


SÍDLA, ARTEFAKTY A ČAS...

Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej  
k 75. narodeninám Ladislava Veliačika

Lucia Benediková – Milan Horňák
(editori)



Archaeologica Slovaca Monographiae

COMMUNICATIONES

Instituti Archaeologici Nitriensis 
Academiae Scientiarum Slovacae

TOMUS XXI

NITRAE MMXVIII



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
VIA MAGNA, S. R. O.

SÍDLA, ARTEFAKTY A ČAS...

Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej  
k 75. narodeninám Ladislava Veliačika

Lucia Benediková – Milan Horňák
(editori)

Publikácia bola podporovaná projektmi VEGA 1/0399/18 a 2/0001/18  
a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-15-0491.

Vyšlo s finančnou podporou VIA MAGNA, s. r. o.

NITRA – V RÚTKY  2018



Lucia Benediková – Milan Horňák (editori)

Sídla, artefakty a čas...

Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej  
k 75. narodeninám Ladislava Veliačika

Nitra – Vrútky 2018

Archaeologica Slovaca Monographiae
Communicationes, Tomus XXI

Hlavný redaktor doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

Recenzenti Mgr. Peter Barta, PhD., Mgr. Zora Bielichová, Mgr. Martin Golec, Ph.D.,
 PhDr. Milan Salaš, DrSc., Mgr. Klára Šabatová, Ph.D., Dr hab. Marcin S. Przybyła

Výkonná redaktorka Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Počítačová sadzba Beáta Jančíková

Návrh obálky Mgr. František Hříbal, PhD.

Vydavateľ Archeologický ústav SAV, Nitra
 VIA MAGNA, s. r. o., Vrútky

Tlač VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava

Predná strana obálky Záber na výskum na Hradiskách v Zemianskom Podhradí.  
Foto P. Romsauer 1991.

Zadná strana obálky Letecký záber na polohu Hradiská v Zemianskom Podhradí.  
Foto I. Kuzma 1987.

Rozširuje Archeologický ústav SAV
 Akademická 2, 949 21 Nitra
 tel.: + 421 / 37 / 6943 209
 e-mail: nraukniz@savba.sk

© Archeologický ústav SAV, 2018
© VIA MAGNA, s. r. o., 2018

ISBN 978-80-8196-020-8





7

OBSAH

Tabula gratulatoria  ................................................................................................................................................  9

Ladislav Veliačik – jubilujúca osobnosť slovenskej archeológie  ...................................................................  11

Ladislav Veliačik – Honouree of Slovak Archaeology  ...................................................................................  13

Gratulácia  ..............................................................................................................................................................  15

Bibliografia Ladislava Veliačika  .........................................................................................................................  17

Juraj Bartík 
Nová šálka typu Friedrichsruhe zo západného Slovenska  ...........................................................................  25

Lucia Benediková – Karol Pieta
Lužické hradisko s následným laténskym osídlením v Soblahove (okres Trenčín)  ..................................  37

Zoja Benkovsky-Pivovarová
Príspevok k lužickej kultúre na Slovensku  ......................................................................................................  55

Jan Bouzek
Lužická kultura na Slovensku – pohled od západu  .......................................................................................  67

Vít Dohnal
Východní Morava v době lužických popelnicových polí  ..............................................................................  73

Gabriel Fusek – Michal Holeščák
Najstaršie opevnenie Veľkého vrchu v Divinke  ..............................................................................................  83

Adam Gašpar
Genéza a „pulzovanie“ lužickej kultúry na príklade osídlenia stredného Považia  
a priľahlej časti východnej Moravy  ...................................................................................................................  95

Bogusław Gediga
Bemerkungen über den Begriff „Lausitzer Kultur” heute  ...........................................................................  105

Katalin Novinszki-Groma
New data on harp-shaped fibulae from Transdanubia  ................................................................................. 113

Milan Horňák
Zabudnuté v depozite? Nepublikované pohrebiská lužickej kultúry z Turca  .......................................... 131



8

Ondřej Chvojka – Jan John
Sekeromlat typu Nortycken z depotu v Olešné (okres Písek)  .....................................................................  153

Pavol Jelínek
Významné ženy a symbolika mušle v nitrianskej kultúre  ..........................................................................  163 

Marta Korczyńska – Michał Mazur
Unterschiedlich und doch gleich? Eine komparative Studie  
zu spätbronze-/früheisenzeitlichen Webgewichten aus Kleinpolen  ..........................................................  171

Mária Kotorová-Jenčová
Sídlisko z neskorej doby bronzovej a z doby halštatskej vo Vlači  ..............................................................  199

Martin Kvietok – Tomáš Zachar
Depot bronzových predmetov zo záveru neskorej doby bronzovej  
až staršej doby železnej z Hornej Mičinej (okres Banská Bystrica)  ............................................................  215

Vladimír Mitáš – Róbert Ölvecky – Jozef Urminský – Jana Mihályiová
Bronzové hroty kopijí a oštepov z doby popolnicových polí na Považí (západné Slovensko)  ..............  229

Mária Novotná
Depoty bronzov na Slovensku a interpretácia ich významu  ......................................................................  251

Filip Ondrkál
Nové depoty mečov liptovského typu z Bošáce  ............................................................................................  271

Víťazoslav Struhár – Tomáš Zachar
Depot bronzových predmetov z Ružomberka, Jaziercov. Príspevok k problematike  
ukladania bronzovej industrie v prostredí travertínov  ...............................................................................  295

Mónika Winkler – Zoltán Czajlik
Die Untersuchung von hallstattzeitlichen Hügelgräbern aufgrund Luftbilder. Neue Angaben 
von Nordwestungarn  ........................................................................................................................................  323



9

TABULA GRATULATORIA

Peter Barta, Bratislava
Juraj Bartík, Bratislava
Jozef Bátora, Bratislava/Nitra
Lucia Benediková, Nitra
Zoja Benkovsky-Pivovarová, Maria Enzersdorf
Mário Bielich, Nitra
Zora Bielichová, Nitra
Alena Bistáková, Nitra
Wojciech Blajer, Kraków
Jan Bouzek, Praha
Gertrúda Březinová, Nitra
Jozef Bujna, Nitra
Zoltán Czajlik, Budapest
Klaudia Daňová, Nitra
Ľubica Demianová Kupcová, Dolný Kubín
Vít Dohnal, Olomouc
Kristian Elschek, Nitra/Bratislava
Eva Fottová, Nitra
Gabriel Fusek, Nitra
Adam Gašpar, Brno
Bogusław Gediga, Wrocław
Martin Golec, Olomouc
Jacek Górski, Kraków
Mária Hajnalová, Nitra
Milan Hanuliak, Nitra
Katarína Harmadyová, Bratislava
Michal Holeščák, Nitra
Milan Horňák, Vrútky
Bogusław Chorąży, Bielsko-Biała
Bożena Chorąży, Bielsko-Biała
Ondřej Chvojka, České Budějovice
Gábor Ilon, Kőszeg
Július Jakab, Nitra
Miriam Jakubčinová, Nitra
Pavol Jelínek, Bratislava
Luboš Jiráň, Praha
Jan John, České Budějovice
Carol Kacsó, Baia Mare
Marta Korczyńska, Kraków
Mária Kotorová-Jenčová, Prešov
Branislav Kovár, Nitra
Rudolf Kujovský, Nitra
Klára Kuzmová, Trnava

Martin Kvietok, Banská Bystrica
Michaela Lochner, Wien
Renata Madyda-Legutko, Kraków
Róbert Malček, Zvolen
Michał Mazur, Kraków
Jana Mihályiová, Nitra
Elena Miroššayová, Košice
Vladimír Mitáš, Nitra
Gabriel Nevizánsky, Nitra
Katalin Novinszki-Groma, Budapest
Mária Novotná, Trnava
Laco Olexa, Košice/Nitra/Nižná Myšľa
Róbert Ölvecky, Nitra
Filip Ondrkál, Olomouc
Dominika Oravkinová, Nitra
Ondrej Ožďáni, Nitra
Juraj Pavúk, Nitra
Karol Pieta, Nitra
Péter Prohászka, Nitra
Marcin Przybyła, Kraków
Ján Rajtár, Nitra
Peter C. Ramsl, Nitra/Wien
Peter Romsauer, Nitra
Matej Ruttkay, Nitra
Milan Salaš, Brno
Andrea Slaná, Žilina
Marián Soják, Nitra/Spišská Nová Ves
Susanne Stegmann-Rajtár, Nitra
Víťazoslav Struhár, Ružomberok
Ildikó Szathmári, Budapest
Klára Šabatová, Brno
Peter Šalkovský, Nitra
Gerhard Trnka, Wien
Jozef Urminský, Hlohovec
Vladimír Varsik, Bratislava
Roman Vávra, Bratislava
Jozef Vladár, Nitra
Ivona Vlkolinská, Nitra
Egon Wiedermann, Topoľčany
Mónika Winkler, Budapest
Jozef Zábojník, Nitra
Tomáš Zachar, Brno
Barbara Zajacová, Nitra



11

LADISLAV VELIAČIK –  
JUBILUJÚCA OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ ARCHEOLÓGIE

V malebnom prostredí Jasenskej doliny v Turci sa ��. a ��. mája ���� konalo komorné kolokvium, zor- malebnom prostredí Jasenskej doliny v Turci sa ��. a ��. mája ���� konalo komorné kolokvium, zor-Jasenskej doliny v Turci sa ��. a ��. mája ���� konalo komorné kolokvium, zor-
ganizované archeologickou spoločnosťou VIA MAGNA, s. r. o., ako pocta dielu nášho priateľa a kolegu 
PhDr. Ladislava Veliačika, DrSc.

Pri príležitosti tejto akcie sme sa ako zástupcovia „mladšej“ archeologickej generácie rozhodli 
vydať zborník príspevkov k životnému jubileu Ladislava Veliačika, ktorý teraz aj slávnostne pred-Ladislava Veliačika, ktorý teraz aj slávnostne pred-
kladáme.

Keďže sme nielen kolegovia, ale máme aj čo sa odborného záujmu k Lacovi blízko, sme radi, že sa 
podarilo zostaviť zväzok štúdií venovaných tým témam, ktorým jubilant zasvätil svoju profesionálnu 
dráhu a ktorých spektrum – sídla, artefakty a čas... – sa odráža aj v názve tejto knižky. 

Dovolíme si v našom úvode predstaviť Laca – ako vedca-archeológa – aj „oficiálne“...

PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc., sa narodil �3. júna �943 v Medzilaborciach do rodiny štátneho zamest- Medzilaborciach do rodiny štátneho zamest-Medzilaborciach do rodiny štátneho zamest-
nanca.

Od skončenia štúdia archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 
�96� – �96�, ktoré absolvoval s diplomovou prácou tematicky orientovanou na staršiu dobu bronzovú, 
pracuje od začiatku svojho vedeckého pôsobenia v roku �96� až dodnes (s krátkou prestávkou v čase 
povinnej vojenčiny) v Archeologickom ústave SAV v Nitre. Je popredným odborníkom na dobu bron-
zovú, všestrannou osobnosťou z vedeckej i organizačnej stránky, a jednou z najvýraznejších osobností 
slovenskej archeologickej obce vôbec. 

Vo vedeckom bádaní sa venuje predovšetkým lužickej kultúre – významnému európskemu kultúr-
nemu fenoménu strednej až neskorej doby bronzovej (i doby halštatskej) v širších stredoeurópskych 
súvislostiach. 

Ladislav Veliačik vypracoval dodnes platnú typologickú náplň i periodizáciu tejto kultúry na Slo-
vensku a jeho monografia Die Lausitzer Kultur in der Slowakei (�983), ktorá je prepracovanou verziou jeho 
kandidátskej dizertácie (�978), patrí k najcitovanejším slovenským archeologickým prácam vôbec. 

Ladislav Veliačik významne prispel aj k poznaniu neskorobronzového úseku lužickej kultúry prácou 
Súčasný stav výskumu lužickej kultúry na Slovensku (�989).

Je spoluautorom slovenskej a aktualizovanej nemeckej mutácie prehľadovej a opäť frekventovane ci-
tovanej práce o dobe bronzovej na Slovensku – Slovensko v dobe bronzovej (1991; Die Bronzezeit im slowa-
kischen Raum, �999), z ktorých slovenský variant bol v roku ���4 ocenený Cenou Literárneho fondu za 
výnimočný ohlas na jedno dielo v sekcii Vedecká a odborná literatúra.

Prevažnú väčšinu riešených tém skúma L. Veliačik vo vertikálnej rovine, teda tak, že ich hodnotí 
z pohľadu vývoja v rámci dlhších chronologických celkov doby bronzovej, čím dokáže lepšie postihnúť 
zmeny a špecifiká, ku ktorým dochádzalo v kratších časových úsekoch.

Tak napríklad významne prispel k poznaniu jednotlivých typov bronzovej industrie, o čom svedčia 
jeho práce venované nožom, náramkom, nádobám a depotom z mladšej a neskorej doby bronzovej a doby 
halštatskej, ako aj pohrebného rítu lužickej kultúry (analýza a vyhodnotenie pohrebísk v Liptovskom 
Mikuláši-Ondrašovej, Diviakoch nad Nitricou, Krásnej Vsi a ď.). Mnohé analyzované nekropoly i sám 
skúmal v teréne a získané poznatky dokázal vhodne využiť pri návrhu periodizácie daného obdobia 
dejín územia dnešného Slovenska.

Osobitný vedecký záujem L. Veliačika sa sústredil na opevnené sídla (hradiská) lužickej kultúry na 
Slovensku, ktorým sa venoval z hľadiska ich chronológie, topografie, stavebného vývoja fortifikácií i ako 
prvkom historickej krajinnej štruktúry (�983; ���4; ���6 a ď.). Túto špeciálnu problematiku dokázal po-
pularizačnými článkami, napr. v časopise Pamiatky a múzeá či Krásy Slovenska, ale aj formou predná- múzeá či Krásy Slovenska, ale aj formou predná-múzeá či Krásy Slovenska, ale aj formou predná-
šok, výstav, príspevkov pre televíziu, rozhlas a dokumentárny film, vhodne sprístupniť aj širšej verejnos-
ti. Dôležitou etapou jeho vedeckej kariéry bol v tomto ohľade aj výskum na lokalite Hradiská (Hradište, 



��

Hradiščá) v Zemianskom Podhradí, ktorého výsledky primárne publikoval v spoluautorstve so svojím 
spolupútnikom Petrom Romsauerom (�998). 

Okrem kľúčového predmetu jeho vedeckého záujmu – lužickej kultúry – sa v rámci svojej vedeckej 
kariéry zaoberal aj aspektmi iných kultúr doby bronzovej (�97�; �97� a ď.), príležitostne sa venoval aj 
témam z iných období praveku a včasnohistorického obdobia (�97�; �984; ���� a ď.).

Neoddeliteľnou súčasťou a často základom jeho práce je bohatá a kvalitne realizovaná terénna čin-
nosť v mnohých regiónoch južného, západného a stredného Slovenska (Orava, Liptov, stredné Považie, 
Ponitrie, južné Slovensko).

Nemožno opomenúť ani jeho editorskú činnosť, ktorej významnou súčasťou je jeho práca ako odbor-
ného redaktora edície Archeologické pamätníky Slovenska.

Na ústave sa ako školiteľ a oponent aktívne podieľal i na uskutočňovaní doktorandského štúdia, 
je členom Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV, v minulosti bol členom rôznych odborných 
komisií a kolégií (napr. Vedecké kolégium SAV pre kultúrnohistorické vedy, Národný komitét pre ar-
cheológiu, Vedecké kolégium SAV pre historické vedy, Komisia SAV pre vedeckú výchovu). V rokoch 
�99� – ���4 bol štatutárnym zástupcom riaditeľa ústavu.

Pre nás je jubilant veľkým vzorom, ktorému vďačíme za nejednu dobrú radu pri písaní našich dizer-
tačných prác a ďalších štúdií venovaných dobe bronzovej a železnej. 

Milý Laco, za toto všetko si ťa ceníme nielen ako vedca, ale aj – a predovšetkým – ako človeka-priateľa 
a prajeme Ti do mnohých ďalších rokov najmä pevné zdravie, stále veľa optimizmu, životnej energie, no, 
skrátka, nadostač radosti.

Lucia Benediková a Milan Horňák
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LADISLAV VELIAČIK –  
HONOUREE OF SLOVAK ARCHAEOLOGY

In the picturesque setting of Jasenská dolina was on �� and �� May ���� held a small colloquium or-
ganized by the archaeological company VIA MAGNA, s. r. o., in order to honour the work of our friend 
and colleague PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc. 

On this occasion we, representatives of “younger” archaeological generation, decided to publish 
a collection of contributions to honour the life jubilee of Ladislav Veliačik, which we now festively 
present.

Since we are not only colleagues, but our professional interests are also close to Laco’s, we are 
happy, that we were able to put this collection of studies together. It is dedicated to the topics, to which 
the honouree sacrificed his professional career and the scope of which – settlements, artefacts and 
time… – is reflected in the title of this book.

Here we would like to take the liberty of introducing Laco – as a scientist – archaeologist – “profes-
sionally” as well... 

PhDr. Ladislav Veliačik, DrSc., was born on �3 June �943 in Medzilaborce into the family of state of-
ficial.

Since the end of his studies of archaeology at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava in 
years �96� – �96�, when he graduated with a thesis thematically oriented on the Early Bronze Age, he has 
been working (with short break caused by his compulsory military service) until today in the Institute of 
Archaeology of Slovak Academy of Sciences in Nitra.

He is the leading specialist on the Bronze Age, versatile personality from scientific and organization 
point of view and one of the most prominent personalities of Slovak archaeological community.

His scientific focus lies mostly in Lusatian culture – significant European cultural phenomenon of 
Middle – Final Bronze Age (and Hallstat Period) in wider Central European context.

Ladislav Veliačik formulated until today valid typological content and periodisation of this culture 
in Slovakia and his monograph Die Lausitzer Kultur in der Slowakei (�983), which is a revised version of 
his candidate thesis (�978), belongs to the most frequently cited archaeological works in Slovakia ever.

Ladislav Veliačik contributed significantly to the knowledge of the Final Bronze Age’s phase of Lusa-
tian culture with his work Súčasný stav výskumu lužickej kultúry na Slovensku (�989).

He is the co-author of Slovak and updated German version of the overview, and again frequently 
cited work on the Bronze Age in Slovakia – Slovensko v dobe bronzovej (1991; Die Bronzezeit im slowakischen 
Raum, �999). The Slovak version was in ���4 awarded the Price of Literary Fund for exceptional response 
to one work in section Scientific Literature.

L. Veliačik studies majority of solved topics in vertical dimension, i.e. he evaluates them from the 
longer chronological units of the Bronze Age point of view, which is why he is able to capture better the 
changes and specifics of shorter time frames.

For example he has contributed greatly to the knowledge on individual types of bronze industry, 
which can be seen in his works dedicated to knives, bracelets, vessels and hoards from Late and Final 
Bronze Age and the Hallstat Period, as well as funerary rite of Lusatian culture (analysis and evaluation 
of burial grounds in Liptovský Mikuláš-Ondrašová, Diviaky nad Nitricou, Krásna Ves etc.). He exca-
vated many analysed burial grounds himself and was able to use gathered data when submitting the 
periodisation of given era in present day Slovakia. 

His specific scientific interest has focused on fortified settlements (hillforts) of Lusatian culture in Slo-
vakia; he has dealt with them from chronological, topographic, construction development point of view 
and considered them as the features of historical landscape structure (�983; ���4; ���6; etc.). He was able 
to make this special topic accessible to general public by means of popular articles, e.g. in the magazine 
Pamiatky a múzeá or Krásy Slovenska, lectures, exhibitions, contributions to TV, radio or documentaries.
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Important milestone of his scientific career was the excavation of the site Hradiská (Hradište, Hradiščá) 
in Zemianske Podhradie. He primary published the results of the excavation as a co-author with his 
companion Peter Romsauer (�998).

Apart from the key subject of his scientific interest – the Lusatian culture – he has dealt with the as-
pects of other cultures of the Bronze Age (�97�; �97�; etc.) as well, occasionally he has dealt with other 
prehistoric eras or early medieval period (�97�; �984; ����; etc.).

Inseparable part and often the basis of his work is rich and properly implemented field work in many 
regions of South, West and Central Slovakia (Orava, Liptov, Middle Váh Valley, Nitra Valley, South 
Slovakia).

We cannot miss his editing activities, important part of which is his work as a scientific editor of series 
Archaeological monuments of Slovakia.

At the Institute of Archaeology he participates as an supervisor and reviewer in postgraduate stud-
ies, he is the member of Slovak Archaeological Society by the Slovak Academy of Sciences, in the past 
he was a member of various scientific committees and boards (e. g. Scientific Board of SAS for Cultural-
Historical Sciences, National Committee for Archaeology, Scientific Board of SAS for Historical Sciences, 
Committee of the SAS for Scientific Education). In years �99� – ���4 he was the �st deputy director of the 
Institute.

To us the honouree is a great example to whom we are grateful for many good advices during writing 
our dissertations and other studies dedicated to the Bronze and Iron Age.

Dear Laco, for all of this, we deeply value you, not only as a scientist, but also – and especially – as 
a man-friend and we wish you a lot of years to come, good health, lot of optimism, life energy and, well, 
lot of joie de vivre.

Lucia Benediková and Milan Horňák
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Warszawa/Wrocław, dn. 3�. ��. ���8 r. 

Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych
Polskiej Akademii Nauk
Al. Solidarności ���, ��-�4� Warszawa

Szanowny Pan
Veliačik Ladislav, PhDr. DrSc.
Nitra

 

Mam zaszczyt i jest mi zarazem bardzo miło przekazać Panu Panie Doktorze w imieniu społeczności 
Komitetu Nauk Pra I Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, a zwłaszcza tych jej członków, jak 
i pozostających poza tym gronem, a zajmujących się problematyką epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. 
Grono to wysoko ocenia Pana dorobek naukowy, jak też zachowuje w serdecznej pamięci Pana kontakty 
z polska archeologią.

Pana dorobek naukowy, a w szczególności monografie: Die Bronzezeit im slowakischen Raum, Vývoj 
a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku,  Die Lau-Lau-
sitzer Kultur in der Slowakei są wysoko oceniane w środowisku polskich archeologów. Wspominamy 
Pana udział w licznych konferencjach naukowych, głównie poświęconych kulturze łużyckiej i zespoło-
wi kultur pól popielnicowych, ale także w organizowanych we Wrocławiu spotkaniach między innymi 
poświęconych badaniom nad ceramika i wielu innym. Pana głos był uważnie słuchany i ceniony. Były to 
również okazje nawiązania przez Pana dobrych relacji koleżeńskich i przyjacielskich z licznym gronem 
polskich archeologów.

Drogi Laco mnie jest dane pozostawać w serdecznej przyjaźni z Tobą, Twoja Panią co sobie bardzo ce-
nię i do tych gratulacji dołączam moje osobiste serdeczne życzenia wielu lat w dobrym zdrowiu i stanie 
ducha, oby nam było dane jeszcze nie raz się spotkać i cieszyć się byciem razem, w życzliwej serdecznej 
przyjaźni.

 

 Bogusław Gediga
 Przewodniczący Komitetu
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Zborník štúdií o dobe bronzovej a dobe halštatskej k 75. narodeninám Ladislava Veliačika

Nitra – Vrútky 2018, 199 – 214

SÍDLISKO Z NESKOREJ DOBY BRONZOVEJ  
A Z DOBY HALŠTATSKEJ VO VLAČI

M Á R I A  K O T O R O V Á - J E N Č O V Á

Final Bronze Age and Hallstatt Period settlement in Vlača

The article presents the results of the research of the settlement in Vlača, district Vranov nad Topľou, in the year 2003. 
The site lies in Beskydské predhorie on the right shore’s terrace of the Topľa River 180 m a. s. l. On the excavated area, 
11,5 x 8 m large, in the north-western part of the site, two complete storage facilities and parts of four others, as well as 
a feature with considerable occurrence of calcined bones and eight post-holes have been uncovered. Pottery is repre-
sented mainly by the fragments of conical and profiled bowls, pot-like containers; amphora and cup fragments are less 
frequent. The pottery allows broad dating of the site to the stages Ha B – Ha C.

Key words: settlement, Final Bronze Age, Hallstatt Period, pottery, cultural influences

ÚVOD

Lokalita Vlača, poloha Záhumenky (súčasné označenie Poľnohospodárskeho družstva je Roveň 
Vlača), leží v Beskydskom predhorí na pravobrežnej terase Tople v nadmorskej výške 175 m (obr. 1; 

2). Administratívne patrí do okresu Vranov nad 
Topľou. Z polohy je nádherný výhľad na horu 
Oblík (obr. 3) s magickou atmosférou a s ná-
lezmi viacerých depotov a ojedinelých nále-
zov bronzových predmetov (Kotorová-Jenčová 
2003b, 515 – 516; 2010, 372 – 373). Na lokalite sa 
zrealizovalo niekoľko krátkodobých výskumov. 
Predmetom príspevku sú výsledky výskumu 
v r. 2003. 

Prvé informácie o nálezoch z povrchových 
zberov vo Vlači sa objavujú začiatkom 60. ro-
kov minulého storočia (Budinský-Krička 1961, 
362). V roku 1983 sa tu uskutočnil prvý, rozsa-
hom neveľký záchranný výskum, ktorý odkryl 
čiastočne narušený objekt oválneho pôdorysu 
s korytovitým dnom a priehlbeninou so stopami 
po ohnisku v severovýchodnej časti. Z výplne 
boli vyzdvihnuté zvieracie kosti, riečne kamene 
a v ruke vyhotovená zdobená keramika z pred-
veľkomoravského horizontu (Budinský-Krička/
Mačala 1987, 123, 124; Mačala/Mačalová 1984, 150). 
Vďaka tomuto objavu sa lokalita registrovala ako 
slovanské sídlisko, pričom sa tu pri ďalších po-
vrchových prieskumoch zozbieral črepový ma-
teriál z veľkomoravského obdobia (Slivka/Mačala 
1985, 217). 

Celá terasa, na ktorej sa povrchovým zberom 
nachádzali fragmenty nielen včasnostredove-
kej, ale aj pravekej keramiky, je sústavne poľno-

Obr. 1. Lokalita Vlača na mape Slovenskej republiky.

Obr. 2. Lokalita Vlača na mape 1 : 10 000, M-34-104-C-c-1.
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Obr. 3. Pohľad na lokalitu (označená šipkou) zo severovýchodu. V pozadí magický kopec Oblík.

Obr. 4. Situačný plán skúmaných sídliskových jám (objekty 1 – 6), kolových jám a miesta s výskytom kalcinovaných kostí.
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hospodársky kultivovaná, čím sa archeologická lokalita značne devastuje. Realizácia archeologické-
ho výskumu v roku 2003 bola preto vítanou možnosťou overiť stav náleziska a zistiť viac informácií 
o chronologickom a kultúrnom zaradení osídlenia. 

TERÉNNA SITUÁCIA

Prezentovaným výskumom sme odkryli plochu 11,5 x 8 m v juhozápadnej časti náleziska, kde pri 
povrchovom prieskume, ktorý predchádzal výskumu, bola zistená výraznejšia koncentrácia pravekej 
keramiky. 

Zachytili sme zahĺbené sídliskové objekty – dva úplné a časti štyroch ďalších (obr. 4). Okrem zahĺbe-
ných objektov sa zistilo miesto s nápadným výskytom kalcinovaných, veľmi strávených kostí a ôsmich 
kolových jám v severozápadnej časti sondy. 

Objekt 1

Jama s ústím kruhového tvaru s priemerom 160 cm, hĺbka od dnešnej úrovne 115 cm, zahĺbenie do podložia 55 cm 
(obr. 4; 5a). Rysovala sa výrazným tmavým sfarbením. V jej výplni sa objavilo množstvo uhlíkov, menej keramického 
materiálu a zvieracích kostí.

Výber materiálu 

 –  fragment jednoduchého okraja kónickej misky/šálky, farba sivohnedá a čierna (tab. I: 2);
 –  fragment jemne profilovanej misky s mierne zosilneným lištovitým okrajom (tab. II: 16);
 –  fragment zrezaného okraja jemne esovite profilovaného hrnca s uchom cez hrdlo (tab. IV: 2);
 –  fragment jednoduchého okraja nádoby s uchom od okraja cez hrdlo, povrch kožovitý, farba béžová (tab. IV: 4);
 –  fragment hrdla a pliec amforovitej nádoby, farba sivá, zvnútra sivočierna, na pleciach nepravidelné zvislé žliabky 

(tab. IV: 22);
 –  fragment zrezaného okraja jemne esovito profilovaného hrnca s masívnym uchom na hrdle, hlina s hrubšími prí-

mesami, vonkajší povrch zámerne zdrsnený, farba tehlovohnedá (tab. V: 6).

Objekt 2

Neúplne odkrytá jama v juhovýchodnom rohu sondy s hĺbkou zachytenej časti od dnešnej úrovne 100 cm, zahĺbe-
nie do podložia 30 cm. 

Výber materiálu 

 –  fragment lomu misky s koreňom pásikového ucha, vnútorný povrch hladený, farba vnútorného povrchu tmavosivá, 
vonkajšieho povrchu béžová (tab. III: 8);

 –  fragment tenkostennej amforky, ktorej telo je od hrdla odsadené dvoma ryhami a horizontálnym radom vpichov, 
plecia sú husto jemne žliabkované, na vydutí malý poškodený výčnelok, farba sivočierna (tab. IV: 12);

Obr. 5. Rez objektmi 1 a 3.
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 –  fragment okraja hrnca s plastickým výčnelkom pod okrajom, farba tehlová (tab. V: 1);
 –  fragment zúženého okraja mierne profilovaného hrnca s dvojitým plastickým výčnelkom a zámerne zdrsneným 

telom, farba tehlová (tab. V: 11).

Objekt 3

Výrazná zásobná jama s rozšíreným dnom; priemer v hornej časti 80 cm, priemer dna 110 cm, hĺbka od dnešnej 
úrovne 130 cm, zahĺbenie do podložia 60 cm (obr. 4; 5b). Vo výplni boli zachytené uhlíky, troska s medenkou, menej 
keramického materiálu. Takmer všetky keramické zlomky boli získané pri dočisťovaní objektu (jama sa javila začis-
tená, pričom po daždi ju bolo nutné prehĺbiť ešte cca o 15 – 20 cm). 

Výber materiálu 

 –  fragment jednoduchého, nerovného okraja misky, hlina jemne plavená, povrch nerovný, kožovitý, pod okrajom dve 
prstové jamky, farba béžová a sivá, priemer ústia 15 cm (tab. I: 6);

 –  fragment okraja profilovanej misky s roztvoreným ústím, na lome okraja a tela zhrubnutie s naznačeným odsade-
ním, hlina jemne plavená, farba vnútorného povrchu čierna, vonkajšieho béžová, vnútorný povrch leštený, vonkajší 
kožovitý, priemer ústia 24 cm (tab. II: 14);

 –  fragmenty hrdla a pliec amforovitej nádoby, hlina plavená, farba tehlovohnedá (tab. IV: 10);
 –  fragmenty hrdla a pliec amforovitej nádoby, hlina jemne plavená, vnútorný povrch hladený, vonkajší kožovitý, 

farba vnútorného povrchu čierna, vonkajšieho béžová (tab. IV: 19).

Objekt 4

Zachytená len malá časť podlhovastého objektu s výraznou tmavou výplňou, smerujúceho do južného profilu son-
dy, v dĺžke 180 cm. 

Výber materiálu 

 –  fragment zrezaného okraja hrnca so široko roztvoreným ústím a s uchom pod okrajom, farba tehlová (tab. IV: 7);
 –  fragment zvláštneho keramického tvaru, v strede otvor, hlina s prímesami, farba tehlová, zvnútra sivočierna (tab. 

VI: 4).

Objekt 5

Výrazná jama pri západnej stene sondy, zachytená z väčšej časti. Priemer 110 cm, zahĺbenie do podložia 40 cm, od 
súčasnej úrovne 120 cm.

Výber materiálu 

 –  fragment kónickej misky s rovno zrezaným okrajom a s malým výčnelkom z okraja, farba tehlová a čierna (tab. 
I: 25); 

 –  rekonštruovateľná mierne profilovaná šálka s pásikovým uchom prevyšujúcim okraj. Šálka má jednoduchý okraj, 
nízke hrdlo, mierne odsadené telo a zaoblené dno, povrch zvonka aj zvnútra hladený, sivočierny, priemer ústia 9,5 
cm, výška 5 cm (tab. III: 20);

 –  fragment spodnej časti a dna hrnca, hlina ostrená, s prímesou drvenej keramiky, farba tehlová, priemer dna 13 cm 
(tab. V: 12).

Objekt 6

Z malej časti zachytený objekt pri západnej stene, dĺžka zachytenej časti 100 cm, hĺbka v zachytenej časti 120 cm od 
dnešnej úrovne, 40 cm do podložia. Vo výplni objektu bolo viac kalcinovaných strávených kostičiek a výplň objektu 
vykazovala prítomnosť organického materiálu (bola mazľavá, zapáchajúca).

Výber materiálu 

 –  fragment mäkko profilovanej amfory s vodorovným žliabkovaním hrdla a nepravidelnými zvislými/šikmými 
žliabkami na vydutí, farba vnútorného povrchu tehlovohnedá, vonkajšieho sivočierna (tab. IV: 14).

Miesto s nápadným výskytom strávených kalcinovaných kostí sa nachádzalo medzi objektmi 5 a 6. 
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Zistená situácia ukazuje na otvorené sídlisko s výskytom zahĺbených a nadzemných sídliskových 
objektov. Obytné objekty sme na obmedzenom priestore skúmanej plochy neidentifikovali. Je možné, že 
sme zachytili časť nadzemnej kolovej stavby pri severnom okraji sondy. Nepodarilo sa však vysledovať 
jej konkrétny pôdorys. Zahĺbené jamy považujeme za dná zásobných jám. Sú obyčajne kotlovitých tva-
rov (objekty 1, 2, 4, 5), jama 3 mala rozšírené dno. Posledný uvedený objekt bol výnimočný tiež výskytom 
medenky. Iný súvis s možnou metalurgickou činnosťou však ostatný obsah objektu nenaznačoval. Zaují-
mavá je plocha v blízkosti objektov 5 a 6 s koncentrovaným výskytom veľmi strávených kostí, ktoré ležali 
v ílovitom podloží. V tomto priestore sa nezistili stopy ohňa, nešlo teda o ohnisko. 

Pokiaľ ide o rozsah, funkciu a charakter sídliska, plocha výskumu nie je postačujúca na vytvorenie 
všeobecnejších záverov. Môžeme iba v rovine hypotéz uvažovať o niektorých z týchto aspektov. Dô-
ležité je, že ide o praveké sídlisko, ktoré v tejto časti nebolo narušené mladšími, včasnostredovekými 
zásahmi. Poloha na terase meandrujúcej rieky, pozdĺž ktorej viedla v dobe bronzovej dôležitá obchod-
ná cesta na sever, ako ukazuje celý rad depotov a ojedinelých bronzových nálezov z poriečia Tople 
(Budinský-Krička 1967), bola iste dôležitým bodom na tejto ceste. Je možné, že napriek svojmu nížin-
nému a otvorenému charakteru malo sídlisko aj strategickú funkciu nad brodom cez rieku. Na úvahy 
o dôležitom postavení tejto lokality v živote ľudí doby bronzovej, resp. staršej doby železnej sa núka aj 
blízkosť kopca Oblík, jednej z dominánt Slanských vrchov, ktorý sa nielen vďaka nálezom bronzových 
predmetov, ale aj zvláštnej, dodnes akejsi magickej atmosfére, považuje za praveké kultové miesto 
(Kotorova-Jenčová 2010, 372, 373). 

NÁLEZOVÝ MATERIÁL

Výskumom sme získali početný nálezový materiál s dominujúcou zložkou fragmentárnej keramiky. 
V pomerne malom množstve sa tu nachádzali zlomky mazanice, na sídliskový súbor aj málo kamenných 
predmetov. Početný nebol ani osteologický materiál, pochádzajúci podľa predbežných zistení prevažne 
z divých druhov zveri (jeleňovité). Vzácne sa našli aj kovové, výlučne železné fragmenty. Väčšia časť 
materiálu pochádza z kultúrnej vrstvy, ktorá tu dosahovala hrúbku 0,5 – 0,7 m. Čiastočne išlo určite o ro-
zorané výplne objektov, čo naznačuje aj pomerne malá hĺbka zásobných jám, z ktorých sme evidentne 
zachytili iba spodné časti.

V keramickom materiáli, vyhotovenom z hliny s rôznou intenzitou a kvalitou prímesí, predovšetkým 
piesku, ale aj drvenej keramiky, sledujeme farebné odtiene od béžovej, tehlovej a hnedej po sivú až čier-
nu. V širokej škále tvarov sú najpočetnejšie kónické a profilované misy, veľmi často s uchom, a hrncovité 
nádoby. Menej sa vyskytujú amforovité tvary a šálky, zväčša kónické. 

Misy

V súbore z Vlače rozlišujeme v zásade dva typy mís – kónické a profilované. Obidva typy sa ďa-
lej vnútorne diferencujú. Kónické misy môžu mať okraj rovný alebo vtiahnutý; podľa úpravy okraja 
rozlišujeme misy s okrajom jednoduchým (tab. I: 2 – 12), zvnútra zosilneným (tab. I: 1, 13 – 15, 17, 19), 
hraneným alebo tordovaným (tab. I: 16, 18, 20, 21) a s okrajom opatreným vodorovnými výčnelkami 
(tab. I: 24 – 27). Misy s kónickým telom predstavujú dlhotrvajúci a interkultúrny tvar bez možnosti ich 
presnejšieho zatriedenia. Ani zistené spôsoby úpravy okraja nemožno považovať za obzvlášť citlivý 
chronologicky prvok. Misy s hraneným a tordovaným okrajom sa vyskytujú už v počiatkoch gáv-
skej kultúry (Demeterová 1986, 102) a prežívajú až do počiatkov doby halštatskej (Budinský-Krička/Mi-
roššayová 1992, tab. VII: 8, 12; Miroššayová 1987, tab. XI: 27). V blízkom geografickom prostredí najčastej-
šie vystupujú v gávskej kultúre (Kotorová-Jenčová 2003a, 132, 133), ale objavujú sa tiež v lužickej (Veliačik 
1983, tab. XII:4) a v kyjatickej a gávskej kultúre v Maďarsku (Kemenczei 1984, tab. CIX: 4; CXXX: 19). 
Takto zdobený okraj, aj keď nevystupuje v tak početnom zastúpení ako šikmo hranený vnútorný okraj 
mís, je teda zaznamenaný vo veľmi širokom kultúrnom i chronologickom rozsahu. Zaujímavejším 
prvkom úpravy okraja kónických mís sú vodorovné výčnelky. Vystupujú na jednoduchých, ako aj na 
zatiahnutých okrajoch. Najbližšiu analógiu k nim nachádzame v Terni (Budinský-Krička/Miroššayová 
1992, tab. VII: 15). Objavujú sa tiež v kyjatickej kultúre (Kemenczei 1984, tab. LXX: 4). Výčnelky formo-
vané na okraji mís, avšak nie vodorovné, ale vytiahnuté nahor, sú pomerne bežné v dobe halštatskej 
(Miroššayová 1987, tab. V: 12, 15; VI: 24; VIII: 4). 
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Misy s kónicky formovaným, v hornej časti zalomeným telom a s ústím rovným alebo v rôznej in-
tenzite zatiahnutým nie sú v hodnotenom súbore početné (tab. I: 22, 23). Aj keď ide o pomerne bežný 
tvar od počiatku popolnicových polí, častý najmä v pilinskej kultúre (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 
160, obr. 18: 12), jeho výskyt sa viaže predovšetkým na mladšie fázy vývoja kultúr popolnicových 
polí. Ako s bežným keramickým typom sa s týmito misami stretávame aj v dobe halštatskej, kde je 
tendencia zaostrovania lomu vydutia (Miroššayová 1987, 120, tab. III: 10, 11, 14; V: 10; IX: 7; X: 13 a ď.). 
Z Terne poznáme početné misky so zatiahnutým ústím a s plastickou výzdobou na lome, pozostá-
vajúcou z výčnelkov (Budinský-Krička/Miroššayová 1992, tab. VII: 2, 5, 9, 11, 17, 20). Analógie k nim sú 
nachádzané v kultúrach neskorej doby bronzovej vo východnej časti Karpatskej kotliny a v dobe halš-
tatskej východného Slovenska (Miroššayová 1987, 152). Misy s okrajom vtiahnutým dovnútra sa na lo-
kalite Bachórz-Chodorówka vyskytovali v hroboch záverečnej fázy doby bronzovej, resp. vo včasnej 
dobe železnej, iba v dvoch prípadoch išlo o nálezy z včasnej fázy pohrebiska. Početné sú v závere doby 
bronzovej a vo včasnej dobe železnej, používali sa až do doby laténskej. Misy so zatiahnutým a zhrub-
nutým okrajom sa v južnej a západnej časti poľských Karpát dávajú do súvisu skôr s kultúrou Gáva 
než s tarnobrzeskou skupinou (Gedl 1998, 77).

Pri tomto type nádob je ešte potrebné poukázať na výskyt úch. Zaznamenali sme ich na miske so 
šikmo hraneným okrajom, kde je malé uško na tele nádoby (tab. I: 16) a na miske so zatiahnutým okra-
jom, kde je masívnejšie ucho medzi okrajom a spodnou časťou nádoby (tab. I: 23). Misky s uchom na tele 
vystupujú už v staršej fáze gávskej kultúry (Demeterová 1986, tab. I: 13). V príbuznom kultúrnom habite 
sme ich zaznamenali v kyjatickej kultúre (Kemenczei 1984, tab. LXXXIV: 12; CI : 12; CIII: 12, 14, 16; CIX: 6, 
8), častejšie sa objavujú tiež v lužickej kultúre (Veliačik 1983, tab. XXI: 12; XXII: 4, 11). Napokon ich nachá-
dzame aj v podstatne mladších chronologických súvislostiach v dobe halštatskej (Miroššayová 1987, tab. 
V: 19). 

Výzdoba zachytená na kónických miskách – rytá línia (tab. I: 12), resp. jamky pod okrajom (tab. 
I: 6) – nie je chronologicky preukazná. Zvláštnym je šikmý tmavý pás na miske s hraneným okrajom 
a uškom (tab. I: 16), ktorý môže byť odtlačkom organického materiálu alebo pozostatkom úplne nety-
pickej výzdoby.

Druhý typ – profilované misy – môže mať telo ostrejšie alebo mäkšie esovito profilované, alebo má 
baňaté telo a ostro oddelený okraj (tab. II). Profilované misy sú v rámci kultúr popolnicových polí bežné 
najmä v ich staršom až strednom stupni (Furmánek/Veliačik/Vladár 1991, 160). Starú tradíciu sledujeme pri 
misách s vyšším hrdlom, ktoré sa v gávskej, ale aj v lužickej kultúre vyskytujú v BD – HA1 a prežívajú 
počas celej doby halštatskej (Budinský-Krička/Miroššayová 1992, 55). Širšie roztvorené misy s ostro odsade-
ným hrdlom sa v staršom úseku gávskej kultúry neobjavujú, zato sú pomerne hojné v dobe halštatskej 
(Miroššayová 1987, tab. VI: 14; XI: 19, 28). Esovito profilované misy majú široké chronologické rozpätie 
aj v lužickej kultúre (Veliačik 1983, 120, obr. 6). V tarnobrzeskej skupine sú síce častejšie v starších chro-
nologických súvislostiach (fáza I; Gedl 1994, tab. III: 1; IV: 4; VI: 17; VIII: 12 a ď.), ale bežne sa objavujú 
aj v mladších celkoch (Czopek 1996, 40, 41, obr. 15), môžu pochádzať aj zo záveru doby bronzovej, a tiež 
z včasnej doby železnej (Gedl 1998, 75). Ostro profilované misy so široko roztvoreným hrdlom a s výzdo-
bou výčnelkov a žliabkov pochádzajú v poľských Karpatoch z nálezísk, na ktorých sú sledované vplyvy 
kultúry Gáva (Gedl 1998, tab. XI: 3; XXVIII: 3). 

Šálky

Podobne ako misy, aj šálky sa vyskytujú v dvoch typoch – kónické a profilované. Všetky sú bez 
vnútornej výzdoby. Skromná rytá výzdoba sa objavila na vonkajšom povrchu veľmi malých fragmen-
tov (tab. III: 1 – 3, 7). Dná šálok sú zaoblené (tab. III: 9, 20), niekedy vtlačené dovnútra (tab. III: 15, 17). 
Kónické šálky prežívajú dlhé obdobie s ťažiskovým výskytom v mladšej dobe bronzovej, keď predsta-
vujú charakteristický typ. Objavujú sa však až do doby halštatskej (Demeterová 1986, 101). Profilované 
šálky sú buď ostro profilované s výčnelkami na vydutí (tab. III: 9, 11), alebo s miernejšou profiláciou 
tela s nižším, takmer valcovitým hrdlom a polguľovitým telom (tab. III: 20). Formovanie ucha vysoko 
nad okraj šálky je zachytené v dvoch prípadoch (tab. III: 18, 20). Takto formované ucho sa považuje za 
prínos gávskej kultúry a jeho výskyt je spájaný s jej starším úsekom (Budinský-Krička/Miroššayová 1992, 
55; Demeterová 1986, 102). 

Osobitným tvarom väčšej šálky alebo profilovanej misy je fragment nádoby s výstupkami nad uchom 
(tab. IV: 1). Výstupky nad uchom sú aplikované na šálkach rôznej profilácie v severných popolnicových 
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poliach, kde sú spájané so sliezskym horizontom (Studeníková/Paulík 1983, tab. I: 6; VII: 10; XXVII: 9; 
XXIX: 4). J. Bátora (1979, 72 – 74) ich považuje za prínos stredodunajských popolnicových polí. V západ-
nom Maďarsku sa šálky s takto opatreným uchom kladú do stupňa HB (Patek 1993, obr. 15: 5; 27: 2, 13). 
Výstupky na uchách šálok sú rozšírené tiež v tarnobrzeskej skupine a vo východoeurópskych kultúrach 
včasnej doby železnej, počínajúc vysockou kultúrou (Gedl 1998, 78). 

Vázovité tvary

Vázovité alebo amforovité tvary, pokiaľ ide o profiláciu hrdla a vydutia, je možné sledovať iba čias-
točne. Pozorujeme tu ostrejšie oddelené vydutie, ale aj plynulý prechod medzi hrdlom a telom nádob. 
Z výzdobných prvkov sa vyskytuje zvislé a nepravidelné žliabkovanie, kombinované s vodorovnými 
líniami na hrdle (tab. IV: 14). V jednom prípade sa vyskytli široké šikmé žliabky, ktoré mohli podko-
vovito ohraničovať výčnelok (tab. IV: 8). Pozoruhodný je fragment tenkostennej amforovitej nádobky 
s plastickým výčnelkom s jamkou (tab. IV: 12). Pokiaľ ide o príbuznosť v tvare a ornamente, nachádza-
me analógie najskôr v kyjatickej kultúre (Kemenczei 1984, tab. LXXXVI: 4, 8, 15), kde sú obyčajne opat-
rené dvoma uchami. Na amforovitých tvaroch z Vlače sme uško zaznamenali iba na fragmente mäkko 
profilovanej nádoby (tab. IV: 6). Takéto tvary sa nepovažujú za typickú formu gávskej kultúry a ich pô-
vod sa v blízkom geografickom prostredí hľadá v kyjatickej alebo v lužickej kultúre (Budinský-Krička/
Miroššayová 1992, 51, 52). V jednom prípade sa vyskytol fragment amforovitej nádoby s podlhovastým 
plastickým výčnelkom na hrdle (tab. IV: 11). Podobné výčnelky, ibaže umiestnené na pleciach nádoby 
sa najbližšie vyskytujú v Terni (Budinský-Krička/Miroššayová 1992, tab. II: 8, 19; III: 18). Sú považované 
za dlhodobo prežívajúci prvok od mladšej doby bronzovej až po trácko-skýtsky okruh pamiatok (Bu-
dinský-Krička/Miroššayová 1992, 53). 

Hrnce

Jeden z najpočetnejších keramických tvarov praveku sa vo Vlači objavuje vo veľkom počte, ale vo 
veľmi fragmentárnom stave. Pri mnohých zlomkoch nie je možné bližšie určiť profiláciu. Rozlišujeme 
esovito profilované hrnce (tab. IV: 2; V: 6), hrnce s rovnými, prípadne kónicky roztvorenými stenami (tab. 
V: 1 – 3) a hrnce so zúženým až zatiahnutým ústím (tab. V: 4, 5, 8, 11). 

Esovito profilované hrnce, najmä zdobené plastickými výčnelkami, sú časté v gávskej kultúre. Bez 
plastickej výzdoby sa na východnom Slovensku vyskytujú v mladšej a neskorej dobe halštatskej (Mi-
roššayová 1987, 117, tab. III: 9; IV: 19; V: 20). Hrnce s takmer rovnými stenami sa považujú za prechodné 
k halštatským tvarom. Geograficky najbližšie analógie sa objavujú na nížinnom sídlisku gávskej kultúry 
v Nižnom Hrušove, ktoré je datované na záver doby bronzovej a počiatok doby halštatskej (Kotorová-Jen-
čová 2003a, 133, tab. II: 6, 7; III: 9). Súdkovité tvary hrncov sme priamo nezachytili, blížia sa k nim niektoré 
zlomky so zatiahnutým ústím. Na východnom Slovensku sa vyskytujú predovšetkým v halštatskom 
období (Miroššayová 1987, 117). 

Okraj hrncov z Vlače býva prevažne jednoduchý alebo zúžený, výnimočne sa objavil zhrubnutý 
okraj. Z výzdobných prvkov sledujeme výčnelky pod okrajom i priamo vystupujúce z okraja. Sú zásadne 
nalepované. Menej sa vyskytuje pretláčaná plastická lišta (tab. V: 10). Niektoré hrnce bývajú opatrené 
uchami, obyčajne pod okrajom, resp. na hrdle. Hrnce s uchami nie sú príznačné pre gávsku kultúru. Prí-
buzné tvary možno nájsť skôr v kyjatickej kultúre (Kemenczei 1984, tab. LXXV: 20) a v okruhu severných 
popolnicových polí (Veliačik 1983, tab. XXI: 2, 10, 11; XXV: 9). V jednom prípade bolo ucho pri hornom 
koreni zdobené plytkými žliabkami (tab. IV: 5). 

Viac ako tvary je pri hrncovitých nádobách zaujímavý nápadný výskyt zámerne zdrsneného po-
vrchu. Tento spôsob úpravy nie je presným chronologickým kritériom a na jeho využitie v tomto kontex-
te sú rôzne názory – skutočnosťou však je, že sa vyskytuje skôr v mladších nálezových súvislostiach (Czo-
pek 1996, 33 – 37). V materiáli z mladšej doby bronzovej, spájanom na východnom Slovensku s gávskou 
kultúrou, ho registrujeme výnimočne. Objavuje sa predovšetkým v halštatských celkoch (Miroššayová 
1987, 118) a jeho pôvod sa hľadá v lužickom kultúrnom prostredí juhovýchodného Poľska, kde má staršie 
tradície (Moskwa 1976, 307).
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Zvláštne keramické tvary

Medzi zvláštne keramické tvary zaraďujeme zlomky plochých pokrievok alebo podložiek, ktoré sa 
vyskytujú v mladších chronologických súvislostiach (tab. VI: 5). Najbližšie analógie nachádzame v Niž-
nom Hrušove (Kotorová-Jenčová 2003a, 134, tab. IV: 18) a v Terni (Budinský-Krička/Miroššayová 1992, tab. 
VIII: 18, 19). Majú široký geografický a kultúrny rozptyl, pričom zdobené varianty sa považujú za staršie 
(Vokolek 1999, 13). Početné sú na sídliskách tarnobrzeskej skupiny, kde majú neskoré datovanie (Czopek 
1996, 42).

V súbore z Vlače je niekoľko fragmentov zvláštnych podlhovastých keramických tvarov okrúhleho 
prierezu s priehlbinou v hornej časti (tab. VI: 1 – 4). Spájame ich s metalurgickou činnosťou. Analogické 
nálezy sa na severozápadnej Ukrajine našli v sprievode keramických odlievacích foriem na tordované 
tyčinky (Крушелницқа 1985, obr. 27: 13), ktoré sú datované do IV. stupňa doby bronzovej, najneskôr do 
9. stor. pred n. l. (Крушелницқа 1985, 87). Na metalurgickú činnosť vo Vlači poukazuje aj fragment pies-
kovcovej odlievacej formy na neznámy predmet (tab. VI: 15).

V jednom zlomku sa vyskytlo tkáčske závažie (tab. VI: 16).

Ostatný materiál

Nekeramický materiál nebol početný. Vyskytli sa kamenné brúsiky (tab. VI: 6 – 8, 11 – 14), zvláštny plo-
chý kameň v tvare štylizovaného ľudského chodidla (tab. VI: 9), trecí kameň a drvidlo. Kovové predmety 
reprezentovali výlučne železné fragmenty (tab. VI: 10, 17, 18), ktorých funkciu ani jednoznačný súvis 
s pravekým osídlením nebolo možné určiť.

ZÁVER

Okrem výnimočných prípadov malých fragmentov tiel nádob vyrobených na kruhu a tuhovej ke-
ramiky, datovaných do doby laténskej, veľmi zriedkavých nálezov slovanskej keramiky a sporadicky 
nachádzaných fragmentov stredovekej a novovekej keramiky, možno súbor keramických nálezov z Vla-
če rámcovo zaradiť do neskorej doby bronzovej až doby halštatskej. Na presnejšie datovanie súbor ne-
poskytuje dostatočné oporné body. Prevažná väčšina materiálu je používaná dlhé časové obdobie. Ešte 
s tradíciou mladšej doby bronzovej súvisia misky s tordovaným okrajom, s ktorými sa v dobe halštatskej 
stretávame výnimočne a menej časté sú už aj v neskorej dobe bronzovej. Za mladšie prvky považuje-
me ploché keramické podložky, typické na lokalitách východného Slovenska v halštatskom materiáli 
a v mladších súvislostiach sa objavuje aj zámerné zdrsňovanie vonkajšieho povrchu hrncovitých nádob, 
ktoré je vo Vlači početne zastúpené. Do doby halštatskej, resp. do záveru doby bronzovej sa hlásia aj 
profilované misky. Predpokladáme, že ďalší materiál z tejto lokality pomôže spresniť súčasné širšie da-
tovanie do stupňov HB – HC. 

V kontexte geograficko-kultúrnej situácie v závere doby bronzovej v severovýchodnom Potisí pripisu-
jeme sídlisko vo Vlači prežívajúcej kultúre Gáva, ovplyvnenej okolitým kultúrnym prostredím. Gávsku 
tradíciu nachádzame v miskách s tordovaným a hraneným okrajom, v nezdobených šálkach s uchom 
prečnievajúcim ponad okraj, esovito profilovaných hrncoch s plastickými výčnelkami. V lužickej, prí-
padne kyjatickej kultúre sa hľadá pôvod hrncov s uchami a pre gávsku kultúru sú tiež málo typické uchá 
na mäkko profilovaných amforách. V lužickej kultúre nachádzame aj najbližšie analógie pre výčnelok 
nad uchom misky/šálky a lužické kultúrne prostredie juhovýchodného Poľska je pravdepodobne najbliž-
ším zdrojom zámerného zdrsňovania povrchu hrncovitých nádob. Poznačenie kultúrneho habitu v zá-
vere doby bronzovej vplyvmi zo susedstva, najmä zo severných popolnicových polí, ale aj z prostredia 
kyjatickej kultúry a zatiaľ menej rozpoznaných, ale predpokladaných vplyvov z východnejších oblastí 
sa v danom prostredí sleduje čoraz častejšie. Miera týchto vplyvov výrazne stúpa smerom na sever od 
centrálneho územia rozšírenia kultúry Gáva. Naznačujú to aj nepublikované výskumy nedávnych rokov 
v oblasti Prešova (napr. výskum autorky v Prešove-Šalgovíku z roku 2012). 

Výskum v katastri Vlače sa realizoval na predpokladanom sídlisku z včasného stredoveku so spo-
radickými signálmi osídlenia v praveku. Ako sa ukázalo, situovanie sondáže bolo z hľadiska poznania 
pravekého osídlenia lokality veľmi vhodné, keďže sa zachytilo včasnostredovekým osídlením minimál-
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ne narušené sídlisko (slovanské osídlenie bolo zrejme koncentrované východnejšie) z obdobia neskorej 
(resp. mladšej a neskorej) doby bronzovej a počiatku doby halštatskej, o ktorom sa v odbornej verejnosti 
v podstate nevedelo. Z hľadiska sledovania kultúrnej situácie v tomto období v povodí Tople možno 
považovať tento rozsahom neveľký výskum za prínosný a inšpiratívny a ďalšie sledovanie lokality za 
nevyhnutné. 
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Tab. I. 1, 3 – 5, 7 – 24, 26 – 27 – kultúrna vrstva; 2 – objekt 1; 6 – objekt 3; 25 – objekt 5. 
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Tab. II. 1 – 13, 15, 17 – 21 – kultúrna vrstva; 16 – objekt 1; 14 – objekt 3.
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Tab. III. 1 – 7, 9 – 19, 21 – kultúrna vrstva; 8 – objekt 2; 20 – objekt 5.
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Tab. IV. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 – 18, 20, 21 – kultúrna vrstva; 2, 4, 22 – objekt 1; 12 – objekt 2; 10, 19 – objekt 3; 7 – objekt 4; 
14 – objekt 6.
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Tab. V. 2 – 5, 7 – 10 – kultúrna vrstva; 6 – objekt 1; 1, 11 – objekt 2; 12 – objekt 5. 
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Tab. VI. 1 – 3, 5 – 18 – kultúrna vrstva; 4 – objekt 4. 1 – 5, 16 – keramika; 6 – 9, 11 – 15 – kameň; 10, 17, 18 – železo.
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Final Bronze Age and Hallstatt Period settlement  
in Vlača

S u m m a r y

The subject of this article are the results of the research of the settlement in Vlača, district Vranov nad Topľou in 
the year 2003. The site lies in Beskydské predhorie on the right shore’s terrace of the Topľa River 180 m a. s. l. On the 
excavated area, 11,5 x 8 m large, in north-western part of the site, two complete storage facilities and parts of four others, 
as well as a feature with considerable occurrence of calcined bones and eight post-holes have been uncovered. 

The most of the discovered material is represented by pottery. Pottery was made of a mixture of clay with sand, but 
also with crushed pottery. Shades of beige, brick, brown, and grey to black can be observed. Most numerous in pottery 
collection are conical and profiled bowls, very often with handles, and pot-like containers. Amphora and cup fragments 
are less frequent.

Except for the exceptional occurrence of minor fragments of vessel bodies of the wheel-turned and graphite pottery 
dated to the La Tène Period and very rare finds of Slavic, Medieval and Modern Era pottery, the ceramic finds from 
Vlača can be assigned to the Final Bronze Age and the Hallstatt period. The collection does not provide sufficient 
arguments for more precise dating, however. Several attributes in pottery assemblage, such as twisted rims, point to 
the Late Bronze Age tradition, even though they can be found also in the Final Bronze Age and Hallstatt Period. As the 
younger elements are considered the flat ceramic pads, typical for the sites of the Eastern Slovakia during the Hallstatt 
Period, and also the deliberately roughened outer surface of the pot containers which appear in Vlača on numerous 
fragments. The profiled bowls can be ranked to the Hallstatt Period or end of the Bronze Age. The current broader 
dating of the site to the Ha B – Ha C might be assumingly refined with the help of new obtained materials in the future. 

In the context of the geographical-cultural situation at the end of the Bronze Age in the north-eastern part of Tisza 
Valley region the settlement in Vlača can be referred to as belonging to the Gáva culture, influenced by the surrounding 
cultural environment. Gáva tradition can be observed on the vessels with twisted and faceted rims plain cups with the 
ear over the rim, S-profiled pots with relief projections. The Lusatian or Kyjatice cultures origin is assumed by handled 
pots; very untypical for the Gáva culture are also the small handles on the profiled amphoras. In the Lusatian culture 
could have its origin also a knob above the handle of the bowls/cups and Lusatian culture of Southeastern Poland 
is probably the closest source of deliberate surface roughening of the pots. Recording the cultural influences from 
neighbouring areas at the end of the Bronze Age, especially from the area of the Northern Urnfields, but also of the 
Kyjatice culture, and less recognized, but assumed influences from the territories further to the east is recently more 
frequent in given environment. The measure of these influences is the larger, the more to the north are the regions 
distant from the central area of the Gáva culture. Same model is suggested also for the materials from the recently 
excavated site in Prešov (author’s research in Prešov-Šalgovík in 2012). 

Fig. 1. Site Vlača on the map of the Slovak Republic.
Fig. 2. Site Vlača on the map 1 : 10 000, M-34-104-C-c-1.
Fig. 3. View of the site (marked with arrow) from the northeast. Magical hill Oblík is in the background.
Fig. 4. Layout of excavated settlement pits (features 1 – 6), post holes and a spot with calcined bones.
Fig. 5. Section through the features 1 and 3.

Pl. I. 1, 3 – 5, 7 – 24, 26 – 27 – cultural layer; 2 – feature 1; 6 – feature 3; 25 – feature 5. 
Pl. II. 1 – 13, 15, 17 – 21 – cultural layer; 16 – feature 1; 14 – feature 3.
Pl. III. 1 – 7, 9 – 19, 21 – cultural layer; 8 – feature 2; 20 – feature 5.
Pl. IV. 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15 – 18, 20, 21 – cultural layer; 2, 4, 22 – feature 1; 12 – feature 2; 10, 19 – feature 3; 7 – feature 4; 

14 – feature 6.
Pl. V. 2 – 5, 7 – 10 – cultural layer; 6 – feature 1; 1, 11 – feature 2; 12 – feature 5. 
Pl. VI. 1 – 3, 5 – 18 – cultural layer; 4 – feature 4. 1 – 5, 16 – pottery; 6 – 9, 11 – 15 – stone; 10, 17, 18 – iron.
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