro až k ústiu potoka 

Ribeira de Pedrulhos bolo kedysi morskou zátokou. V zázemí lokality Zambujal, skoro 

každých 1,5 km a pozdĺž okraju údolia rieky Sizandro, sú situované malé osady z doby 

medenej. Zambujal je z nich najväčší, leží najbližšie k moru a možno mal k nemu priamy 

prístup vďaka zátoke, ktorá úplne zmizla kvôli sedimentácii počas posledných 4000 rokov 

(Kunst – Uerpman 1996, 11-12). 
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Ako už bolo spomenuté, lokalita Zambujal bola objavená v roku 1932 L. de Freitas 

Sampaio Trindadem. V roku 1944 potom na nálezisku vykonal sondážne výskumy, na 

základe ktorých bolo nálezisko v roku 1946 prehlásené za národnú pamiatku. Veľké výskumy 

tu boli podniknuté až v rokoch 1959 až 1961, ktoré viedol L. Trindade spolu s vtedajším 

riaditeľom múzea v Torres Vedras, lekárom A. Ricardom Belom (Kunst – Lutz 2008, 30). 

Na pozvanie L. Trindada potom pokračovalo od decembra 1962 (Sangmeister – Schubart 

1965, 40) vo výskumoch madridské oddelenie Nemeckého archeologického inštitútu 

(Deutsches Archäologisches Institut - DAI)3 v spolupráci s Inštitútom pre pravekú a ranú 

dobu dejinnú Univerzity vo Freiburgu im Breisgau pod vedením E. Sangmeistera a H. 

Schubarta. V súvislosti s prácami kúpilo mesto Torres Vedras veľkú časť terénu, na ktorej 

prebiehali vtedajšie výskumy (Kunst – Lutz 2008, 30). Spomínané inštitúcie vykonávajú 

výskumy na lokalite dodnes. Lokalita je preto ďalej spojená s archeológmi ako Michael Kunst 

(DAI Madrid), Nina Lutz či Hans – Peter Uerpmann (Inštitút pre pravekú a ranú dobu dejinnú 

Univerzity vo Freiburgu im Breisgau a Archeológie stredoveku na Univerzite v Tübingene). 

E. Sangmeister a H. Schubart, ktorí identifikovali tri fotifikačné línie na lokalite, boli na 

nich schopní rozoznať 13 konštrukčných fáz, ktoré by sa dali zoskupiť do piatich hlavných 

fáz. Ich argumenty boli založené na stratigrafických pozorovaniach, vertikálnych 

a horizontálnych, a na strategických pozorovaniach (Kunst 2006, 76). Dlho sa počítalo práve 

so spomínanými tromi líniami opevnenia, no vďaka neustálym nálezom keramiky z doby 

medenej východne od línie III sa začalo veriť v existenciu štvrtej línie opevnenia na okraji 

skalného výbežku. Túto líniu sa podarilo dokázať výskumom v septembri roku 1995 (Kunst – 

Lutz 2008, 35-36). 

 

Jednotlivé stavebné fázy vrátene línie IV je teda možné charakterizovať nasledovne 

(Kunst – Lutz 2008, 49-50): 

• Stavebná fáza 1 celkovej chronológie (Obr.18,A): podľa E. Sangmeistra a H. Schubarta 

pozostávala táto fáza z úzkych múrov s masívnymi kruhovými vežami a z nich lúčovito 

vychádzajúcich múrov (1,2 – 1,6 m), teda stavebného elementu, ktorý doteraz 

nepoukazoval na štvrtú líniu. Zo svetlej ílovitej vrstvy pochádzajúcej spod najstaršieho 

múru línie IV nálezy, ktoré sú možno zvyškami osídlenia tejto časti areálu pred stavbou 

najstaršieho múru. Takéto nálezy pochádzajú aj z centrálnej časti náleziska, kde sú 

označované ako fáza pred stavebnou fázou 1a. Otázkou však je, či je možné pokladať tieto 

dve situácie za časovo paralelné, alebo či areál na línii IV bol osídlený len počas stavebnej 

                                                 
3 Informácie o inštitúte a jeho projektoch možno nájsť na internetových stránkach http://www.dainst.org  
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fázy I celkovej chronológie, ale ešte mimo opevnenia. Potom by však bolo možné, že línia 

IV patrí až do nasledujúcej stavebnej fázy. 

• Stavebná fáza 2 celkovej chronológie (Obr.18,B): táto fáza je definovaná obranným 

systémom barbakánu, ktorý poukazuje na podobnosť s tzv. cause-wayed-camps4. 

Barbakán tvoril múr široký asi 1 m a uzatváral priestor medzi starou masívnou vežou na 

severe a spevnenej semi-cirkulárnej veže na juhu, tento priestor sa nazýva „vonkajší 

dvor“5 (Kunst 2006, 78). Na múre barbakánu sa nachádzajú otvory alebo okná, nazývané 

aj strieľne (Obr.19), pretože sa nachádzajú priamo oproti bránkam na línii II a navyše 

z tohto tzv. vonkajšieho múru pochádza aj množstvo kamenných hrotov šípov (Kunst 

2006, 78). Patria sem teda aj relatívne husto vedľa seba ležiace malé brány na línii II, 

ktorých šírka prechodov je cca. 0,50 až 1,00 m. Šírka bránok na línii IV sa pohybuje 

medzi 1,20 a 1,30 m. Hlavné brány na líniách I a II existovali počas všetkých fáz.  

• Prechod medzi stavebnou fázou 2 a 3 celkovej chronológie: podľa poznámok E. 

Sangmeistera a H. Schubarta by prechod medzi fázami mohla predstavovať prístavba veže 

s polkruhovým pôdorysom v priestore medzi vežami z vnútornej strany barbakánu na línii 

I. Na línii IV bola rovnako postavená dutá veža polkruhového pôdorysu pred obomi 

bránkami.  

• Stavebná fáza 3 celkovej chronológie (Obr.18,C): vývoj opevnenia v rámci tejto fázy 

označili E. Sangmeister a H. Schubart ako „Massenphase“, pretože ide o rozšírenie 

jednotlivých línií spevňovaním múrov prístavbou nových do značných šírok a vyplnenie 

vnútorných priestorov polkruhových veží zeminou a kameňmi (Kunst 2006, 79), čím teda 

vzniká vyvýšená platforma, ktorá umožňuje obranu pevnosti  z vrchu. 

• Stavebná fáza 4 a 5 celkovej chronológie (Obr.18,D a E): počas fázy 4 boli na 

línii I k masívnym múrom na východnej strane pristavané z vonkajšej strany veže. Tieto 

veže boli však od veží z fázy 1 odlišné, pretože z fáze 4 boli duté na rozdiel od tých z fázy 

1 (Kunst 2006, 79). Fáza 5 spadá už do rozvinutej doby bronzovej a počas nej boli na 

deštrukciách múrov na konci fázy 4 postavené nové veľmi široké. Niektoré duté prechody 

na vrchu vrstiev z fázy 4 indikujú existenciu prechodov cez široké múry (Kunst 2006, 79). 

 

                                                 
4 Podľa oxfordského slovníka je to typ neolitického osídlenia v južnej Británii, viditeľný ako oválne ohradenie 

obkolesené koncentrickými priekopami, ktoré sú križované niekoľkými násypmi (zdroj: 

http://oxforddictionaries.com/definition/causewayed+camp, 16.7.2011). 
5 Angl. outer courtyard, nem. Zwinger 
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Absolútna chronológia sa na lokalite Zambujal zisťovala využitím rádiokarbónovej 

metódy na vzorkách zvieracích kostí a uhlíkov. Vďaka nim bolo zistených niekoľko záverov 

(Kunst 2006, 87): všetky kosti z fáz 1 a 2 sa pohybujú v rozmedzí od 2500 a 2100 cal.BC, 

preto sa predpokladá počiatok osídlenia krátko pred 2500 cal.BC. Na druhej strane vzorky 

uhlíkov sú o niečo staršie ako 2850 cal.BC. Ďalším pozorovaním je, že fázy 1 až 3 sú si 

časovo blízke, no fáza 4 trvala dlhšie, až do 2000 cal.BC a možno až do 1700 alebo 1600 

cal.BC. Táto fáza by sa teda mohla zhodovať s kultúrou zvoncovitých pohárov. Poslednou 

fázou je fáza 5, u ktorej aj keramika indikuje jej príslušnosť k neskorej dobe bronzovej alebo 

mladšej dobe železnej. Príslušnosť k dobe železnej naznačuje aj nález lučíkovitej spony 

(Kunst – Uerpmann 1996, 32-35). 

 

V roku 1994 sa na území chalkolitickej fortifikácie uskutočnil výskum, a to na dvoch 

miestach: v centre opevnenej osady, hlavne v severnej neobývanej a schátralej časti 

novodobej roľníckej usadlosti, ktorá sa nachádza priamo v centre vnútorného opevneného 

areálu, a ďalej v spodnej časti západného svahu, na terase nad potokom Ribeira de Pedrulhos 

na krajoch vinice. 

Pod ruinami časti novodobej usadlosti sa zachovali pozostatky chalkolitickej architektúry, 

ktoré podľa E. Sangmeistera a H. Schubarta by mali patriť múru vnútornej obrannej línii. 

V prípade nálezov okrúhlych kamenných pôdorysov by mohlo ísť buď o vežu, alebo 

o vnútornú zástavbu areálu. V týchto priestoroch boli nájdené aj pozostatky tavby medi 

(Kunst – Uerpmann 1996, 24). 

Nálezy keramiky na západnom svahu dokladajú osídlenie aj tejto časti počas chalkolitu aj 

doby bronzovej (Kunst – Uerpmann 1996, 30-32). Nález už spomínanej lučíkovitej spony 

však posúva osídlenie minimálne na prelom doby bronzovej a železnej (Kunst – Uerpmann 

1996, 32-35). 

Výsledok týchto výskumov poskytuje možnosť, že fortifikácia Zambujal bola druhom 

opevnenia s minimálne 4- až 5-násobne väčšou plochou osídlenia (Kunst – Uerpmann 1996, 

32). 

 

4.3.4. Vila Nova de São Pedro 

 

Rovnako ako Zambujal aj Vila Nova de São Pedro (Azambuja) (Obr.20) patrí 

k opevneným osadám, ktoré sa objavujú na konci 4. tisícročia BC a na začiatku 3. tisícročia 
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BC v oblasti portugalskej Estremadury. Je to lokalita, ktorá vykazuje proto-urbánny charakter 

s komplexným obranným systémom tvoreným kamennými múrmi.  

Známe chalkolitické osídlenie VNSP ležiace na vrcholku kopca (Savory 1972, 29) bolo 

skúmané medzi rokmi 1937 a 1964 portugalským archeológom Alfonsom do Paçom (Müller 

– Soares 2008, 94). Žiaľ choroba a následná smrť zabránila publikácii výsledkov z výskumov, 

ktoré na lokalite vykonal v roku 1959, ktorého sa zúčastnili aj H. Savory a E. Sangmeister. 

Výsledky však boli publikované H. Savorym, ale len na základe jeho poznámok (Savory 

1972, 21). Nálezy z lokality boli uložené v Archeologickom múzeu Carmo v Lisabone, a teda 

sa s nimi dá ďalej pracovať, čo využili aj Roland Müller a António M. Monge Soares pri 

spracovaní a analyzovaní archeometalurgických zvyškov z tejto lokality (2008). 

Počas série vykopávok na lokalite VNSP odkryl A. do Paço takmer kompletne malý ale 

veľmi silno opevnený areál, jeho vnútorné ohradenie s niekoľkými viac alebo menej semi-

cirkulárnymi bastiónmi na vonkajšej stene „hradby“. Ohradený areál mal priemer 25 m 

a múry, ktoré ho obkolesovali tvorili čelné steny z vápencových blokov spojené zmesou ílu 

a práškového vápenca, priestor medzi stenami bol vyplnený hlinou a štrkom. Šírka múru bola 

až 6,5 m. Časti dvoch vonkajších obranných línií boli odkryté tiež, a to na juhozápadnej strane 

náleziska (Savory 1972, 25).  

Celkovo boli na lokalite VNSP zistené tri obranné línie, ale ich chronologické vzťahy 

zatiaľ nie sú jasné. Možno však povedať, že vnútorný múr nebol postavený skôr ako bola 

centrálna časť náleziska dlhodobo osídlená. Naďalej ale nie je isté, či niektorá z vonkajších 

línií tvorila prvotnú fázu opevnenia (Savory 1972, 30). 

V roku 1959 bol uskutočnený rez vedený v smere juhozápad – severovýchod cez 

opevnenia na juhozápadnej strane náleziska, severozápad vstupnej pasáže a neďaleko 

juhozápadného bastiónu č. 9 (Savory 1972, 25). Jeho hlavnou hodnotou je stratigrafická 

demonštrácia existencie troch rôznych a po sebe nasledujúcich kultúrnych skupín, ktoré boli 

tiež rozpoznané na ostatných lokalitách v okolí ústia rieky Tajo. Sú to skupiny spojené s tzv. 

importovanými výrobkami („Import Ware“), millarskými formami a zvoncovitými pohármi 

(Savory 1972, 33). 

Podľa Huberta N. Savoryho (1972, 37) je chronológia lokality nasledovná:  

• Etapa I: osídlenie začína počas prvej polovice 3. tisícročia BC. Táto etapa zodpovedá 

osídleniu lokality pred vznikom opevnenia a je charakterizovaná tzv. copos („poháre či 

čaše“) alebo „Import Ware“, cylindrickými nádobami so stenami tenkými 2 – 3 mm 

a leštenými žliabkovanými dekoráciami (polished fluted decoration) (Müller – Soares 

2008, 95). 
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• Etapa II: začína krátko po strede 3. tisícročia BC. Z tejto etapy pochádza dostatok 

dokladov metalurgie a v rámci keramiky dominujú nádoby dekorované odtlačkami listov 

akácie a krížovými motívmi (Müller – Soares 2008, 95). 

• Etapa III: začína počas poslednej štvrtiny 3. tisícročia BC. Tejto fáze zodpovedá 

objavenie sa zvoncovitých pohárov. Metalurgia je reprezentovaná veľkou rozmanitosťou 

medených artefaktov zahŕňajúcich sekery, dláta a zbrane (Müller – Soares 2008, 95). 

Fungovanie lokality aj počas doby bronzovej nám dokladajú nálezy bronzových artefaktov 

a charakteristické typy keramiky, ktoré sa sporadicky objavujú aj z neskorej doby bronzovej 

(Müller – Soares 2008, 95). 

 

 

4.4. Oblasť severovýchodnej Mesety a jej západnej periférie 

 

Oblasť severovýchodnej Mesety a jej západnej periférie predstavuje provincie Salamanca, 

Zamora, Trás-os-Montes / Alto Duoro a Beira Alta. Je to oblasť už vzdialenejšia od pobrežia, 

s ktorým ho spájajú rieky Duero a Mondego. 

 

4.4.1. Opevnenia v oblasti severovýchodnej Mesety a jej západnej periférie 

 

V prípade tejto oblasti bolo rozpoznaných 6 lokalít (alebo 7 v prípade zahrnutia aj 

izolovanej lokality na hornom toku rieky Mondego). Všetky sa nachádzajú vo vnútrozemí 

a sú spojené priamo s tokom rieky Duero a jeho prítokmi alebo s horným tokom rieky 

Mondego. Najviac skúmané sú Castelo Velho a El Pedroso, pričom Castelo Velho leží na 

križovatke dvoch dôležitých prírodných ciest, čím zaujíma dominantnú pozíciu (Jorge 2003, 

104). 

 

4.4.2. Chronológia (Tab.2.) 

 

O chronológii opevnených osád z oblasti severozápadnej Mesety a jej západnej periférie 

vieme menej ako o chronológii osád z predošlých oblastí. Rovnako tu však nachádzame 

dlhodobo osídlené opevnené osady. Najlepším príkladom opevnenej chalkolitickej osady je 

Castelo Velho, ktorej múry prvýkrát vznikli v strednom chalkolite (okolo 2900 BC), a ktorého 

osídlenie pokračovalo až minimálne do strednej doby bronzovej (1300 BC). Vývoj na 
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lokalitách São Lourenço a možno Castanheiro do Vento by mohol byť podobný (Jorge 2003, 

104). 

Najintenzívnejšia perióda stavby chalkolitických fortifikácií na severe Portugalska bola 

krátka, medzi 2900 BC a 2400 BC. V tejto oblasti prevažovala rovnako ako inde stredná doba 

osídlenia týchto lokalít, a to medzi stredným a neskorým chalkolitom. Nachádzajú sa tu aj 

lokality s dlhou dobou osídlenia, ale žiadne s krátkou dobou osídlenia ešte neboli objavené 

(Jorge 2003, 105). 

 

4.4.3. Castelo Velho 

 

Castelo Velho (Freixo de Numão) sa nachádza na severovýchode Portugalska (Obr.21). 

Opevnenie bolo postavené na hrebeni kopca vo výške 681 m, ktorý dominuje okolitému 

prostrediu. Z geomorfologického hľadiska patrí tento región k útvaru centrálnej náhornej 

plošiny, ktorý je oddelený od náhornej plošiny Meseta tektonickým zlomom známym ako 

Vilariça Longroiva. Kontinentálna klíma je charakterizovaná dlhými horúcimi letami 

miernymi krátkymi zimami (Figueiral – Jorge 2008, 120). 

Lokalita teda leží na exponovanej polohe, na bridlicovitom kopci, ktorý je ukončený 

skalovým ostrohom. Na juhu, východe a severovýchode susedí s potokom Ribeira do Vale da 

Vila, ľavým prítokom rieky Duero. Až na juhozápad, kde sa terén stupňovito zvažuje, na juhu 

a juhovýchode sa nachádzajú hlboké údolia. Prístup je možný len zo severu. Poloha lokality je 

teda dominantná ako v smere na východ (oblasť prítoku Duera, oblasť Côa), tak aj na juh 

a juhozápad (oblasť náhornej plošiny Freixo de Numão) (Jorge 1999, 80). 

Výskumy na nálezisku Castelo Velho, ktoré prebiehali v rokoch 1989 až 2004, sú spojené 

predovšetkým s portugalskou archeologičkou Susanou Oliveira Jorge. Tieto výskumy 

priniesli nový pohľad na význam opevnených osád. 

 

Pozrime sa však najskôr na samotnú charakteristiku náleziska Castelo Velho (Obr.22). 

Najstaršia fáza je datovaná do roku okolo 3000 BC, ale ide o osídlenie ešte pred  

vybudovaním opevnenia (Jorge 1999, 80). Počas výskumov v rokoch 1994 a 1997 sa podarilo 

zistiť, že k tejto fáze patrí aj pevnostná veža nachádzajúca sa na južnej strane vrcholu kopca. 

Táto veža bola využívaná od doby medenej až po dobu bronzovú (Jorge 1999, 86). 

Priestor bol opevnený okolo roku 2900 BC. Tento opevnený priestor pozostával z malej 

pevnosti elipsovitého pôdorysu, ktorá sa výšila na platforme obohnanej prerušeným múrom. 

Nachádzala sa tu centrálna veža, okolo ktorej sa pravdepodobne sústredili obytné priestory, 
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avšak bez stôp chát alebo domov, tak ako oblasti špeciálnej funkcie v súvislosti so 

zásobovaním (mletie, uskladnenie a tkanie) (Jorge 1999, 80-81). 

Nasledujúca fáza je datovaná okolo roku 2200 BC. Počas nej prebehlo niekoľko menších 

prestavieb, pričom vzniká aj tzv. vonkajší nízky múr, ktorý obkolesuje centrálnu pevnosť. 

Obmedzil sa aj prechod do centrálnej pevnosti, a to vďaka uzatvoreniu vchodov, čo však 

nezmenilo využívanie centrálnej veže a niektorých susedných stavieb (Jorge 1999, 81-82). 

Strmý svah na juhu kopca bol spevnený tzv. kamennými rampami, čo znamená, že južná časť 

vrchného múru a južná a juhozápadná časť vonkajšieho nízkeho múru bola spevnená 

bridlicovými doskami spojenými ílom. Šírka tejto kamennej rampy na vrchnom múre bola až 

8 m a v prípade vonkajšieho múru bola situácia zrejme rovnaká (Jorge 1999, 86). Záver tejto 

fázy sa podľa keramiky vyskytujúcej sa na lokalite kládol spočiatku do roku okolo 1700 BC 

(Jorge 1999, 82) a z novších zdrojov vyplýva záver tejto etapy okolo 1300 BC (Figueiral – 

Jorge 2008, 123). 

 

Počas výskumov v rokoch 1994 a 1997 bola preskúmaná aj rituálna stavba s ľudskými 

kosťami (Obr.23). Nachádzala sa medzi vonkajším a vrchným múrom na západnej strane. 

Chronologicky spadá do druhej fázy (2900/2200 BC). Konštrukčne stavba pozostávala 

z bridlicových dosiek a obsahovala ľudské kosti rozličnej veľkosti, zvieracie zvyšky, závažia, 

keramické črepy, fragment ručného mlynu a korálik, ktoré tam boli rituálne uložené (Jorge 

1999, 88). 

 

Ako už bolo spomenuté, výskumy na lokalite Castelo Velho prinášajú nový pohľad na 

opevnené osady. U Castela Velha sa okrem jeho špecifickej lokalizácie, jeho menších 

rozmerov opevneného areálu, množstva vchodov a artefaktov berú do úvahy aj nedávno 

vykonané archeobotanické analýzy uhlíkov, semien a zvyškov ovocia, ktoré umožňujú 

rozšírený pohľad na lokalitu.  

Vďaka archeobotanickým analýzam sa napríklad zistilo, že vegetácia pozostávajúca 

z vždyzelených dubov (Quercus) bola nahradená rozšírením planiky (tzv. jahodového stromu, 

Arbutus) v okolí opevnenia, aby sa tým zabezpečila lepšia viditeľnosť fortifikácie aj z väčších 

diaľok (Figueiral – Jorge 2008, 130). 

 

Tieto nové poznatky spolu s archeologickými nálezmi dovoľujú uvažovať aj o iných 

funkciách lokalít ako Castelo Velho. V tomto prípade sa naskytuje možnosť akejsi rituálnej 
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funkcie, a to vďaka prítomnosti rituálnej stavby a faktu, že cieľom tohto opevnenia 

pravdepodobne mala byť jeho viditeľnosť. 

 

4.4.4. Castanheiro do Vento 

 

Lokalita Castanheiro do Vento sa nachádza na severovýchode Portugalska pri obci Horta 

do Douro (okres Vila Nova de Foz Côa)6 na vrchu kopca (730 m n. m.). Je z neho výhľad do 

širokého okolia, ktoré zahŕňa dôležitý vodný tok (prítok rieky Duero) Ribeira da Teja na 

východe a na severe významné orientačné body na susedných vyvýšeninách ako napríklad 

Castelo de Numão (murovaná stredoveká dedina, kde sa často nachádzajú praveké nálezy) 

a Senhora do Viso, kopec s kaplnkou, z ktorého pochádzajú črepy z doby bronzovej (Cardoso 

– Coixão – Jorge – Pereira 2002, 39). Južná časť kopca, na ktorom leží nálezisko Castanheiro 

do Vento, bola využívaná poľnohospodármi a teda v značnej miere zoraná, naopak severná 

časť je pokrytá krovím a poľnohospodári sem nanosili množstvo kameňa pravdepodobne 

pochádzajúceho z deštrukcií pravekého opevnenia (Cardoso – Coixão – Jorge – Pereira 2003, 

138).  

Na tejto lokalite prebiehajú archeologické výskumy len od roku 1998, no prebiehajú 

dodnes. Mne sú však dostupné len informácie z 5 výskumných sezón, a to z rokov 1998 až 

2002, počas ktorých sa ale pracovalo dokopy len asi 60 dní. K základným zisteným 

informáciám patrí to, že ide o opevnenie s jedným alebo viacerými múrmi, s približne 

kruhovými bastiónmi, z ktorých boli odkryté len 4 (A - D) (Cardoso – Coixão – Jorge – 

Pereira 2003, 138). 

Chronologicky možno Castanheiro do Vento zaradiť do obdobia chalkolitu a prípadne 

staršej doby bronzovej. V absolútnej chronológii ide o obdobie medzi 2900 a 1500 BC 

(Cardoso – Coixão – Jorge – Pereira 2003, 138). V roku 2001 bol in situ nájdený južne od 

bastiónu B fragment šperku zo zliatiny zlata a striebra (elektrón), ktorý by indikoval neskorú 

dobu bronzovú alebo až dobu železnú. Niekoľko rádiokarbónových dát a keramika však 

poukazujú na dobu železnú (medzi 8. a 4. storočím). Naskytuje sa teda možnosť, že praveké 

ruiny boli využívané aj v mladšom období (Cardoso – Coixão – Jorge – Pereira 2003, 139). 

 

Pri výskumoch boli zistené nasledujúce konštrukcie (Cardoso – Coixão – Jorge – Pereira 

2003, 142): 

                                                 
6 Lokalita Castanheiro do Vento sa nachádza 11 km od lokality Castelo Velho (zdroj: 

http://www.archaeological.org/fieldwork/afob/3327, 19.7.2011). 
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• Múr s dvomi stenami s priemernou šírkou 1,5 m opisujúci polkruh s prvým úsekom 

bežiacim v smere severozápad – juhovýchod a druhým v smere sever – juh.  

• Z vonkajšej strany múru boli objavené 4 bastióny (A-D). Zaujímavosťou je, že bastión B 

(Obr.24) sa nachádza priamo na zlome polkruhovitého múru a jeho os nie je kolmá na 

múr, ako je to v prípadoch ostatných bastiónov. 

• Na konci prvého úseku v smere na juh sa nachádza pravdepodobne významné prerušenie. 

• Druhý úsek múru, ktorý rovnako tvorí polkruh a zdá sa, že predstavuje čelný priestor 

vzhľadom k opevneniu. Jeho veľkosť a metódy konštrukcie sú podobné prvému úseku a je 

možné, že jeho bývalé vchody alebo brány boli zastavané v určitom bode, čo by mohlo 

byť podobné situácii na lokalite Castelo Velho. 

• Bastióny sú v tomto prípade definované ako konštrukcie ornamentu alebo prestíže 

slúžiace na spevnenie múru (ako opora v blízkosti svahu) a vytvorenie obmedzených 

priestorov v miestach, kde by sa mohli uskutočniť nejaké manévre. Vo vnútri bastiónov sa 

dokumentujú rôzne mikro-priestory ako malé jamy, výklenky či stély (stelae). 

 

Čo sa nálezov týka, z lokality pochádzajú stovky častí artefaktov – fragmenty nádob 

a iných keramických objektov, žulové mlecie kamene, celé alebo častejšie zlomené sekery 

predovšetkým z kremeňa, riečne okruhliaky (zvyčajne z kremenca), kremenné úštepy a jadrá. 

Na rôznych miestach bolo objavené rozličné množstvo hliny, ktorá zrejme slúžila ako náter. 

Hlina musela zohrávať dôležitú úlohu v používaných stavebných technikách a naznačuje 

dostupnosť vody. V prevažnej väčšine mohlo ísť o hlinené stavby s kamennými základmi 

(Cardoso – Coixão – Jorge – Pereira 2003, 144). 

 

Stále prebiehajúce výskumy na lokalite Castanheiro do Vento (Obr.25) určite prinášajú 

nové poznatky o tejto fortifikácii. Určité závery bude preto možné zverejniť, až bude toto 

opevnenie dostatočne preskúmané. 
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5. Otázka ťažby medi a jej spracovania v súvislosti s významom 

kamenných opevnení 

 

 

Ťažba medi a jej spracovanie sa s kamennými opevneniami na Pyrenejskom polostrove 

spájali už od čias počiatku záujmu o tieto monumentálne stavby. Koniec - koncov už bratia L. 

a H. Siretovci predpokladali ich vznik v súvislosti s príchodom prospektorov kovov na 

juhovýchodné pobrežie Iberského polostrova z egejskej oblasti, a to nielen vďaka rozvoju 

metalurgie v oblasti juhovýchodu polostrova, ale aj podobnosti architektonických prvkov 

kamenných opevnení na západnom a východnom Stredomorí. Predpokladali teda cudzorodý 

pôvod kamenných opevnení, s ktorými súviselo spracovávanie kovov a ich opätovný export 

vo veľkej miere (Bartelheim 2007, 9). Zrejme nebolo mysliteľné, aby domáce skupiny 

obyvateľstva boli schopné vybudovať také konštrukcie, akými boli opevnenia a k tomu ešte 

rozvinúť metalurgickú produkciu. 

Tento interpretačný model sa v iberskej archeológii udržal až do 70. rokov 20. storočia 

a jeho hlavnou predstaviteľkou bola B. Blance. S pribúdajúcimi rádiokarbónovými dátami 

a stále bezpečne nedokázaným orientálnym pôvodom fortifikácií sa súbežne s koloniálnou 

teóriou rozvíjajú aj úvahy o dvoch samostatných ohniskách vzniku metalurgie. Okrem teda 

spomínanej egejskej oblasti sa metalurgia mala samostatne rozvinúť na západnom pobreží 

Stredozemného mora, ktoré malo zahŕňať severné Taliansko, južné Francúzsko a juhovýchod 

Pyrenejského polostrova. K tejto západnej oblasti sa priraďuje aj Portugalsko, a to vďaka 

prvej fáze VNSP (Geddes 1986, 768). Dôvodom k takémuto zmýšľaniu prispeli metalurgické 

analýzy spracovania medi. Ukázalo sa, že v kovových predmetoch pochádzajúcich zo 

západného Stredomoria sa vyskytuje vysoký obsah arzénu (Geddes, 1986, 768; Bartelheim 

2007, 55), čo naznačuje využívanie primitívnych metód tavby kovu, ktoré sú tým pádom 

odlišné od praktík v egejskej oblasti (Geddes, 1986, 768). Aj tieto zistenia potvrdzovali teóriu 

C. Renfrewa o autochtónnom vývoji kamenných opevnení. 

Teóriu príchodu prospektorov kovov nepodporil ani R. Chapman, podľa ktorého boli 

ložiská medi v oblasti východného Stredomoria dostačujúce, takže podniknúť takú dlhú cestu 

nebolo potrebné. Rovnako aj jasné rozdiely v spracovaní kovu a forme sotva hovorili 

v prospech východného pôvodu metalurgie (Bartelheim 2007, 11). 

Napriek všetkým teóriám o pôvode metalurgie na Pyrenejskom polostrove ostáva otázka 

samotnej ťažby kovov a ich spracovania nielen v období chalkolitu naďalej otvorená. Dôležité 
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je poznanie možných zdrojov kovu, ktoré mohli byť využívané v období, ktoré stojí v centre 

našej pozornosti. 

K poznaniu geologickej situácie Iberského polostrova prispievajú mapy Geologického 

a baníckeho inštitútu Španielska (Instituto geológico y minero de España7 - IGME). Ich 

spracovaním je možné získať obraz o výskyte možných ložísk kovov (Obr.26). Tento obraz je 

dôležitý v našom prípade hlavne v súvislosti s kamennými opevneniami. 

Čo sa samotného spracovania kovov týka, k dispozícii máme dva druhy nálezov. Ide 

o samotné výrobky metalurgickej produkcie a predmety súvisiace s tavbou a odlievaním 

kovu, pretože metalurgické pece na Iberskom polostrove nie sú dostatočne poznané, 

výnimkou je možno nález pece s dýzami v Las Pilas (Mojácar, Almería) (Lull – Micó – 

Rihuete Herrada – Risch 2010, 328) alebo prípadne nález z veže XI na lokalite Los Millares, 

ktorý by mohol byť interpretovaný ako pec (Cañón 1986, 221). V ostatných chalkolitických 

osadách prebiehala tavba kovu na otvorených ohniskách, v ktorých boli umiestnené tzv. 

redukčné nádoby naplnené rozlámanou rudou (Lull – Micó – Rihuete Herrada – Risch 2010, 

328), tie boli neskôr nahradené odlievacími téglikmi. K predmetom súvisiacim s tavbou 

a odlievaním kovu patria napríklad dýzy, odlievacie tégliky, odlievacie formy, polotovary či 

struska, ktorých doklady máme z lokalít: Almizaraque (Müller – Rehren – Rovira 2004, 31-

56), Los Millares (Arribas – Molina 1982, 29), Monte da Tumba (Silva – Soares 1985, 20), 

Leceia (Cardoso – Müller 2008, 65-66), Pedra do Ouro (Leisner – Schubart 1966, 30-31), 

Vila Nova de São Pedro (Müller – Soares, 2008, 98-105) a i. 

Spektrum typických kovových produktov doby medenej nie je príliš rozsiahle. Patria 

k nim sekery, dýky, šidlá, nože, píly ale aj hroty šípov (Bartelheim 2007, 57). 

 

Juhovýchodná oblasť Pyrenejského polostrova 

V juhovýchodnej oblasti polostrova sa nachádza dostatok ložísk hlavne medenej rudy. 

Okrem nej sa tu vyskytuje aj niekoľko ložísk zlata (Bartelheim 2007, Abb. II.7). Najbohatšími 

oblasťami poskytujúcimi dané rudy sú údolie rieky Vera (obsah arzénu v medených rudách je 

pre túto oblasť od 3 do viac ako 10%), západne od neho je to územie medzi horným tokom 

rieky Almanzora a údolím rieky Andarax, čo sa nachádza severne od Almeríe, ide o pohorie 

Sierra de Alhamilla bohaté na ložiská medi. Tie sa nachádzajú aj v provincii Murcia, 

konkrétne v údolí rieky Segura, v oblasti Granady pri rieke Gaudix a na strednom toku rieky 

Guadiana Menor. Ložiská striebra sú doložené z oblasti Cartageny (Bartelheim 2007, 37). 

                                                 
7 Informácie je možné nájsť na internetových stránkach: http://www.igme.es/internet/default.asp  



 39 

Okrem veľkých ložísk sa v tejto oblasti vyskytujú aj menšie, ktoré majú rovnako ekonomický 

význam. 

Meď z tejto oblasti, ako už bolo spomínané, obsahovala určité množstvo arzénu, ktorý sa 

potom dostal aj do kovových predmetov. Treba však dodať, že v priebehu argarského obdobia 

sa väčšie množstvo arzénu dostáva do kovových zbraní ako napríklad do šperkov. Materiál, 

z ktorého sa teda zbrane vyrábali, sa stal tvrdším (Lull – Micó – Rihuete Herrada – Risch 

2010, 327). Otázkou však naďalej ostáva akým spôsobom sa množstvo arzénu v týchto 

predmetoch zvyšovalo.  

Od roku 1750 BC sa v rámci kultúry El Argar začínajú produkovať tzv. „pravé“ bronzy, 

ktoré obsahujú cín (2 – 15%) spolu s meďou. V provincii Almería tieto „pravé“ bronzy tvoria 

hlavne šperky a nie nástroje či zbrane. Je preto možné uvažovať nad tým, či tieto predmety 

nie sú importmi zo severozápadu Iberského polostrova, kde sa bronz vyrábal už od polovice 

3. tisícročia BC (Lull – Micó – Rihuete Herrada – Risch 2010, 327). Používanie bronzu sa 

bežnejším stalo až na konci kultúry El Argar. 

Dostatočné doklady zatiaľ chýbajú pre poznanie spôsobu získavania kovu. Nemáme zatiaľ 

žiadne doklady pravekých baní na získavanie potrebných rúd z pohorí na juhovýchode 

polostrova. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že dôkazy banskej ťažby rudy v období praveku 

boli zničené neskoršou ťažbou rúd v púnskych a rímskych časoch (Lull – Micó – Rihuete 

Herrada – Risch 2010, 328). Do úvahy však môžu prichádzať sekundárne zásoby rúd 

nachádzajúce sa na svahoch hôr, ktoré mohli byť rovnako využívané. 

Z juhovýchodnej oblasti pochádzajú doklady metalurgie nielen z opevnených osád ako sú 

napríklad Los Millares (Lull – Micó – Rihuete Herrada – Risch 2010), El Malagón (Cañón 

1986, 220; Blanco a kol. 1984, 138) či Almizaraque (Müller – Rehren – Rovira 2004), ale aj 

z neopevnených osád: Cerro de las Canteras (Cañón 1986, 220) alebo Parazuelos (Lull – 

Micó – Rihuete Herrada – Risch 2010, 331). 

 

Juhozápadná oblasť Pyrenejského polostrova 

Juhozápadnej oblasti dominuje, čo sa ložísk rúd týka, tzv. Iberský pyritový pás, ktorý je 

zdrojom mnohých dôležitých kovových rúd. Ťahá sa od údolia Guadalquiviru približne 

paralelne s pobrežím na juhozápade Portugalska (Obr.26). Prebieha v smere od severozápadu 

na juhovýchod. V minulosti sa tu isto ťažil cín a zlato (predovšetkým na severozápade) tak 

ako aj striebro (na juhu) a meď. Značné sú tu aj ložiská železnej rudy (Bartelheim 2007, 35). 

Vo väčšine prípadov sa jedná o sulfidické rudy, ktoré sa zvetrávaním menia na uhličitanové 
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rudy a hromadia sa v tzv. železných klobúkoch8 (Bartelheim 2007, 35). Tie sa ľahšie 

rozkladali na menšie časti, a preto boli obľúbeným cieľom baníkov, a to zrejme aj tých 

pravekých.  

V oblasti Iberského pyritového pásu prebiehalo množstvo banských aktivít hlavne za čias 

Rimanov a potom v novoveku, ktoré pravdepodobne prostredníctvom povrchových baní 

zničili stopy po pravekom baníctve, ako bolo v minulom storočí pozorované pri Cerro 

Salamón pri rieke Riotinto9 (Bartelheim 2007, 35). V oblasti však v 70. rokoch 20. storočia 

prebehol projekt pod názvom Huelva Archeometalurgical Project (HAP – 

Archeometalurgický projekt Huelvy), ktorý viedli A. Blanco Frejeiro a B. Rothenberg. 

Výsledkom tohto výskumu bolo zistenie mnohých stôp po pravekých banských aktivitách. 

V 90. rokoch 20. storočia však boli tieto výsledky podrobené kritike. Zo 104 lokalít bolo len 

14 datovateľných podľa nálezov a zvyšných 90 sa nedá s istotou zaradiť do konkrétneho 

obdobia. Do praveku ich možno zaradiť len podľa nálezov kamenných ryhovaných sekáčov, 

ktoré sa radia do praveku s tým, že nemožno jednoznačne povedať, o aké obdobie ide 

(Bartelheim 2007, 35-36). 

V rámci juhozápadnej oblasti môžeme pozorovať metalurgické aktivity aj v osadách 

obohnaných kamennými múrmi ako Castelo de Santa Justa (Obr.27) (Cañón 1986, 221) alebo 

Cortadouro (Cañón 1986, 222), aj v osadách bez takéhoto opevnenia. V zmysle spracovania 

kovových rúd v tejto oblasti je dôležité zmieniť sa aj o zaujímavých lokalitách akými sú 

Valencina de la Concepción alebo Cabezo Juré. Obe tieto lokality patria k najvýznamnejším 

osadám juhozápadného Španielska, a to hlavne kvôli množstvu dokladov metalurgickej 

produkcie. Je tiež dôležité dodať, že nepatria medzi osady opevnené kamennými múrmi. 

Na lokalite Cabezo Juré (datovaná medzi 2873 a 2274 cal.BC) (Capitán – Nieto – Nocete 

– Rovira – Sáez 2003) bolo nájdených niekoľko druhov metalurgických pecí, množstvo 

strusky či medených produktov. Lokalita je považovaná za osadu, kde žila určitá komunita 

ľudí špecializovaná na metalurgiu medi. Druhá zmieňovaná lokalita Valencina de la 

Concepción (osídlená od prvého storočia 3. tisícročia BC až do polovice 2. tisícročia cal.BC) 

(Nocete a kol. 2008; Bonilla – Caramé – Sanjuán – Wheatley 2010) nachádzajúca sa priamo 

v centre Iberského pyritového pásu je zaujímavá svojou rozlohou, ktorá sa pohybuje medzi 

                                                 
8 Nem. „Eiserner Hut“: je to ťažobný výraz pre vrchné vrstvy oxidačnej zóny pri rudných ložiskách. Oxidačná 

zóna je zóna zvetrávania rudných žíl prebytkom kyslíka, ktorá siaha od zemského povrchu až po hladinu 

podzemnej vody. (Zdroj: http://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/Eiserner%20Hut, 25.7.2011) 
9 Ide o významnú banskú oblasť v provincii Huelva. Vďaka rudným ložiskám získala aj rieka Riotinto svoje 

charakteristické zafarbenie do červena, od čoho sa odvodzuje aj jej názov. Riotinto v preklade znamená 

zafarbená rieka. 
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300 – 400 ha (nie je však jasné, či bola celá plocha osídlená v jednom čase alebo rozličné 

časti boli osídlené v rozličných fázach) a priekopou oddeleným obytno-výrobným 

a pohrebným sektorom. Valencina predstavuje systém špecializovanej banícko-tavebnej 

osady v oblasti zdrojov minerálov medi.  

 

Portugalská Estremadura 

Oblasť portugalskej Estremadury patrí k územiu s minimálnymi ložiskami rúd. Najbližšie 

väčšie zdroje medi sa nachádzajú až vo vzdialenosti okolo 100 km od pobrežných fortifikácií, 

a to v tzv. zóne Ossa Morena10 (Ossa Morena Zone - OMZ) (Obr.28). Ďalšími možnými 

zdrojmi medi pre túto oblasť sú: Iberský pyritový pás (Iberian Pyrite Betl - IPB), oblasť 

južného Portugalska (South Portugal Zone - SPZ) s malými ložiskami medi a na východ a na 

severovýchod od zóny Ossa Morena sa nachádzajúca centrálno-iberská zóna (Central Iberian 

Zone - CIZ) (Cardoso – Müller 2008, 82-85; Gauß – Goldenberg – Hanning 2010, 288). 

Najbližším zdrojom medi je jej malé ložisko z Matacães (Obr.28, č. 28) niekoľko kilometrov 

východne od lokality Zambujal (Gauß – Goldenberg – Hanning 2010, 288). 

V troch vybraných baniach [Mocissos pri mestečku Alandroal (Évora), Monte da Volta 

Ferreira pri meste Barrancos (Beja) a Monte da Angerinha, severne od mesta Viana do 

Alentejo (Évora)] (Obr.28, č. 53, 7, 38) v regióne Alentejo (Portugalsko) prebehli malé 

výskumy. Do obdobia chalkolitu zapadá len baňa Mocissos, ktorá je rádiokarbónovými 

dátami datovaná od 4. tisícročia BC až do staršej doby železnej (Gauß – Goldenberg – 

Hanning 2010, 289). 

Podľa archeometalurgických analýz vykonaných na lokalitách Vila Nova de São Pedro 

(Müller – Soares 2008), Zambujal (Gauß – Goldenberg – Hanning 2010) a Leceia (Cardoso – 

Müller 2008) je najpravdepodobnejšie, že meď spracovávaná na v týchto opevnených osadách 

pochádzala zo zóny Ossa Morena, pretože meď z vyššie uvedených lokalít izotopicky najviac 

zodpovedá práve medi zo zóny Ossa Morena. Okrem toho tento fakt potvrdzuje aj podobnosť 

medených artefaktov z Estremadury a sídliska La Pijotilla nachádzajúcej sa v zóne Ossa 

Morena. Z tejto zóny pochádza aj ďalšia dôležitá surovina využívaná na lokalitách ležiacich 

na dolnom toku rieky Tajo a to amfibolit. 

 

 

 

                                                 
10 Ossa Morena Zone (angl.) je tektonicko-stratigrafická jednotka nachádzajúca sa na juhozápade európskeho 

variscanského pásu (juhozápad Pyrenejského polostrova) (Chiarada – Tornos 2004, 965). 
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Oblasť severnej Mesety a jej západnej periférie 

Na severovýchode Portugalska sa na rozdiel od oblasti portugalskej Estremadury ložiská 

medi nachádzajú, aj keď nie v takej miere ako na juhu Pyrenejského polostrova. V tejto 

oblasti Mesety prevládajú ložiská cínu (Bartelheim 2007, Abb.II.7).  

Výskumy na lokalitách tejto časti Portugalska sa zatiaľ sústreďujú na monumentálny 

charakter opevnení typu Castelo Velho. Čo sa týka otázok metalurgie a využívania miestnych 

či iných zdrojov medi, nemám k dispozícii dostatok informácií, čo mi teda neumožňuje 

sprostredkovať fakty ako v prípade predchádzajúcich oblastí. 

Doklady metalurgie ako odlievacie formy, tégliky alebo struska sú známe z neopevnených 

osád ako Motilla de Azuer, Morra de la Casa de los Árboles alebo Cerro de le Encantada 

(okrem toho bola na tejto lokalite objavená aj rituálna stavby s oltárom z parohov) (Cañón 

1986, 227). 

 

V súčasnosti je na Iberskom polostrove veľkým „hitom“ štúdium a analýza vzťahov 

medzi komplexitou spoločnosti a ťažbou a spracovaním medi v osadách s kamenným 

opevnením. Pribúdajúcimi poznatkami z oblasti metalurgie prostredníctvom archeo-

metalurgických analýz sa vnášajú nové pohľady do tejto tematiky.  

Tradične sa k otázke metalurgie pristupovalo ako k inovácii, ktorá mala radikálny vplyv 

na spoločnosť, hlavne čo sa týkalo prenosu vedomostí a získavania zdrojov, ktoré mali byť 

kontrolované elitami určitého sociálneho postavenia (Childe 1973; Sahlins 1974). 

V súčasnosti je tento model vďaka novým výskumom diskutovaný. Dokazuje sa, že 

metalurgia nebola výhradnou prioritou elít, ale prebiehala aj v domácom prostredí, a to 

prostredníctvom  širšej skupiny ľudí. Tento fakt je prijateľný na základe existencie malých 

neopevnených chalkolitických osád, v rámci ktorých sa metalurgia zdá rovnako bežná ako na 

opevnených sídliskách. Príkladom takejto malej osady je Parazuelos. Nesmieme zabudnúť ani 

na sídliská ako Valencina de la Concepción a Cabezo Juré, ktoré patria medzi neopevnené 

s komplexným systémom spracovania medi. 

Javí sa teda, že nový materiál bol hlavne používaný na výrobu nástrojov a nič 

nenasvedčuje tomu, že by mal kov zásadne odlišnú spoločenskú hodnotu ako iné materiály, 

ktoré boli spracovávané na vysokej úrovni technickej špecializácie (Lull – Micó – Rihuete 

Herrada – Risch 2010, 340). 

Na základe doterajších zistení možno povedať, že samotná metalurgia aspoň v jej 

počiatkoch nemala zásadný vplyv na sociálnu štruktúru a neprispela k rozvoju sociálnych 

tried. Nad dôvodom vzniku kamenných opevnení je preto nutné sa znova zamyslieť. Ani ich 
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blízkosť k ložiskám medi nie je jednoznačná. V niektorých prípadoch je najbližšie ložisko 

medi vo vzdialenosti niekoľko desiatok kilometrov od opevnenia (v prípade Cerro de la 

Virgen je to napríklad 15 – 20 km) a okrem toho musíme brať do úvahy existenciu opevnení 

na dolnom toku rieky Tajo, kde je vzdialenosť k ložiskám rudy väčšia ako 100 km.  

Do súvisu so vzdialenosťou od ložísk sa kladie aj existencia tzv. dielní, niekedy aj viacero 

v rámci jedného sídliska (napr. Cerro de la Virgen, Los Millares), ktoré fungovali simultánne. 

Tieto miesta sa nachádzali v domoch okrúhlych pôdorysov, pravouhlých budovách alebo 

v bastiónoch obranných línií a taktiež na otvorených priestranstvách medzi chatami. Podľa 

príkladu Cerro de la Virgen, kde sa na takomto mieste našla kamenná sekera, nákova a mlecie 

doštičky, ktoré ležali hneď vedľa ohnísk so zvyškami odliatkov, je možné, že v tzv. dielňach 

prebiehal kompletný výrobný proces od tavenia cez spracovanie k lešteniu kovových 

predmetov (Lull – Micó – Rihuete Herrada – Risch 2010, 330-331). 
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6. Využitie a význam kamenných opevnení 

 

 

Od objavenia prvých opevnení na konci 19. storočia a pribudnutím ďalších vzniklo a stále 

vzniká ohľadom týchto fortifikácií niekoľko teórií a modelov o ich význame. Hneď prvou 

bola tzv. koloniálna teória L. Sireta, ktorá sa zakladala hlavne na podobnosti jednotlivých 

konštrukčných prvkov týchto stavieb s opevneniami vo východnom Stredomorí. Treba však 

podotknúť, že základňou pre vznik mnohých teórií boli predovšetkým opevnenia 

z juhovýchodnej oblasti polostrova, ktoré boli poznané najskôr. 

Pod vplyvom tejto teórie vzniká teda aj niekoľko pojmov, ktoré sú spájané 

s chalkolitickými kamennými opevneniami na Pyrenejskom polostrove. B. Blance napríklad 

zaviedla termín „kolónie“ ako izolované miesta, silno chránené, situované v kultúrne 

odlišnom prostredí, pričom H. N. Savory definoval zároveň profil kolonizátorov. Tými mali 

byť šľachtické alebo kráľovské rodiny spolu s na nich závislými remeselníkmi, ktoré hľadali 

ložiská kovových rúd (Jorge 2003, 92). Pre tento model, v ktorom šlo primárne o ťažbu 

a spracovanie kovov v opevnených osadách nemáme presvedčujúce archeologické doklady. 

O otázkach metalurgie a s ňou spojenou ťažbou rúd sa pojednávalo v predchádzajúcej 

kapitole. A teda len pripomínam, že ani vzdialenosť niektorých lokalít od ložísk potrebných 

rúd nenasvedčuje tomu, že by lokalizácia opevnených sídlisk závisela v prvom rade od 

daných ložísk. Okrem toho poznaním opevnení v oblasti portugalskej Estremadury vylučuje 

použitie tejto teórie aspoň teda jednotne na všetky lokality tohto typu. 

E. Sangmeister navrhol zase nahradiť termín „kolónia“ pojmom „obchodná stanica“11, 

čím poskytol domácim komunitám veľký podiel na výrobnom procese. Treba však 

podotknúť, že funkcia týchto obchodných staníc mala byť odlišná ako funkcia kolónií 

zakladaných Grékmi v neskorších epochách (Gonzalo 1987-88, 53). Pojem „obchodná 

stanica“ by teda znamenal akési sprostredkovateľské miesto komodít medzi domácimi 

a cudzími komunitami.  

 

Niektorých bádateľov možno definovať ako tých, čo podporujú nekoloniálnu teóriu 

difuzionistického modelu. Takými sú napríklad M. Pellicer, J. J. Eiroa, M. Fernández-

Miranda či A. M. Muñoz. Tí kultúrnu evolúciu hodnotia ako intervenciu abstraktných ideí 

a tendencií, ktorých pôvod vidia vo východnom Stredomorí (Gonzalo 1987-88, 56). 

                                                 
11 V španielčine „factoría“ (Gonzalo 1987-88, 53) a v angličtine „factory“ (Jorge 2003, 92). 



 45 

Na udržanie tejto teórie by sa však musel vysvetliť mechanizmus, kontext a okolnosti 

príchodu týchto vplyvov. 

 

V druhej polovici 20. storočia vzniká aj snaha o vyvrátenie koloniálnej teórie, a to 

prostredníctvom neo-evolucionistických tendencií, ktorých predstaviteľmi sú napríklad A. 

Arribas, G. Delibes či J. L. Cardoso. Títo autori zavrhujú migráciu alebo umiernené 

difuzionistické procesy v objasňovaní fortifikácií, kovu, nových typov hrobov a rituálov a tzv. 

ekonomickej intenzifikácie a hierarchizácie spoločnosti. Takéto zmeny zvyčajne pokladajú za 

celok (Jorge 2003, 96). 

 

R. Chapman, A. G. Guillén či A. Ramos Millán je skupina bádateľov, ktorá v 70. a 80. 

rokoch predstavovala funkcionalistiký procesualizmus. Hlavnou myšlienkou týchto tendencií 

bol autochtónny rozvoj rôznych elementov sekvencie Los Millares – El Argar. Opierajú sa 

o znaky ako (Guillén 1999, 78):  

1.) intenzifikácia remesla – viditeľná hlavne v rozvoji metalurgie,  

2.) vzrastajúce rozdiely v bohatstve vo vnútri jednotlivých osád a taktiež medzi osadami, 

ktoré sa odrážajú v hrobovej výbave, 

3.) vzrastajúci militarizmus tak ako v praxi (konštatovaný vďaka rozvoju obrany osád), 

tak aj v etike (reprezentovaný zbraňami v hroboch doby bronzovej). 

Títo bádatelia interpretovali chalkolit juhovýchodnej oblasti ako dôsledok progresívnych 

úprav vo vzťahoch výmeny energie medzi ľuďmi a životným prostredím (Jorge 2003, 96). 

Pre R. Chapmana bola hlavným dôvodom prehlbovania sociálnej diferenciácie potreba 

distribúcie zdrojov nevyhnutne potrebných k životu, akým bola v 3. tisícročí BC hlavne voda. 

Kov preberal tento charakter až v priebehu 2. tisícročia BC. Za archeologický doklad 

konzervácie a následne distribúcie vody pokladá pozostatky cisterien, studní a hrádzí. Prvým 

dokladom takých systémov ešte spred obdobia romanizácie je nález cisterny z lokality Cerro 

de la Virgen (Gonzalo 1987-88, 60).  

Na príkladnej lokalite Los Millares by sa dala demonštrovať predpokladaná zmena 

sociálneho systému, a to vďaka prírodným podmienkam, v ktorých sa táto lokalita nachádza. 

Ide o veľmi suchú oblasť, kde bolo teda dôležité zavedenie zavlažovacieho systému, ktorý 

umožňoval pestovanie jedného z hlavných zdrojov obživy, akým bolo obilie. Práve tieto 

indície mali prispieť ku vzniku hierarchizovanej spoločnosti (Castro 1997, 24-25). Dalo by sa 

preto povedať, že čím zložitejšie poľnohospodárstvo, tým je väčšia potreba vedúcich 

osobností alebo skupín. 
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Otázkou však ostáva, či juhovýchod Pyrenejského polostrova, kde leží lokalita Los 

Millares bola aj v priebehu chalkolitu suchou oblasťou, tak ako tomu je dnes. Posledné štúdie 

paleofauny založené na dátach získaných z posledne kopaných chalkolitických nálezísk, 

demonštrujú, že v tej dobe bolo v danej oblasti množstvo divých zvierat ako jeleň, kanec, 

nedomestikovaný býk, divý zajac, prepelica a drop. Tieto druhy by bez vody neprežili, a preto 

sa predpokladá, že táto oblasť bola v období chalkolitu husto zalesnená a s väčším počtom 

zrážok (Castro 1997, 27).  

Na jednej strane máme teda doklady o existencii systémov potrebných na konzerváciu 

vody a zavlažovanie z lokalít Cerro de la Virgen, Los Millares, Gatas, La Bastida de Totana 

(Castro 1997, 25) a na strane druhej štúdie dokazujúce, že v minulosti nebola juhovýchodná 

oblasť polostrova takou suchou oblasťou ako je dnes. Preto je dôležité zamyslieť sa nad 

relevantnosťou teórie rozpracovanej predstaviteľmi neo-evolucionizmu. V každom prípade 

priniesli nový pohľad na vznik a význam chalkolitických kamenných opevnení. Tento 

problém však ostáva naďalej otvorený, aj keď stále prebiehajúce výskumy prinášajú postupne 

nové poznatky. 

 

Predstavitelia oboch teórií sa však zhodovali v tom, že zmeny badateľné 

v archeologických záznamoch súviseli s tzv. ekonomickou intenzifikáciou a sociálnou 

hierarchizáciou. 

Ich základnými princípmi boli nasledovné body (Jorge 2003, 96): 

1.) Kategória „opevnených osád“ (pojem používaný v tomto smere) bola konceptuálne 

spojená s pojmom „kolónia“. Všetky opevnené osady boli teda považované za indikátorov 

rovnakej kultúrnej reality a v tomto zmysle poskytovali dôkazy o tejto realite. 

2.) Realitou je vo všeobecnosti nazývaná intenzifikácia, interakcia a sociálna komplexita. 

Opevnené osady sú miesta s funkciou obrany, zastrašenia a prezentácie, ktoré vyjadrujú 

medzispoločenské konflikty kvôli potrebe potvrdzovania si teritoriálnych práv. Sú časťou 

svetového procesu postupnej sociálnej komplexity . 

3.) Tieto procesy nie sú v tomto prípade priamo spojené so spracovaním kovov, ako tomu 

bolo v koloniálnej teórii. 

 
Na konci 80. a začiatkom 90. rokov sa do popredia vracia koloniálna teória. Jej 

predstaviteľ M. Kunst využil posledné výsledky paleoenvironmentálnych štúdií, podľa 

ktorých zrekonštruoval atlantické pobrežie v období chalkolitu, čiastočne portugalskú 

Estremaduru, aby stanovil vzťah medzi umiestnením opevnených sídlisk (ako Zambujal, Vila 

Nova de São Pedro, Leceia, Alcalar a Los Millares) a ľahkosť ich prístupu k moru. V tejto 
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neo-koloniálnej konštrukcii vystupovali tieto miesta na strategických polohách ako centrá 

obchodu medzi Iberským polostrovom a inými zastávkami v Stredomorí. Niektoré z nich 

ležiace na križovatke troch prírodných komunikácií pokladal M. Kunst za „centrálne miesta“ 

v rámci hierarchickej siete osídlenia (Jorge 2003, 93). 

Teóriu M. Kunsta svojsky doplnil portugalský archeológ R. Parreira, ktorý použil pojem 

„centrálne miesta“ pre opevnené osady, ktoré videl ako strategické miesta na ťažbu minerálov 

a iných zdrojov, často s ľahkým prístupom k moru, kde sa skladovalo a triedilo rôzne zbožie. 

R. Parreira tiež opísal chalkolitické opevnenia ako vojenské stavby, ktoré neslúžili len 

k obrane ale aj ako prejav prestíže a symbol moci (Jorge 2003, 93-94). 

M. Kunst zdôrazňuje aj defenzívnu funkciu jednotlivých opevnení, ktorá je evidentná 

z mohutnosti múrov, ktoré obkolesujú lokality ako Zambujal, Vila Nova de São Pedro či Los 

Millares. V prípade fortifikácie Zambujal je defenzívna funkcia múrov umocnená tzv. 

strieľňami umiestnenými na múre barbakánu presne oproti vstupom na druhej obrannej línii. 

Rovnako sa tzv. strieľne nachádzajú aj na barbakáne opevnenia v Los Millares. To, že by 

naozaj mohlo ísť o strieľne podporuje aj nález množstva kamenných hrotov šípov práve 

z priestoru, ktorý uzatvára barbakán fortifikácie Zambujal. Kamenné hroty šípov sú celkom 

bežnými nálezmi na lokalitách s kamennými opevneniami (napr. aj Los Millares či Monte da 

Tumba). 

Ďalším dôležitým defenzívnym prvkom je využitie sofistikovaných metrických 

a geometrických prvkov, ktoré boli analyzované napríklad na opevnení Los Millares a jeho 

predsunutom opevnení č. 1 (Esquivel – Navas 2007; Esquivel – Navas 2005). Ide o prvky ako 

kružnica, polomer kružnice, elipsy a priamky. Podľa autorov využitie prvkov tohto typu 

predpokladá určité matematické znalosti a zároveň zabezpečuje väčšiu schopnosť obrany 

ľahko prístupných miest v rámci opevnenia a samotného vchodu. Defenzívu predsunutého 

opevnenia č. 1 zabezpečuje ešte sofistikovanejšia štruktúra, ktorou je opevnenie pôdorysu 

v tvare hexagónu v spojitosti s kruhovými bastiónmi. 

Za defenzívny prvok sa pokladajú aj samotné predsunuté opevnenia, ktoré zabezpečujú 

ochranu opevnení z okolitých kopcov, ako tomu je v prípade Los Millares. 

Potrebu ochrany určitých miest predpokladá M. Kunst aj na základe existencie masových 

hrobov aj na území Španielska, a to z konca 4. tisícročia BC a z 3. tisícročia BC. Ide napríklad 

o hroby na severovýchode krajiny: Longar (Navarra) a San Juan ante Portam Latinam (Álava) 

(Kunst 2007, 128). Masové hroby vyskytujúce sa už od neolitu naznačovali existenciu 

vojnových konfliktov. 
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Nie však vo všetkých prípadoch kamenných opevnení je možné jednoznačne uvažovať 

o defenzívnej funkcii opevnenia. Ide o prípady kedy napríklad šírka múrov nie je dostačujúca 

defenzívnej funkcii. Príkladom je opevnenie v Pedra do Ouro, ktorého múry sa v priemere 

pohybuje od 1,5 m a 2 m (Leisner – Schubart 1966, 12). Podľa S. Vencla (1984, 107) by 

mohli mnohé tzv. defenzívne prvky slúžiť aj na profánne (ploty, ohrady pre dobytok) alebo aj 

kultové účely.  

O kultových či rituálnych účeloch sa uvažuje v prípade opevnenia Castelo Velho, a to 

nielen vďaka rituálnej stavby objavenej vo vnútri opevnenia, ale aj vďaka analýzam okolitej 

flóry. Tieto analýzy nasvedčujú tomu, že pre toto opevnenie bolo dôležité, aby bolo videné. 

Podľa toho bola umelo upravená aj okolitá vegetácia. 



 49 

7. Záver 

 

 

Kamenné opevnenia na Pyrenejskom polostrove je možné zaradiť do opevňovacích 

aktivít, ktoré prebiehali v rámci chalkolitu resp. eneolitu po celej Európe, a to z rôznych 

dôvodov. Ani na Pyrenejskom polostrove nie je tento druh fortifikácií jediný. V oblasti 

iberskej Mesety sa v rovnakom čase rozkladajú tzv. priekopové ohradenia (Díaz-del-Río 

2004). Kamenné opevnenia stojace v centre pozornosti tejto práce sa rozkladajú prevažne 

v štyroch oblastiach, ktorými sú: juhovýchod a juhozápad polostrova, portugalská 

Estremadura a oblasť severnej Mesety a jej západnej periférie. 

Ich zjednocujúcimi prvkami sú okrem mnohých kamenných múrov (v mnohých prípadoch 

niekoľko línií múrov), ktoré sa v priebehu času ukázali nie veľmi stabilné a bolo nutné ich 

spevňovať, aj jasné obranné prvky, akými sú bastióny, barbakán, veže či predsunuté 

opevnenia v iberskej archeológii nazývané fortínes. Na stavbu múrov bola vo všetkých 

prípadoch použitá technika dvoch paralelných stien s vnútorným jadrom. Ich odlišnými 

znakmi bola hlavne veľkosť resp. rozloha (napríklad opevnenia z oblasti portugalskej 

Estremedury boli donedávna považované za všeobecne menšie ako tie na juhovýchode 

polostrova) a počet obranných línií múrov. 

Kamenné fortifikácie ležia vo väčšine prípadov na ostrohoch alebo na vrcholkoch kopcov 

či nejakých terénnych vyvýšeninách. Ich poloha je spojená s tokmi veľkých riek akými sú 

Guadalquivir, Guadiana, Tajo, Mondego a Duero a s ich prítokmi alebo priamo s morom 

prostredníctvom ústia riek. V prípade juhovýchodnej suchej oblasti sú spojené s miestnymi 

menšími riekami ako Andarax (Los Millares). 

Fortifikácie tohto charakteru sa na Pyrenejskom polostrove rozvinuli v prostredí 

chalkolitických kultúr Los Millares a Vila Nova de São Pedro pomenovaných podľa 

eponymných lokalít, kultúry zvoncovitých pohárov v závere chalkolitu a v dobe bronzovej 

boli rozšírené v priebehu kultúry El Argar na juhovýchode polostrova. 

Charakteristickou zástavbou jednotlivých opevnení boli chaty s kamennými kruhovými 

pôdorysmi. Nespĺňali však len obytnú funkciu, ale nachádzali sa v niektorých z nich aj tzv. 

dielne na spracovanie kovu. Takéto dielne sa rozkladali aj napríklad vo vnútorných 

priestoroch bastiónov alebo na voľnom priestranstve medzi jednotlivými chatami. Ich funkcia 

by mala súvisieť s ložiskami hlavne medi, ktoré sa nie vždy nachádzali v tesnej blízkosti 

kamenným múrom alebo múrmi obohnanej osady. V oblasti portugalskej Estremadury boli 

najbližšie väčšie ložiská medi vzdialené dokonca až viac ako 100 km. 
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Vzhľadom na význam opevnení v spojitosti s blízkosťou ložísk medi a spracovaním tejto 

rudy vzniklo mnoho teórií: od prvotnej „koloniálnej“ teórie k „obchodným staniciam“, ktoré 

mali tieto fortifikácie predstavovať. V súvislosti s týmito modelmi stála v centre pozornosti aj 

úloha domáceho obyvateľstva. V ďalšom období sa rozvinuli aj tzv. antikoloniálne teórie, a to 

vo forme neo-evolucionistických a funkcionalistických tendencií. Predstavitelia týchto 

tendencií hľadali akúsi hierarchiu či už sociálnu alebo hierarchiu v rámci jednotlivých typov 

osád v okolí kamenných opevnení. 

Ďalším pojmom, ktorý sa v literatúre objavuje, je pojem „centrálnych miest“ v rámci 

oblastí okolo daných opevnení. Tento pojem sa spája predovšetkým s fortifikáciami v oblasti 

portugalskej Estremadury. Čo sa týka opevnení na severovýchode Portugalska, uvažuje sa 

zase o ich inom využití, či už na určité kultúrne alebo dokonca rituálne účely. Do očí bijúca 

defenzívna funkcia múrov mnohých fortifikácií prináša v úvahu aj ich využitie v čase 

možných vojnových konfliktov. 

Existencia dlhodobého osídlenia (500 – 1000 rokov) a úpravy samotných múrov v prípade 

ich deštrukcie či narušenia aspoň niektorých opevnení v rámci každej oblasti, svedčí 

o významnej úlohe týchto fortifikácií. Poznávanie daných lokalít z rôznych uhlov pohľadu 

naďalej pretrváva, čo v ďalšom období môže priniesť aj nový spôsob nazerania na význam 

týchto kamenných opevnení. 
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8. Summary 

 

 

Walled enclosures on the Iberian Peninsula can be classified into fortification activities 

that took place in the Copper Age respectively Eneolithic across Europe, and from a variety of 

reasons. Even in the Iberian Peninsula this kind of fortification is not unique. At the same 

time in the area of Iberian Meseta extend ditched enclosures (Díaz-del-Río 2004). Walled 

enclosures that stand in the centre of the attention of this work are situated mainly in four 

regions: southeast and southwest of the Peninsula, Portuguese Estremadura and north Meseta 

and its western periphery. 

Their unifying elements apart from many stone walls (in many cases several lines of 

walls), which over time proved not very stable and it was necessary to strengthen them, clear 

defense elements too, such as Bastions, Barbican, towers and “fortínes”. To build the walls in 

all cases it was used the technique of two parallel walls with an inner core. Their 

distinguishing features was mainly the size respectively area (for example fortifications of the 

Portuguese Estremadura recently been considered generally smaller than those of the 

southeast Peninsula) and the number of lines of defensive walls. 

Walled enclosures lie in most cases on so-called spurs or hilltops. Their position is 

associated with flows of large rivers such as the Guadalquivir, Guadiana, Tagus, Duoro and 

Mondego and with their tributaries, or they are connected directly with the sea through 

estuaries. In the case of dry southeast area the enclosures are associated with smaller local 

rivers as Andarax (Los Millares). 

Fortifications of this type in the Iberian Peninsula have developed in an environment of 

Copper Age cultures Los Millares and Vila Nova de São Pedro named after eponymous sites, 

at the end of Copper Age in an environment of Bell Beakers Culture and in the Bronze Age 

they were extended during the culture of El Argar on the southeast of the Iberian Peninsula. 

The characteristic buildings of the fortifications were huts with stone circular ground plan. 

They did not meet only the residential function but some of them served as workshops for 

metal processing. Such workshops were situated for example in the inner space of bastions or 

in the area between huts. Their function should be linked in majority with copper bearings, 

which were not always located in proximity of walled enclosures. In a region of Portuguese 

Estremadura nearest copper deposits were more than 100 km away.  

There exist many theories in conjunction with the proximity of deposits of copper ore and 

its processing, for example the “colonial” theory or the theory of factories. In the context of 
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these models stand in the centre of the attention the role of indigenous inhabitants. In the next 

period so called anticolonial theories have developed in form of neo-evolutionism and 

functionalism. Representatives of these trends looked for some kind of hierarchy within the 

different types of settlements around the walled enclosures. 

Another term that appears in the literature is the term of “central places” in those areas 

around fortifications. This term is mainly associated with the fortifications in Portuguese 

Estremadura. In the northeast of Portugal there is considered other use of walled enclosures, 

certain cultural or even ritual purposes. The clear defensive function of many fortifications 

brings into account their possible use in time of armed conflicts. 

The existence of long-term settlement (500 - 1000 years) and edit their own walls in the 

event of destruction or disruption of at least some of the fortifications in every area indicate 

the important role of these fortifications. Discovering of these places from various points of 

view still persists, what in the future may bring a new way of looking at the significance of 

walled enclosures. 
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9. Súpis lokalít  

 

 

Súpis lokalít (podľa Jorge 1993) (Obr.7):  

 

(Číslo na mape) Názov  

a) Architektonický typ (typ podľa S. O. Jorge) 

b) Lokalizácia (oblasť) 

c) Provincia 

d) Topografická situácia 

e) Rozloha 

f) Chronológia 

g) Obranné štruktúry 

h) Pozorovania 

i) Zvláštne materiály 

j) Remeselné aktivity 

k) Nekropola alebo mohyly 

 

(1) Los Millares  

a) Citadela s 3 líniami múrov, veže, bastióny (Typ Aa) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Almería, Santa Fé de Mondújar 

d) Ostrožná poloha ohraničená údoliami riek 

e) Cca. 5 ha 

f) Cca. 2700 (?) – 1800 BC 

g) 3 línie múrov a citadela 

h) Obytný komplex zahŕňajúci osídlenie, pohrebný komplex, 13 predsunutých opevnení, 

nekropola 

i) Meď, symbolická keramika, maľovaná keramika, keramika zvoncovitých pohárov, 

kostené idoly 

j) Metalurgia, tkanie, mletie, skladovanie 

k) Nekropola s dlhou dobou trvania (okolo 80 hrobiek) 
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(2) Campos  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Almería, Cuevas del Almanzora 

d) Terasa, 20 m nad riekou; rovinatý ostroh 

e) Menej ako 1 ha 

f) Stredný a mladší chalkolit (?) 

g) 2 línie múrov, pravdepodobne s bastiónmi 

h) Kolové jamy 

i) Meď, slonovina, symbolická keramika (?), maľovaná keramika, keramika zvoncovitých 

pohárov, idoly (keramické a kostené) 

j) Tkanie (?), asi závlahové poľnohospodárstvo, suché poľnohospodárstvo, využívanie 

pastvín na kopcoch na lov či zber 

k) Nekropola neznáma 

 

(3) Zájara  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Almería 

d)  Rovinatý ostroh nad potokom 

e) Menej ako 1 ha 

f) Chalkolit (stredný a mladší ?) 

g) –  

h) Silá 

i) Meď, idol (z kameňa) 

j) Tkanie (?), skladovanie (?)  

k) Kolektívny hrob v jaskyni vzdialenej 200 m 

 

(4) Almizaraque  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Almería 

d)  „Tel“ v doline 

e) Menej ako 1 ha 
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f) Stredný chalkolit a mladší chalkolit (?): cca. 2400 / 2300 – 1900 / 1800 BC 

g) – 

h) Pochybnosti o defenzívnom charaktere dvoch zistených múrov 

i) Meď, idoly, „symbolická“ keramika, keramika zvoncovitých pohárov, votívne sandále 

(zo slonoviny) 

j) Nekropola v Cerro de la Encantada asi 200 m od osídlenia (tholoi a jamové hroby) 

 

(5) Cerro de las Canteras  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Almería 

d) Rovinatý vrchol kopca 

e) Menej ako 1 ha 

f) Chalkolit (pred kultúrou zvoncovitých pohárov) 

g) (?) 

h) Silá, kolové jamy 

i) Idoly (z kameňa, kosti a slonoviny), meď, „symbolická“ keramika 

j) Tkanie (?), skladovanie, asi závlahové poľnohospodárstvo, suché poľnohospodárstvo 

k) 1 mohyla s navŕšenou kupolou a jamové hroby pod mohylou 

 

(6) El Tarajal  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Almería, Níjar 

d) Plošina ohraničená údoliami potokov 

e) Menej ako 1 ha 

f) Cca. 2300 až 1800 BC 

g) – 

h) Existujú pochybnosti o existencii akejkoľvek „defenzívnej konštrukcii“ 

i) Meď, „symbolická“ keramika, maľovaná keramika 

j) Asi závlahové poľnohospodárstvo, suché poľnohospodárstvo 

k) Nekropola v El Barranquete (cca. 15 tholoi) 
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(7) Cabezo de la Cueva del Plomo  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Múrcia, Mazarrón 

d) Rovinatý ostroh 

e) Menej ako 1 ha 

f) Záver neolitu / počiatok chalkolitu (?) ( koniec 4. tisícročia BC / začiatky 3. tisícročia BC) 

g) – 

h) – 

i) – 

j) Výroba šperkov 

k) 3 hroby s navŕšenou kupolou (?) na svahu juhovýchodne od osídlenia 

 

(8) Les Moreres  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Alicante 

d) – 

e) – 

f) Chalkolit pred kultúrou zvoncovitých pohárov (?) (posledná tretina 3. tisícročia BC) 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(9) Cerro de Los Castellones  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Granada, Laborcillas 

d) Rovinatý ostroh 

e) Menej ako 2 ha 

f) Stredný chalkolit / počiatok doby bronzovej (cca. 2200 – 1500 BC) 

g) – 
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h) – 

i) – 

j) – 

k) Nekropola v Eriales (megalitické hroby) 

 

(10) El Malagón  

a) Citadela s 2 líniami múrov, veže, bastióny (Typ Ab) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Granada, Cúllar-Baza 

d) Jemné prevýšenie nad údolím 

e) Viac ako 1 ha? 

f) Cca. 2500 – 1800 BC (?) (počiatok až koniec chalkolitu) 

g) Citadela, 2 línie múrov 

h) Loklaita prebehla revíziou, ktorá podstatne zmenila predošlé poznatky 

i) Meď, „symbolická“ keramika, keramika zvoncovitých pohárov, idol (zo slonoviny) 

j) Tkanie, skladovanie (?), metalurgia 

k) Nekropola neznáma 

 

 (11) Cerro de la Virgen  

a) 1 línia múru; platforma ohraničená opornými múrmi (Typ D)  

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Granada, Galera de Orce 

d) Rovinatý vrchol kopca 

e) Cca. 1,2 ha 

f) Cca. 2200 – 1800 BC (?) 

g) – 

h) Hradba spevnená opornými múrmi? 

i) Meď, slonovina, zlato, „symbolická“ keramika, keramika zvoncovitých pohárov, 

„gombíky“ s otvorom v tvare V (zo slonoviny), idoly (z kosti), nátepné doštičky 

(z kameňa) 

j) Tkanie (?) 

k) Megalitické mohyly (?); 3 hypogeá hneď pri osídlení 
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(12) Cerro do Castelo de Santa Justa  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) (?) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Algarve, Alcoutim 

d) Predĺžená vyvýšenina 

e) Menej ako 1 ha (?) 

f) Okolo 2400 až 1900 BC (starší až mladší chalkolit) 

g) ? 

h) – 

i) Meď, „symbolická“ keramika, idoly (z keramiky, kameňa a kosti) 

j) Metalurgia, tkanie, skladovanie? 

k) 1 tholos vo vzdialenosti 5 km od lokality. Nie je isté, či súvisí s kontextom opevnenia. 

 

(13) Los Vientos de la Zarzita  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Huelva, Stª Bárbara de Casa 

d) Pahorok 

e) Menej ako 1 ha ? 

f) Cca. 2400 – 2000 BC? (starší až stredný? chalkolit) 

g) ? 

h) – 

i) – 

j) Tkanie? 

k) Nekropola v La Zarzite: 4 hroby s navŕšenou kupolou v tesnej blízkosti lokality 

 

(14) Palacio Quemado  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Badajoz, Alange 

d) Malá vyvýšenina 

e) Menej ako 1 ha 

f) Chalkolit pred kultúrou zvoncovitých pohárov a počas nej (cca. 2200 – 2000 BC ?) 

g) ? 
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h) – 

i) „Idoly“ z mramoru, keramika zvoncovitých pohárov 

j) – 

k) – 

 

(15) Los Castillejos 1  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Badajoz, Fuente de Cantos 

d) Malý kopec 

e) Menej ako 1 ha 

f) Stredný chalkolit (pred kultúrou zvoncovitých pohárov) 

g) – 

h) – 

i) Idoly (z keramiky) 

j) Tkanie? 

k) – 

 

(16) La Palacina  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Alange 

d) Jemné vyvýšenie 

e) Menej ako 1 ha 

f) Chalkolit (počas kultúry zvoncovitých pohárov) 

g) – 

h) – 

i) Meď, leštená keramika, maľovaná keramika, keramika zvoncovitých pohárov 

j) Mletie? Tkanie? 

k) – 

 

(17) El Moral  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 
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c) Mérida, Fuente del Maestre 

d) Malý kopec 

e) Menej ako 1 ha 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) Mletie 

k) – 

 

(18) Puerto de la Plata  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Los Santos de Maimona 

d) Mierny kopec 

e) – 

f) Chalkolit 

g) ?? 

h) – 

i) – 

j) –  

k) – 

 

(19) Potril  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Aceuchal 

d) Mierna vyvýšenina 

e) Menej ako 1 ha 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) Mletie 
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k) – 

 

(20) Cerro Villa  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Azuaga 

d) Veľký kopec 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(21) El Punto del Mirro  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Feria 

d) Kopec 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) Mletie? 

k) – 

 

(22) Risco del Cuervo  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Puebla del Maestre 

d) Malý kopec 

e) Menej ako 1 ha 
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f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Meď 

j) Tkanie? 

k) – 

 

(23) Traseras de la Pepina  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Fregenal de la Sierra 

d) Veľký kopec 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Keramika zvoncovitých pohárov 

j) – 

k) – 

 

(24) El Pedrosillo  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Llerena 

d) Mierna vyvýšenina 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Keramika zvoncovitých pohárov 

j) Mletie? 

k) – 
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(25) Los Palacios  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Mérida, Valverde de Llerena 

d) Malý kopec 

e) Menej ako 1 ha? 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Keramika zvoncovitých pohárov 

j) – 

k) – 

 

(26) Moncarxa  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Portel 

d) Výrazná vyvýšenina 

e) – 

f) Stredný chalkolit? 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(27) Porto das Carretas  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Mourão 

d) Ostroh  

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 
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h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(28) Outeiro das Carapinhas  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Reguengos de Monsaraz 

d) Predĺžený vŕšok 

e) menej ako 1 ha 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) Tkanie? 

k) – 

 

(29) S.ª da Giesteira  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) ? 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Portel 

d) Značná vyvýšenina 

e) – 

f) Stredný chalkolit 

g) ? 

h) – 

i) – 

j) Tkanie? 

k) Antas da Amieira (v záverečných fázach využitia) 

 

(30) Três Moinhos  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 
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c) Alentejo, Beja 

d) Ostroh  

e) Cca. 2 ha 

f) Stredný a mladší chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Meď (nástroje a tégliky), „symbolická“ keramika, keramika zvoncovitých pohárov, idoly 

(z keramiky) 

j) Tkanie? 

k) – 

 

(31) Monte Novo dos Albardeiros  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B)? 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Reguengos de Monsaraz 

d) – 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Meď, „symbolická“ keramika 

j) – 

k) – 

 

(32) Castelo de S. Brás  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Serpa 

d) Vyvýšený ostroh 

e) – 

f) Chalkolit (začiatok až koniec?) 

g) – 

h) – 

i) Idoly (z keramiky), „symbolická“ keramika, meď, keramika zvoncovitých pohárov 
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j) Tkanie (zóna pre stav) 

k) – 

 

(33) Cerro del Castrejon  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Cáceres, Plazenzuela 

d) Náhorná plošina 

e) – 

f) Stredný chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Meď 

j) – 

k) – 

 

(34) Castillejos I  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Cáceres, Plazenzuela 

d) Vrch 

e) Menej ako 1 ha? 

f) Stredný chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Meď 

j) – 

k) – 

 

(35) Sierra de Pepa  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Cáceres 

d) Kopec 
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e) – 

f) Začiatok chalkolitu 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(36) Los Barruecos  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Cáceres 

d) – 

e) – 

f) Chalkolit (starší, stredný, mladší) 

g) – 

h) Osídlenie, svätyňa s kresbami a nástennými rytinami obkolesené plotom alebo múrom 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(37) La Matilla  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Cáceres 

d) – 

e) – 

f) Stredný chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 
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(38) Collado del Cerezal  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť / Meseta 

c) Cáceres, Hurdes 

d) – 

e) – 

f) Stredný chalkolit? 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(39) Canchal  

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť / Meseta 

c) Cáceres, Jaraiz de la Vera 

d) Pahorok 

e) – 

f) Stredný chalkolit? 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) Na okraji sídliska je známych 10 hrobiek typu dolmen 

 

(40) Campillones de Plasencia  

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Juhozápadná oblasť / Meseta 

c) Cáceres 

d) – 

e) – 

f) Stredný chalkolit? 

g) – 



 69 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

 

(41) Charneca de Fratel  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B)? 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Beira Baixa, V.ª V.ª de Ródão 

d) Náhorná rovina 

e) – 

f) Chalkolit 

g) ? 

h) – 

i) – 

j) – 

k) Megalitická nekropola v okolí sídliska 

 

(42) Monte da Tumba  

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Alcácer do Sal 

d) Ostroh 

e) Cca. 2,5 ha (celý osídlený areál) 

f) Cca. Od 2500 do 2000 BC (Starší chalkolit – Stredný chalkolit) 

g) – 

h) – 

i) Meď, „symbolická“ keramika, keramika zvoncovitých pohárov, idoly (z kameňa a 

keramiky), nádoba (z kosti) 

j) Tkanie, metalurgia, skladovanie 

k) – 
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(43) Escoural 

a) Jedna línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C)? 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Montemor-o-Novo 

d) Kopec 

e) – 

f) Chalkolit (stredný a mladší) 

g) – 

h) Osídlenie postavené nad svätyňou s nástennými rytinami 

i) Meď, „symbolická“ keramika, keramika zvoncovitých pohárov, idoly (z mramoru a kosti) 

j) Metalurgia, tkanie 

k) Jeden hrob typu tholos 200 m od osídlenia 

 

(44) Cortadouro 

a) Jedna línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C) 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Alentejo, Ourique 

d) Ostroh 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Meď 

j) – 

k) – 

 

(45) Alcalar 

a) Citadela s 1 líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastiónmi (Typ B)?? 

b) Juhozápadná oblasť 

c) Algarve, Portimão 

d) Ostroh 

e) Cca. 1 ha ?? 

f) Chalkolit 

g) ?? 
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h) – 

i) – 

j) – 

k) Priľahlá nekropola, koncentrácia: tholoi, megalitická hrobka, hypogeum 

 

(46) Castro de Santiago 

a) 1 línia múru, priekopa (Typ F)? 

b) Severná Meseta a jej západná periféria 

c) Beira Alta, Fornos de Algodres 

d) – 

e) – 

f) Chalkolit (stredný?) 

g) – 

h) – 

i) – 

j) Tkanie? Mletie? 

k) – 

 

(47) Zambujal 

a) Citadela s 2 líniami múrov, veže, bastióny (Typ Ab) (dnes už 3 línie múrov) 

b) Portugalská Estremadura  

c) Estremadura, Torres vedras 

d) Ostroh 

e) Cca. 2 ha? (so 4. líniou múru vzrástla aj rozloha) 

f) Cca. 2500 – 1600 BC (starší až mladší chalkolit a staršia doba bronzová) 

g) – 

h) – 

i) Meď, slonovina, alabaster, idoly (z kameňa a keramiky), keramika zvoncovitých pohárov 

j) Metalurgia, tkanie, produkcia keramiky a artefaktov z kameňa a kosti, mletie 

k) – 

 

(48) Olelas 

a) Lichobežníkové ohradenie s vežami v rohoch (Typ G) 

b) Portugalská Estremadura 
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c) Estremadura, Sintra 

d) Náhorná rovina 

e) – 

f) Chalkolit (starší, stredný a mladší)  

g) – 

h) – 

i) „Symbolická“ keramika, keramika zvoncovitých pohárov, vápencová zoomorfná nádoba, 

idoly (z kosti a vápenca) 

j) – 

k) Pochovávanie vo vnútri osídlenia 

 

(49) Pragança 

a) Jedna línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C)? 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Cadaval 

d) Vyvýšenina 

e) – 

f) Chalkolit (starší, stredný a mladší) 

g) – 

h) – 

i) Idoly (z vápenca), keramika zvoncovitých pohárov 

j) – 

k) – 

 

(50) Penha Verde 

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Sintra 

d) Vrcholok 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Idoly (z keramiky) 
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j) – 

k) – 

 

(51) Penedo do Lexim 

a) Jedna línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C)? 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Mafra 

d) Vrchol 

e) Menej ako 1 ha 

f) Starší chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Idoly (z keramiky) 

j) – 

k) – 

 

(52) Columbeira 

a) Citadela s jednou líniou múru, s vežami alebo bez nich a bastióny (Typ B) 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Bombarral 

d) Ostroh 

e) Menej ako 1 ha 

f) Chalkolit (starší a stredný?) 

g) – 

h) – 

i) – 

j) Tkanie? 

k) – 

 

(53) Castro do Penedo 

a) 1 línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C)? 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Torres Vedras 

d) Vrchol 
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e) Menej ako 1 ha 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Meď, keramika zvoncovitých pohárov 

j) Tkanie? 

k) – 

 

(54) Serra das Baútas 

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Sintra 

d) Ostroh 

e) Menej ako 1 ha? 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Keramika zvoncovitých pohárov 

j) – 

k) – 

 

(55) Santa Eufémia 

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Portugalská Estemadura 

c) Estremadura, Sintra 

d) – 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 
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(56) Barrigudo 

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estrmadura, Torres Vedras 

d) – 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(57) Castro da Boiaca 

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Torres Vedras 

d) – 

e) – 

f) – 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(58) Castro da Portucheira 

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Portugalská Estremadura  

c) Estremadura, Torres Vedras 

d) – 

e) – 

f) – 

g) – 
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h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(59) Castro da Fórnea 

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ H) 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Torres Vedras 

d) – 

e) Menej ako 1 ha 

f) – 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(60) Leceia  

a) Citadela s 2 líniami múrov, veže, bastióny (Typ Ab) 

b) Portugalská Estremadura  

c) Estremadura, Oeiras 

d) Ostroh 

e) Cca. 1 ha 

f) 2600 – 1800 BC (koniec neolitu – záver chalkolitu) 

g) – 

h) – 

i) Meď, slonovina, idoly (z keramiky a kameňa), keramika zvoncovitých pohárov 

j) Tkanie 

k) Otvorené kolektívna hrobka v skale (koniec neolitu) 800 m od osídlenia. Prírodná dutina 

na úpätí zrázu, kde sa nachádza osídlenie (stredný chalkolit). 

 

(61) Vila Nova de S. Pedro 

a) Citadela s 2 líniami múrov, veže, bastióny (Typ Ab) 
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b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Azambuja 

d) Ostroh 

e) Cca. 1 ha 

f) 2500 – 1700 BC?? (starší chalkolit – staršia doba bronzová) 

g) – 

h) – 

i) Meď, „symbolická“ keramika, keramika zvoncovitých pohárov, idoly (z keramiky), 

poháre (výnimočne keramické) 

j) Skladovanie. Metalurgia? Výpal keramických nádob? 

k) – 

 

(62) Pedra do Ouro 

a) Lichobežníkovité ohradenie s vežami v rohoch (Typ G) 

b) Portugalská Estremadura 

c) Estremadura, Alenquer 

d) Plochý vrch kopca (ostroh) 

e) Menej ako 1 ha 

f) Mladší chalkolit 

g) – 

h) – 

i) Keramika zvoncovitých pohárov 

j) – 

k) – 

 

(63) Alto Quemado 

a) Štruktúra neznámeho typu (Typ F) 

b) Severná Meseta a jej západná periféria 

c) Ávila 

d) – 

e) – 

f) Starší / neskorý chalkolit 

g) – 

h) – 
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i) – 

j) – 

k) – 

 

 

(64) El Pedroso 

a) 1 línia múru, veľký priemer (Typ E) 

b) Severná Meseta  a jej západná periféria 

c) Zamora 

d) „Inselberg“ (izolovaný kopec) 

e) Cca. 4 ha (celkový areál bez limitácie múrom) 

f) Chalkolit 

g) – 

h) Hradba obkolesuje areál s osídlením a svätyňou so skalným umením 

i) – 

j) Mletie? 

k) – 

 

(65) Castelo Velho 

a) Citadela s 1líniou múru, s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ B) 

b) Severná Meseta a jej západná periféria 

c) Trás-os-Montes a Alto Duoro, Vila Nova de Foz Côa 

d) Koniec ostrohu 

e) Menej ako 1 ha 

f) Cca. 2400 – 1500 BC? (starší chalkolit až staršia doba bronzová) 

g) – 

h) – 

i) Meď, maľovaná keramika, keramika typu Cogeces 

j) Tkanie, mletie, skladovanie 

k) – 

 

(66) Castanheiro do Vento 

a) Citadela s 1líniou múru, s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ B)? 

b) Severná Meseta a jej západná periféria 
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c) Trás-os-Montes a Alto Duoro, Vila Nova de Foz Côa 

d) Ostroh 

e) – 

f) Chalkolit 

g) ? 

h) – 

i) Keramika zvoncovitých pohárov 

j) – 

k) – 

 

(67) Crasto 

a) Jedna línia múru s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ C)? 

b) Severná Meseta a jej západná periféria 

c) Trás-os-Montes a Alto Duoro, Murça 

d) – 

e) – 

f) Chalkolit 

g) – 

h) – 

i) – 

j) – 

k) – 

 

(68) S. Lourenço 

a) 1 línia múru; platforma ohraničená opornými múrmi (Typ D) 

b) Severná Meseta a jej západná periféria 

c) Trás-os-Montes a Alto Duoro, Chaves 

d) Ostroh a hraničné zóny 

e) Cca. 2 ha (domnelá celková plocha) 

f) Cca. 2400 – 1800/1500 BC (?) (starší chalkolit až staršia doba bronzová) 

g) – 

h) Múr a platformy ohraničené terasami 

i) Meď, „symbolická“ keramika  

j) Mletie 
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k) – 

 

(69) Predsunuté opevnenie č. 1 v Los Millares 

a) Citadela s 1líniou múru, s vežami alebo bez a bastiónmi (Typ B) 

b) Juhovýchodná oblasť 

c) Almería, Santa Fé de Mondújar 

d) Rovinatý vrchol kopca 

e) Menej ako 1 ha 

f) Cca. 2400 – 1800 BC (starší chalkolit až mladší chalkolit) 

g) – 

h) – 

i) Meď, idoly (z kosti) 

j) Mletie, metalurgia 

k) Nekropola v Los Millares 
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11. Obrazová príloha 
 

 

 
 

 

Obr.1 a) Sa Urècci pri obci Gúspini/Sardínia; b) El Antigors/Mallorka. 1:1000 
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Obr.2 a) Lébous pri Montpellieri; b) Pedra do Ouro. 1:1000 

 

 

 

Obr.3 Opevnenie Boussargues v južnom Francúzsku 
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Obr.4 Model horizontálnej a vertikálnej stratigrafie múrov opevnenia Zambujal 
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Obr.5 Águas Frias (Alandroal) 

 

 

 

Obr.6 Santa Vitória (Campo Maior) 
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Obr.7 Lokalizácia chalkolitických kamenných opevnení na Pyrenejskom polostrove 
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Obr.8 Model fortifikácie Los Millares 

 

 

 

Obr.9 Lokalizácia Los Millares 
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Obr.10 Mapa osídlenia ukazujúca 4 línie múrov a predsunuté opevnenia 

 

 

 

Obr.11 Los Millares, obranné línie múrov A,B a C 
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Obr.12 Los Millares, barbakán na vonkajšom obrannom múre A 

 

 

 

Obr.13 Model barbakánu na lokalite Los Millares 
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Obr.14 Los Millares, predsunuté opevnenie č. 1 a 5 

 

 

 

Obr.15 Štruktúra predsunutého opevnenia č. 1, Los Millares 
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Obr.16 Monte da Tumba 

 

 

 

Obr.17 Pozostatky opevnení na lokalite Zambujal 
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Obr.18 Zambujal, konštrukčné fázy 
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Obr.19 „Strieľne“ barbakánu opevnenia Zambujal 
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Obr.20 Vila Nova de São Pedro 

 

 

Obr.21 Lokalizácia opevnenia Castelo Velho 
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Obr.22 Castelo Velho 

 

 

 

Obr.23 Castelo Velho, TR: centrálna veža, E: prístavby centrálnej veže, EST: prístavby 

vchodov vrchného múru, Z: multifunkčný priestor na západe, T: veža opevnenia, M1: vrchný 

múr, M2: vonkajší malý múr, ER: rituálna stavba, PL: východná brána, PN: severná brána, 

PW: západná brána, B: bastióny 
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Obr.24 Castanheiro do Vento, bastióny A a B 
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Obr.25 Castanheiro do Vento 

 

 

 

Obr.26 Ložiská rúd medi, cínu, striebra, zlata 
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Obr.27 Castelo de Santa Justa 

 

 

Obr.28 Mapa juhozápadnej obl. Pyrenejského polostrova a port. Estremadury s geologickými 

jednotkami 
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