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Úvod

„Stůj, noho! posvátná místa jsou,
kamkoli kráčíš,...“
Ján Kollár

Od pradávnych dôb je naša vlasť križovatkou európskych ciest.
Prichádzali a odchádzali po nich ľudia na najrôznejších stupňoch
kultúrneho a spoločenského vývoja. Jedných lákala krásna krajina
s veľkým bohatstvom rastlinnej a živočíšnej ríše, iných viedli
koristnícke záujmy. Vznikali a zanikali osady a opevnené sídla. Čulý
ruch panoval na prastarých obchodných cestách, ktoré slúžili nie len
na výmenu materiálnych statkov, ale najmä na šírenie nových
poznatkov a vyspelých kultúr.
Juhovýchodné stráne Malých Karpát s priľahlým povodím
Dunaja na Juhozápadnom Slovensku, kde leží aj naša obec Jablonec,
sú jedným z najskôr a najhustejšie obývaných regiónov Slovenska. Je
tomu tak najmä vďaka výhodnej geografickej polohe a dobrým
klimatickým podmienkam. Od Bratislavy až po Nové Mesto nad
Váhom je veľa obcí a miest, ktoré pre svoju výhodnú polohu boli
sústavne osídlené. Takými sú mestá Svätý Jur, Modra, Trnava, ale aj
obce Cífer, Báhoň, Kaplná, Čataj, Jarná, Budmerice a ako chcem vo
svojej práci dokumentovať, aj naša obec Jablonec.
O tunajšom pobyte dávnych predkov svedčí množstvo
archeologických nálezov takmer zo všetkých období. Výnimkou môže
byť snáď staršia a stredná doba kamenná, aj keď to nevylučuje
možnosť pobytu vtedajších ľudí u nás. Iba konkrétny dôkaz o tom
zatiaľ nemáme.
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Ako budúca učiteľka dejepisu chcem naplno využívať
archeologické nálezy a iné zachované dôkazy o minulosti našej obce
a tunajšieho regiónu.
To je tiež hlavný dôvod, pre ktorý som sa rozhodla napísať svoju
diplomovú prácu na tému kontinuity osídlenia našej obce od doby
kamennej až do ranného stredoveku. Pretože doklady o tom poskytuje
predovšetkým archeológia, pokladám za samozrejmé, že využijem aj
postupy, ktoré používajú pri svojej práci profesionálni archeológovia.
Z dostupnej literatúry využijem aj to, čo sa v jabloneckej lokalite
i v širšom okolí doteraz našlo.
Učivo o pravekých dejinách našej vlasti je v učebniciach značne
zredukované a aj žiak má dosť málo času na to, aby si ho dokonale
osvojil. Pokladám za dôležité rozšíriť učivo o ďalší rozmer, teda
o rukolapné využitie konkrétnych nálezov z týchto období. Krátka
vychádzka umožní žiakom živo si predstaviť situáciu na miestach, kde
mohli mať naši dávni predkovia svoje obydlia, kadiaľ chodili po vodu
k blízkemu potoku, ktorá rovinka mohla byť už vtedy obrábaným
poľom, kde pochovávali svojich mŕtvych. Nájdený fragment z miesta
ich pobytu celkový dojem len utvrdí a u žiaka môže vyvolať
celoživotne dobrý vzťah k pamiatkam na jeho predkov.
Využitie regionálneho prvku na dejepise pomáha ľahšie
pochopiť aj súčasnosť. Kto sme, odkiaľ sme sa tu vzali, čo nás tu drží.
Nálezy z období oddelených tisícročiami, nájdené na jednom mieste,
umožnia žiakom pochopiť, prečo táto lokalita bola pre tunajších
pradávnych obyvateľov taká zaujímavá. Vodný tok s dostatočným
množstvom vody, úrodná niva, vyvýšený terén nad potokom, ideálne
miesto na osídlenie chránené pred jarnými záplavami. Celý chotár naši
predkovia postupne pretvárali na svoj úžitok, aby nám ho zanechali
v jeho dnešnej podobe.
Žiaľ, často krát si neveľmi všímame hmotné a duchovné
dedičstvo kultúry našich predkov. Ani učebné osnovy neukladajú
učiteľovi dejepisu konkrétne úlohy na využitie regionálnych prvkov.
Dobrý učiteľ si však musí nájsť čas na čo najpodrobnejšie
oboznámenie sa s najbližším okolím svojho pôsobiska, na poznanie
miestnych zvykov a obyčají, tradovaných povestí a opisov rôznych
udalostí, na poznanie skrytého významu miestopisných názvov.
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Keď žiak pochopí, že dejiny to nie len starovek egyptských pyramíd,
ale aj jeho vlastného bydliska, až potom získa ten ozajstný –
vlastenecký vzťah ku krajine, v ktorej žije.
Vo svojej práci chcem spracovať dejiny Jablonca od 6. – 5.
tisícročia pred n. l., teda od konca mezolitického osídlenia v závere
pleistocénu, až do ranného stredoveku. Musím sa priznať, že až
štúdium materiálu k danej téme mi poskytlo tú správnu predstavu
o stáročiach a tisícročiach pobytu človeka na tomto kúsku našej vlasti.
Nálezy, ktoré sa mi podarilo za krátky čas sústrediť, spolu
s nálezmi profesionálnych archeológov, dávajú dosť dôvodov na to,
aby bolo možné predpokladať, že lokalita Jablonca bola za celé
spomínané obdobie takmer nepretržite osídlená.
Domnievam sa, že kontinuita osídlenia mnohých oblastí Európy
a v nej takmer celého územia Slovenska, sprevádzaná trvalým
vzostupom kultúrnej a spoločenskej úrovne pravekého obyvateľstva,
sa kryje so vznikom prvých etnických spoločenstiev a neskôr i celých
národov. Etnický a národnostný vývoj šiel paralelne s rozvojom
kultúry.
Prácu som rozdelila na niekoľko kapitol v súlade s ustáleným
delením pravekých dejín na obdobia. Jednotlivé obdobia praveku
nemám v nálezoch rovnako zastúpené, preto k celkovému hodnoteniu
priberám aj správy z literatúry. Každé obdobie začínam stručnou
charakteristikou dobových prírodných pomerov. V súlade s literatúrou
spomínam aj nálezy v susedných obciach. Kvôli prehľadnosti som
jednotlivé náleziská zakreslila do máp.
V odbornej literatúre sa na lokalizáciu archeologických nálezov
používa viacero druhov máp. Používajú sa mapy v mierkach 1:50000,
1:10000 a občas i katastrálne mapy. Podobne sú zaznamenané
v odbornej literatúre i nálezy z Jablonca. Niektoré nálezy sú však
okrem tohto spôsobu situované len názvom polohy (napr. „Farárova
roľa“, „Peňažité“), prípadne vo vzťahu k vodnému toku (pravý či ľavý
breh potoka Gidra). Použité sú aj spresnenia ako „na hranici chotára
s...“, „v ryhe pre vodovod“, „juhovýchodne odo rohu objektu...“.
Všetky takto určené nálezy, spolu s mojimi vlastnými, som sa
pokúsila zaniesť do katastrálnej mapy celej jabloneckej lokality
v mierke 1:2880.
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Kvôli prehľadnosti som staršie náleziská, uvádzané v literatúre
zaniesla ešte aj do mapy 1:10000, včítane nálezísk pôvodne
lokalizovaných pomocou mapy 1:50000 alebo slovne. Mapa 1:10000
mi okrem toho umožní lepšie charakterizovať tunajšie prírodné
pomery. Pre názornosť som v nej vyznačila hranice použitej
katastrálnej mapy.
Náleziská z jednotlivých období som označila začiatočným písmenom
názvu obdobia a ešte odlíšila aj farebne. Ich polohu udáva priesečník
súradníc. Vlastné náleziská som pritom označila písmenami malej
abecedy, staršie náleziská uvádzané v literatúre som označila
arabskými číslicami. Tento spôsob som použila aj na označenie
vlastných nálezov. Písmeno veľkej abecedy značí obdobie, do ktorého
nález patrí, písmeno malej abecedy udáva nálezisko a číslo za ním je
poradovým číslom nálezu.
Vychádzajúc z doterajších nálezov v jabloneckej lokalite verím
tomu, že táto lokalita v budúcnosti ešte poskytne dostatok dôkazov,
ktoré budú potvrdením ústrednej myšlienky tejto práce.
Prírodopisná charakteristika
a dejiny výskumu
Moderná veda už všeobecne prijala tézu, že rozhodujúcim
kritériom pre vznik pravekých osídlení boli vhodné prírodné pomery
a optimálne klimatické podmienky.
Jablonec leží na juhozápadnom výbežku úrodnej trnavskej
sprašovej tabule. Je chránený od severu a od západu hrebeňom
Malých Karpát, ktoré dosahujú výšku až 700 metrov. Pričom
nadmorská výška samotnej lokality je od 150 do 200 metrov nad
morom. Tunajšia pôda patrí medzi najúrodnejšie, aké sa na Slovensku
vôbec nachádzajú. Región má vysoký priemer slnečných dní v roku,
optimálne množstvo zrážok rovnomerne rozložených počas celého
roka a najmä krátkotrvajúce a mierne zimy. Dnes už vieme, že tieto
takmer ideálne prírodné a klimatické podmienky, ktoré sú
charakteristické pre väčšinu miest s pravekým osídlením na
Slovensku, sa za tieto uplynulé tisícročia takmer nezmenili.
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Vieme síce, že sa v tejto časti Európy striedali obdobia suchšieho
kontinentálneho podnebia s obdobiami, v ktorých mala tunajšia klíma
vlhký oceánický charakter.
Za rozhodujúce pre zachovanie dobrých životných podmienok
pre tu žijúce spoločenstvá sa pokladá predovšetkým to, že stredná
Európa nepoznala horúce, vysušujúce vetry, ktoré pravdepodobne
mali veľký podiel na zániku vyspelých starovekých civilizácií na
strednom a blízkom východe. Je tomu tak napriek tomu, že človek za
posledných desať tisíc rokov radikálne zmenil charakter prírodného
prostredia strednej Európy.
Prechod od koristníckeho spôsobu obživy pravekého zberateľa
a lovca k produkčnému hospodáreniu na pôde, znamenal kvalitatívne
iný vplyv človeka na životné prostredie, než ako tomu bolo v mezolite
a v paleolite. Nástup produkčného poľnohospodárstva s rastlinnou
a živočíšnou výrobou v centrách starovekých kultúr, ktorého
sprievodným znakom bolo odlesnenie veľkých oblastí zemského
povrchu, široko využívaný systém závlah, ktorý nakoniec spôsobil
zasolenie pôdy, to boli, myslím si hlavné príčiny, že sa tieto miesta
zmenili na púšť. Dnes je skutočne ťažko veriť, že Mezopotámia mohla
byť tým vysnívaným biblickým rajom, kde príroda v najhojnejšej
miere poskytovala človeku všetky svoje dary. Príroda v týchto krajoch
bola veľmi zraniteľná. Zhoršujúce sa prírodné pomery boli jedným
z dôvodov, pre ktoré tunajší obyvatelia viedli medzi sebou neustále
vojnové zápasy. Celé národy sa sťahovali z miesta na miesto
a spôsobili pritom zánik mnohých starých kultúr, aby na ich mieste
potom zasa vytvárali kultúry nové. Ich vývoj bol relatívne veľmi
rýchly a udávali smer vývoja väčšiny vtedajšieho okolitého sveta.
Diametrálne odlišné podmienky rozvoja mala stredná Európa.
Tunajšie prírodné pomery vyvolali aj iný spôsob adaptácie človeka na
prírodné prostredie. Jedným z nutných predpokladov zavedenia
roľníctva a chovateľstva v strednej Európe bola postupná tvorba
čiernozeme a hnedozeme v mieste vtedajších európskych pralesov.
Domnievam sa, že pre obdobie neolitu je charakteristické rozptýlené
osídlenie. Nevznikali tu na jednom mieste sústredené centrá ako
v starovekom Oriente, ale sídliská neveľké počtom svojich obyvateľov
boli rozmiestnené neďaleko od seba pozdĺž riek.
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Prírodné pomery u nás na Slovensku, ale aj inde v strednej Európe,
umožňovali svojim obyvateľom pružne sa prispôsobovať aj meniacim
sa prírodným podmienkam. Klimatické zmeny však našťastie nenútili
obyvateľstvo premiestňovať svoje sídla na veľké vzdialenosti, na
rozdiel od niektorých národov starovekého Orientu, ktoré nakoniec
zhoršujúca sa klíma vrátila k takmer nomádskemu spôsobu života.
U nás na Slovensku, ale aj konkrétne v Jablonci a v susedných
Budmericiach, sa nachádzajú dôkazy o tom, že našim predkom stačilo
reagovať na meniace sa životné podmienky prenesením svojich sídiel
na suchšie vyvýšené miesta počas vlhkých klimatických periód,
a naopak, počas suchých periód, keď prevládal stepný ráz podnebia,
sme svedkami toho, že prenášali svoje sídla priamo do recentu
potokov.
Jablonecká archeologická lokalita, tak ako o nej píšem v tejto
práci, je širšia ako terajší Jablonec ležiaci na pravej strane potoka
Gidra. Zaberá totiž aj približne rovnako veľkú plochu po ľavej strane
potoka Gidra oproti terajšiemu intravilánu obce. Patrí sem aj pravý
breh svahu nad potokom zasahujúci čiastočne až do terajšieho chotára
obce Budmerice približne po Silnický majer. Podobne po ľavom brehu
potoka časť lokality zasahuje niekoľko desiatok metrov do chotára
obce Jarná. Dnešné hranice katastrálneho územia Jablonca, ktoré
pochádzajú z historicky nedávnej doby, nesledujú celkom rozlohu
pravekého osídlenia Jablonca.
Archeologickými nálezmi je určená jablonecká lokalita
nasledovne: v smere od Budmeríc začína nad Silnickým majerom,
pričom je ohraničená od severovýchodu štátnou cestou Budmerice –
Jablonec a od juhozápadu samotným potokom Gidra. V tejto časti
lokalita zasahuje v dĺžke asi 500 m do katastrálneho územia
Budmerice. Je územie tzv. „Farárovej role“, ktorá sa kedysi
rozprestierala medzi cestou a potokom až takmer do tretiny súčasnej
obce Jablonec, kde je dnes už pod zastavaným intravilánom.
Archeologické nálezy nám ďalej dovoľujú zahrnúť do
archeologickej lokality Jablonca nielen celú súčasnú obec po pravej
strane potoka Gidra, ale i ľavobrežnú terasu nad potokom, ktorá má
názov „Peňažité“, cez Hlbokú cestu, výmoľ nad splavom, čiastočne až
za hranice katastrálneho územia obce Jarná, kam zasahuje v dĺžke
necelých 100 m.
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Samotný potok Gidra má dnes už len skromný prietok vody.
Starší obyvatelia obce si však pamätajú, ako ešte v období po druhej
svetovej vojne dokázala Gidra nabrať z jarných topiacich sa snehov
také množstvo vody, že zaplavila celú pomerne širokú nivu po oboch
stranách potoka. V súčasnosti je už väčšina prameňov potoka
stiahnutá do skupinového horského vodovodu a navyše nad
Budmericami je na potoku Gidra vybudovaná aj veľká vodná nádrž,
ktorá taktiež reguluje prietok vody v potoku. Možno však oprávnene
predpokladať, že v pravekých dobách tento potok bol skutočne bohato
zásobovaný vodou. Najmä v jarných obdobiach topiaceho sa snehu
rozlieval sa do značnej šírky. Dodnes o tom svedčia až desať metrov
vysoké zrázy na pravej strane potoka. Nad týmto zrázom, na miernom
svahu, sa nachádza sídlisková terasa s väčšinou nálezísk svedčiacich
o pravekom osídlení. Podobne je na nálezy bohatá i ľavá strana potoka
Gidra, kde je tiež vytvorená vyvýšená terasa, chránená od prívalových
vôd potoka.
Celá jablonecká lokalita je zatiaľ len veľmi málo preskúmaná.
Väčšina doterajších nálezov pochádza zo zberu a iba pomerne málo
z priameho záchranného výskumu. Najväčšie straty pre archeológiu
spôsobila výstavba sušičky bývalého JRD na hranici katastrálnych
území Jablonca a Budmeríc. Je postavená takmer do centra
opevneného sídliska maďarovskej kultúry z doby bronzovej, so
známkami ešte skoršieho osídlenia siahajúceho až do neolitu.
Vypovedacia hodnota jabloneckej lokality je veľká. Jej osídlenie
mohlo byť v dávnej minulosti až dvakrát také veľké, ako je rozloha
dnešného intravilánu obce Jablonec.
Význam tejto lokality zvýrazňuje skutočnosť, že väčšina
nálezísk nebola doteraz príliš narušená. To oprávňuje k domienke
o veľkých perspektívach tejto lokality pre budúci archeologický
výskum.
Koncom jesene roku 1990 sa u nás v Jablonci začal budovať
obecný plynovod. Zemné práce začali pred družstevnou sušičkou,
neďaleko katastrálnych hraníc Budmerice – Jablonec. V mieste
prechodu plynovodu pod štátnou cestou, z jednej i druhej strany,
budovatelia plynovodu vykopali bagrom dve dva metre hlboké jamy,
ktoré slúžili na pretlačenie oceľovej ochrannej rúry pre plynové
potrubie.
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Šťastnou zhodou okolností som sa dozvedela, že sa tam vykopali aj
nejaké staré črepy. Prichádzali prvé mrazy a plynári mali s prácou
naponáhlo. Využila som sobotu a nedeľu a pozbierala som v jame
medzi cestou a sušičkou všetko, čo sa len dalo. Jama na druhej strane
cesty bola bez nálezov. Väčšina črepového materiálu zostala v kopách
vybagrovanej zeminy. (Katalóg, fotografia č. 133). Vzápätí udreli tuhé
mrazy a práce boli na čas odložené. Opäť som sa na tie miesta dostala
až vtedy, keď bol terén zrovnaný do pôvodného stavu.
Chcem však už teraz zdôrazniť, že s výnimkou náleziska vo
výkope pre plynovod, všetky nálezy, ktoré budem v tejto práci
prezentovať, pochádzajú len zo zberu. Napriek tomu sa mi podarilo
sústrediť zaujímavé množstvo jednoznačne zaraditeľných nálezov.

Doba kamenná
Najstaršia doba kamenná (Paleolit)
Ak chceme uvažovať o možnosti osídlenia tunajšieho územia už
od paleolitu, je treba vychádzať z doteraz zistených dokladov
o prítomnosti paleolitického človeka v širšom okolí minimálne
v rozlohe dolného Považia. Najdávnejšie stopy osídlenia Považia
siahajú do staršej doby kamennej – paleolitu. Je to obdobie, ktoré je
najstarším a zároveň najdlhším úsekom ľudských dejín.
Nálezy staropaleolitického charakteru na celom svete sú
vzácnosťou. Náleziská sú často od seba veľmi vzdialené. Sú celé
oblasti kontinentov bez nálezov. O to vzácnejšie sú pre nás nálezy
potvrdzujúce paleolitické osídlenie Slovenska u nás na Považí.
V ojedinelom mnohovrstvovom sprašovom nálezisku bývalej tehelne
v Novom Meste nad Váhom – Mnešiciach, sa našli archaické
kamenné nástroje a pozostatky ohnísk pravekého človeka z pred 270
tisíc rokov, ktoré podľa J. Bártu (1971, s. 13) bezpečne dokazujú
tunajšiu existenciu opočloveka. Toto nálezisko podľa toho istého
autora (1971, s. 17) je však unikátne tiež tým, že v ďalšej vyššie
ležiacej vrstve sa našli radiolaritové nástroje z obdobia stredného
paleolitu – 200 až 80 tisíc rokov pred n.l.
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O intenzívnom osídlení tunajšej oblasti v mladom paleolite
svedčia viaceré náleziská. Ako ďalej uvádza J. Bárta (1971, s. 21),
dominantné postavenie medzi nimi majú Ivanovce, už spomínané
Nové Mesto nad Váhom – Mnešice, Trenčín, Zemianské Lieskové
a iné.
K nim sa priraďujú povrchové nálezy z Moravian nad Váhom,
z Ratnoviec pri Piešťanoch a z Bolerázu pri Trnave. Pretože
v jabloneckej lokalite nebolo zatiaľ paleolitické osídlenie potvrdené,
sú pre nás osobitne zaujímavé nálezy z Bolerázu, ktorý je od Jablonca
vzdialený vzdušnou čiarou iba 15 km.
Vzhľadom na totožnosť prírodných, geologických
a klimatických podmienok na Trnavskej sprašovej tabuli môže budúci
výskum v jabloneckej lokalite priniesť ešte nejedno prekvapenie.

Stredná doba kamenná (Mezolit)
V strednej dobe kamennej – mezolite, po ústupe pevninských
ľadovcov na sever, nastali výrazné zmeny v spôsobe života človeka.
Rád vyhľadával suché polohy na vyvýšených terasách pri brehoch riek
a potokov, ktoré sú charakteristické práve pre našu jabloneckú
lokalitu. Živil sa predovšetkým lovom menších zvierat a rybolovom.
Z tohto obdobia existujú však na Slovensku len sporadické nálezy. Vo
vzťahu k Jabloncu možno spomenúť nálezy zo Serede, ktoré
presvedčivo dokazujú osídlenie Slovenska aj v mezolite (Bárta 1971,
s. 29.

Mladšia doba kamenná (Neolit)
Obdobie neolitu sa od predchádzajúcej mezolitickej
a paleolitickej civilizácie odlišuje mnohými revolučnými znakmi.
Tým, že človek prišiel na možnosť pestovania plodín zo semena,
prestal byť závislý od zberu.
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Osvojil si chov zvierat, čím sa zbavil nutnosti putovať ako lovec za
stádami zveriny. Až keď sa stal poľnohospodárom a chovateľom,
mohol začať s usadlým spôsobom života. Zbavil sa úplnej závislosti
na prírode, naopak, začal sám prírodu okolo seba ovplyvňovať
a v mnohom pretvárať. „Hoci boj človeka s prírodou trval už niekoľko
sto tisíc rokov, skutočne progresívny obrat vo vývoji ľudstva nastal až
vtedy, keď sa praveký človek vymanil z bezprostredného vplyvu
prírody a sám začal na ňu aktívne pôsobiť. Dôležitosť tejto zmeny
vyjadril austrálsky archeológ G. V. Childe pojmom “neolitická
revolúcia“ (Točík 1971a, s.30)
Poľnohospodári a chovatelia sa už nezaobišli bez trvanlivých
nádob na uloženie plodín, na prípravu pokrmov a napríklad aj na
spracovanie mlieka. Táto nevyhnutnosť priviedla človeka k vynálezu
keramiky.
Neolit v našom zemepisnom pásme spadá do teplého
atlantického podnebia.
Časové súvislosti medzi meniacimi sa klimatickými
a prírodnými podmienkami s pobytom človeka v našej lokalite, za celé
opisované obdobie, som sa pokúsila prehľadne usporiadať v tabuľke.
(Príloha č. 4, str. 95 - 96.)
Z charakteristiky obdobia atlantiku v literatúre vyplýva, že celkové
priemerné teploty boli o 2 až 3oC vyššie ako dnes, dokonca v staršom
atlantiku až o 3 až 4oC vyššie. Počiatky neolitických kultúr vďaka
priaznivým okolnostiam zapadajú do periódy najväčšieho zalesnenia
a vzniku úrodných černozemí a hnedozemí. “Teplé a vlhké podnebie
obdobia malo priaznivý vplyv aj na mimoriadne rýchle šírenie
stromovej vegetácie. Nikdy pred týmto obdobím a tak isto ani po ňom,
nebolo naše územie lesnatejšie.“ (Krippel 1990, s.33)
Tak ako dnes, aj v minulosti malo územie, na ktorom sa nachádza
naša jablonecká lokalita, oproti ostatnému územiu Slovenska
v niektorých aspektoch priaznivejšie podmienky na osídlenie.
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Na predhorí Malých Karpát je toto územie chránené pred
severozápadnými vetrami a ich juhovýchodné svahy boli aj vtedy vo
väčšej miere prehrievané slnkom.

Kultúra s lineárnou keramikou
Dôkazom osídlenia jabloneckej lokality ľudom kultúry s mladou
lineárnou keramikou, je úlomok z tela keramickej nádoby, môj vlastný
nález. (Nález Ne18, obr. č. 1, Katalóg fotografia č. 1).

Obraz č. 1 nález Ne18
Potvrdením toho, že tento jablonecký nález nie je náhodný, sú aj
ďalšie neolitické nálezy v Jablonci, ale aj nálezy v susedných obciach,
v Cíferi a v Báhoni.
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Podľa J. Pavúka (1977, s. 228-229), v Cíferi - Páci pri stavbe
autostrády sa našlo sídlisko kultúry s lineárnou keramikou.
Nálezy kultúry s lineárnou keramikou v Báhoni, severne od
poľnej cesty do Kaplnej, popísal J. Bartík (1987, s. 31 – 32).
Z neďalekého Čataja pochádza jeden z najstarších nálezov
lineárnej keramiky na Slovensku. Píše o ňom J. Vladár (1979, s. 22).
Je to reliéfna plastika na fragmente nádoby. Okrem charakteristickej
rytej výzdoby zdobí ju aj plastický reliéf znázorňujúci extrémne
schematizovanú ľudskú postavu.
S lineárnou kultúrou sa stretávame aj v okolí Trnavy, neďaleko
Kamenného mlyna. Pri budovaní rybníkov sa už v roku 1949 odkryla
neolitická sídlisková vrstva. Ako uvádza J. Šimončič (1988, s. 24),
archeológovia tu nazbierali okrem črepového materiálu aj väčšie
množstvo celých, alebo fragmentov z kamenných nástrojov. Je len
škoda, že sa archeológovia na tieto miesta nedostali skôr, ako bola
porušená táto neolitická vrstva.

Želiezovská skupina
Do kultúry s mladou lineárnou keramikou by bolo možné
zaradiť, podľa G. Nevizánskeho, aj ďalší môj nález, fragment z tela
nádoby. Je zdobený sú bežnými líniami. Podľa prieseku kolmo na
línie však O. Oždány pripúšťa možnosť zaradenia fragmentu do
želiezovskej skupiny. (Nález Ne13, obr. 2, Katalóg, fotografia č. 2).
Ako zaznamenáva M. Pichlerová (1971, s. 11), výrazné črepy
želiezovskej kultúry odovzdal do zbierok SNM v Bratislave v rokoch
1965 – 1967 Mikuláš Kolembus z Jablonca. Črepy našiel pri potoku
Gidra v polohe „Farárova roľa“. Z týchto miest pochádzajú aj vyššie
spomínané moje dva nálezy. Kvôli prehľadnosti a možnosti presnej
lokalizácie sú miesta nálezov zaznačené na katastrálnej mape. (Príloha
č. 1, nálezisko e).
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Obr. č. 2 nález Ne13
Nálezy keramiky želiezovskej skupiny v Jablonci spomína aj J.
Bartík (1990 a, s. 33). Lokalizuje ich na svah nad pravým brehom
potoka Gydra.
Občan Viliam Izakovič mi odovzdal tri úlomky keramiky
z rôznych nádob, ktoré našiel vo svojej záhrade na čísle domu 86.
Jeden z nich, masívne ucho, by svojím tvarom mohlo pochádzať
z obdobia neolitu. (Nález Nj3, Katalóg, fotografia č. 3).
Aj želiezovská skupina je doložená nálezmi v susedných obciach
v Cíferi a v Báhoni. Len pre zaujímavosť dodávam, že na tom istom
nálezisku v Báhoni sa našli dva črepy bukovohorskej kultúry, čo je na
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juhozápadnom Slovensku pozoruhodné i keď nie ojedinelé. (Bartík
1987, s. 31 – 32).

Neolitické kamenné nástroje.
Obdobie neolitu je v jabloneckej lokalite bohatšie doložené
nálezmi neolitických kamenných nástrojov. Viacero nálezov mi
odovzdal tunajší občan Tibor Izakovič. Našiel ich vo svojej záhrade
rodinného domu č. 226. Medzi nimi je aj plochá kamenná sekerka.
(Nález Ni1, obr. č. 3, Katalóg fotografia č. 4).

Obraz č. 3 nález Ni1
Je opracovaná vtedajším charakteristickým brúsením a hladením
celého povrchu. Z toho istého náleziska do neolitu patrí aj úlomok
hladkej kamennej sekerky (Nález Ni9, Katalóg, fotografia č. 5), ďalej
dva jednostranné kamenné sekáče (Nález Ni38, katalóg, fotografia č.
6 a nález Ni43) a zvyšky neolitických jadier z hnedého rádiolaritu.
Príznačným náradím obdobia neolitu bolo kamenné drvidlo.
Medzi svojimi nálezmi mám tri kusy (nález Nx6, katalóg, fotografia č.
20a, nález Na5, katalóg, fotografia č. 12, nález Nc1, obr. č. 4, katalóg,
fotografia č. 13a).
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Množstvo zvyškov rádiolaritových jadier a úlomkov svedčí o bežnom
používaní štiepanej industrie.

Obraz č. 4 nález Nc1
Medzi rádiolaritovými nálezmi sú dva neolitické nástroje.
Klinové rydlo (nález Nc11, obr. 5, katalóg, fotografia č. 8)
a obojstranný sekáč (nález Nc18, obr. č. 6, katalóg, fotografia č. 9).

Obraz č. 5 nález Nc11 (hore) a obraz č. 6 nález Nc18 (ďalej)
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Zaujímavé nástroje som našla na západnom konci tunajšej
jabloneckej lokality zasahujúcom už do katastrálneho územia

Obraz 7 nález Na1
Budmerice. Prvý má tvar a veľkosť husacieho vajca a váži 0,61 kg
(nález Na1, obr. 7, katalóg, fotografia č. 14).
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Svojím tvarom a primeranou váhou sa tak vynikajúco hodí do dlane,
že každý, kto ho chytí do ruky, sa úplne nevdojak začne s ním
pohrávať. Má zjavné
stopy dlhodobého používania. Tieto stopy nasvedčujú, že kameň bol
používaný na roztĺkanie či drvenie. Je to neolitický kamenný otĺkač.
Veľmi podobný predošlému je aj ďalší nález, iba jeho váha je
menšia. (Nález Na2, katalóg, fotografia č. 15). Medzi otĺkače patrí aj
tretí nález trochu iného charakteru (nález Ne19, katalóg, fotografia č.
11).
Nakoniec by som sa ešte raz chcela vrátiť k jednému nálezu,
ktorý som na str. 22, v súlade s odborným posudkom, popísala ako
drvidlo. Upútali ma zjavné stopy opracovania po bokoch kameňa

Obraz č. 8 Nález Nc1
a najmä pravouhlo odlomené miesto v tyle. Do tohto miesta stačí
položiť drevenú rúčku, priviazať ju napríklad koženým remienkom
a z ručného drvidla sa stáva v takejto úprave (najmä na dlhšej rúčke –
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palici) nebezpečná zbraň (opäť nález Nc1, katalóg, fotografia č. 13b).
Môžem potvrdiť, že rúčka v tomto kamennom sedle drží neobyčajne
pevne. Nikde v literatúre, ktorú som mala v rukách, som ale takýto
nástroj nevidela. Tento nástroj by mohol byť výnimočný práve tým
vylomením, ak sa neukáže, že boli aj takéto nástroje. Predpokladajme,
že vylomenie je náhodné. Praveký človek, ktorý už mal skúsenosti
s upevňovaním kamenných nástrojov na rúčku, s ich opracovávaním,
brúsením, hneď rozpoznal jeho možnosti. Stačilo iba upraviť, odlomiť
bok. (Nález Nc1, obr. 8).
Moje nálezy kamenných nástrojov nie sú v Jablonci ojedinelé.
Napríklad už spomínaný tunajší občan M. Kolembus odovzdal, podľa
M. Pichlerovej (1971, s. 11), do zbierok SNM v Bratislave viacero
plochých kamenných sekeriek, kopytnaté kliny, drvidlá i nástroje
z pazúrika.
Ľud lineárnej keramiky žil na veľkých priestranstvách, väčšinou
v malých uzatvorených roľníckych enklávach. Zodpovedal tomu
spôsob hospodárenia.
Roľník sa držal pôdy a prispôsobil tomu aj spôsob chovu
hospodárskych zvierat.
Začiatkom epiatlantiku ustupuje oceánický charakter podnebia,
nastáva degradácia lesov a nastupuje celkovo stepný ráz podnebia.
Zmena klímy vyvolala zmenu prírodných podmienok pre život
tunajších obyvateľov. Ku koncu neolitu zaznamenávame ústup
rastlinnej výroby, rozširovanie voľného chovu dobytka a lovu. Je to
obdobie nástupu eneolitických kultúr.
Ako budúca učiteľka s potešením konštatujem, že na spestrenie
učiva o období mladšej doby kamennej – neolitu, mi naša jablonecká
lokalita poskytuje veľa možností.

Najmladšia doba kamenná (Eneolit)
Kultúry eneolitu, najmladšej doby kamennej, boli nútené
reagovať podľa všetkého na najväčšie výkyvy prírodného prostredia
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za celý holocén. Archeologické nálezy potvrdzujú, že praveký človek
dokázal z toho plynúce problémy zvládnuť. Zmeny prírodných
podmienok vyvolali zmenu životného štýlu človeka takmer vo
všetkých oblastiach. Z roľníka a chovateľa ľudu lineárnej keramiky,
žijúceho v uzavretých roľníckych osadách, v nastupujúcom podnebí
stepného rázu, v období doznievania želiezovskej skupiny, sa stáva
chovateľ voľných stád a poľovník.

Lengyelská kultúra
Nový silný prúd, ktorý tunajšie domáce prostredie osviežil
novými hodnotami pokročilejšej kultúry, prišiel k nám z juhovýchodu.
Bola to kultúra lengyelského okruhu, ktorá sa zrodila v Karpatskej
kotline ešte v období neolitu.
Ako som spomínala už v úvode k eneolitu, život tunajšieho
obyvateľstva v tomto období bol veľmi pohnutý. „Nastupujúca suchá
perióda počas epiatlantika, spadajúca práve do obdobia lengyelskej
kultúry, znížila asi výnosy obilnín, lebo počas Lengyelu I
zaznamenávame najväčší vzostup lovu v roľníckych spoločenstvách
od začiatku neolitu do novoveku.“ (Ambros 1986). „Tento extrémny
výkyv v zabezpečovaní obživy je tiež jednou z foriem adaptácie na
prírodné prostredie.“ (Pavúk 1990, s. 66). Počas Lengyelu II
a Lengyelu III (Brodzany – Nitra) sa sídliská tohto ľudu presúvajú
sčasti do vyšších polôh, bližšie k pohoriam kvôli častejším zrážkam
a sčasti sa usadzujú bezprostredne pri vode v korytách potokov.
V období Lengyelu IV (ludanická skupina) sa sídla vrátili na všetky
pôdne typy z Lengyelu I. Sídla z Lengyelu II a III však už nezostali
opustené. Podľa J. Pavúka (1990, s. 66-67), návrat vysokej vody do
korýt riek a potokov spôsobil len to, že v období Lengyelu IV sa sídla
presunuli len o niekoľko metrov vyššie na svahy.
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Obraz č. 9 nález Ec8
Prítomnosť kultúr Lengyelského okruhu je v našej lokalite
doložená viacerými nálezmi. Medzi mojimi nálezmi je zatiaľ len jeden
fragment nádoby (nález Ec8, obr. 9, katalóg, fotografia č. 21).
Patrí do skupiny Brodzany – Nitra alebo do ludanickej skupiny.
Úspešnejší boli moji predchodcovia. Ako uvádza J. Bátora (1985, s.
43), na samej hranici jabloneckého chotára s Jarnou sa našiel
pomaľovaný mladolengyelský materál. V polohe Peňažité za potokom
/pri Hlbokej ceste do Báhoňa/ na pravej vysokej terase potoka Gidra,
asi 300 m od juhozápadného okraja obce, bolo lokalizované
pohrebisko. Sídlisko sa rozprestiera pravdepodobne severozápadne od
pohrebiska. Ako uvádza J. Bátora (1984, s. 35), pri prieskume sa
našiel fragment hornej časti kostenej ihlice s lopatkovito rozšírenou
hlavicou a dva polotovary parohových korálikov. Pri opätovnom
prieskume, ako píše ten istý autor J. Bátora (1985, s. 43), v priestore
tohto pohrebiska bola pri nepomaľovanom črepovom materiáli
lengyelskej kultúry nájdená malá plochá kamenná sekerka. Asi 400 m
severozápadne od predošlého náleziska sa objavila plochá kamenná
sekerka, dva zlomky klinov z bridličnatých fylitov, drvidlo
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z kremenca a črepy mladolengyelského charakteru. (Bátora 1984, s.
35).
Na svahu nad pravým brehom potoka Gidra, z oboch strán
katastrálnej hranice Jablonec – Jarná, sa našli sídliskové nálezy.
Lengyelská kultúra je zastúpená keramikou, obsidiánom (hrot šípu?)
a fragmentom sekeromlatu. (Bartík 1990 a, s. 33).
Podľa ústnej informácie, ktorú mi láskavo poskytol J. Bartík,
neďaleko od kostola v našej obci, na vtedajšej parcele M. Lanáka
(dnes dom so záhradou rodiny Mrvových) bol odkrytý hrob
lengyelskej kultúry. Podrobnejšie mi o prieskume porozprával
obyvateľ našej obce M. Kolembus, ktorý sa ho priamo zúčastnil.
Spomína si, že sa tam našla kostra skrčenca hlavou obrátená smerom
k Báhoňu. Odkryté bolo aj obydlie – chata pravekého človeka
s dvoma miestnosťami. V obydlí boli dve ohniská. Jedno v kúte
zadnej miestnosti, pri ktorom sa našla aj keramická nádoba. Toto
ohnisko (ako sa vtedy M. Kolembus dozvedel z rozprávania
archeológov) slúžilo na prípravu jedál. Druhé ohnisko bolo pri vchode
do chaty. Upútalo ho, že vonkajší vchod do prvej miestnosti i priechod
do zadnej miestnosti bol veľmi úzky, čo umožnilo domácim ľahšiu
obranu pred votrelcom. Na ohnisku pri vchode horel oheň po celú noc
a chránil obyvateľov pred divou zverou i dotieravým hmyzom.
Osobitne zaujímavé nálezisko s nálezmi rôznych po sebe
nasledujúcich kultúr je v polohe „Farárova roľa“, ktorá sa rozprestiera
od jabloneckého intravilánu až po silnický majer, ktorý je za terajšou
katastrálnou hranicou Jablonec – Budmerice.
V areáli družstevnej sušičky na ľavom brehu potoka Gidra bol
počas výstavby porušený objekt z obdobia eneolitu. Ako píše Z.
Farkaš (1980, s. 496), väčšina eneolitického keramického materiálu
patrí do záveru lengyelského kultúrneho komplexu, azda jeho
ludanickej fázy.
Z nálezov, ktoré sa nachádzajú v lokalitách susedných obcí,
majú osobitne zaujímavý charakter náleziská severne od obce
Budmerice.
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V úvode k eneolitu a aj v súvislosti s okruhmi Lengyel I a II som
hovorila o extrémnom vývoji podnebia. „Počas Lengyelu III
nedostatok zrážok asi kulminoval, lebo z Budmeríc je známe sídlisko
situované priamo v recente koryta potoka (Pavúk 1981). Zo Slažian je
hrob skupiny Brodzany – Nitra objavený skoro pod trojmetrovými
náplavami. Tiež to mohlo ísť o sídlisko bezprostredne pri Čerešňovom
potoku. Obidva toky, Gidra v Budmericiach i potok v Slažanoch, sú
teraz bohaté na vodu. Nie je vylúčené, že absencia sídlisk skupiny
Brodzany - Nitra na Južnom Slovensku súvisí práve s tým, že osady sa
nachádzali v údoliach tesne pri vode a sú prikryté riečnymi nánosmi.“
Pavúk 1990, s. 66 – 67). Domnievam sa, že možno predpokladať
existenciu takého sídliska ako v recente potoka Gidry v Budmericiach
aj v nive Gidry v našej jabloneckej lokalite. Tiež môže byť iba skryté
pod nánosmi. V Budmericiach sa sídlisko zo záveru Lengyelského
okruhu posúvalo po svahu do vyšších polôh (príloha 2, náleziská 3, 4,
5, 17) a existuje aj v období starej kanelovanej keramiky (príloha 2,
nálezisko 16). Podobne aj v Jablonci je doložené osídlenie zo záveru
Lengyelského okruhu. Našlo sa na svahoch po oboch stranách potoka,
s prechodom do najstarších kultúr kanelovanej keramiky.
Podobne doložený posun osídlenia je na lokalite Peder, okres
Košice – vidiek. (Lamiová – Schmiedlová 1990, s. 205).
V nive potoka v jabloneckej lokalite sa zatiaľ žiadne veľké
skrývky pôdy nerobili. Až na jednu výnimku – výstavbu kúpaliska.
Veľká škoda, že pri tom nebol žiadny archeológ. Mám informácie, že
už o 10 – 15 rokov sa uvažuje s vybudovaním tunajšej vodnej
priehrady – vodnej nádrže.
Osídlenie kultúr lengyelského okruhu v Jablonci
a v Budmericiach nebolo v tomto kraji ojedinelé. V katastrálnom
území Budmerice v smere k Jabloncu „na vyvýšenine v polohe Nad
tehelňou, sa našlo niekoľko nevýrazných objektov, z ktorých jeden
obsahoval lengyelské zobákovité uško“. (Bartík 1986, s. 47).
Dodávam, že nálezisko je iba 150 – 200 m od Jablonca.
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V Báhoni pri výstavbe diaľnice bolo porušené nálezisko zo
záveru lengyelského okruhu – ludanickej skupiny (Oždáni 1977, s.
213 – 214).
V Cíferi na pravom brehu južného ramena potoka Gydra boli
odkryté sídliskové nálezy s keramikou lengyelskej kultúry (Bartík
1990, s. 32).

Kanelovaná keramika
Na osídlenia doznievajúcich skupín lengyelského okruhu
nadviazali osídlenia ľudu s kanelovanou keramikou.
Klimaticky spadá počiatok tejto kultúry približne do stredu
mladšieho atlantiku. V tomto období stále ešte prevládal teplejší ráz
počasia s teplotami o 1 – 20 C vyššími ako dnes a celkovo oceánický
chrakter podnebia. S ním sa spája aj návrat optimálnych podmienok
pre poľnohospodárstvo. Je to tiež vrcholné obdobie tvorby čiernozeme
a najväčšieho rozšírenia vodného vtáctva a rýb. Takýto charakter
klímy priaznivo pôsobí hlavne na rozvoj lesov, ktoré sa značne
rozšírili predovšetkým na nížinných územiach a nivách
juhozápadného Slovenska. Lužné lesy z Podunajskej nížiny vybiehali
pomerne vysoko do údolí rieky Váhu... Lužné lesy, nachádzajúce sa
v údoliach, boli lemované prevažne zmiešanými dubinami, ktoré
v oblasti Malých Karpát prechádzali do skupiny zmiešaných
pralesov... (Bátora 1990, s. 79).

Bolerázska skupina
Z obdobia starej kanelovanej keramiky na juhozápadnom
Slovensku je najstaršia bolerázska skupina už ako úplne vyvinutá
kanelovaná keramika.
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Obraz č. 10 nález Ee2
Sú v nej zastúpené hrncovité nádoby s niekoľkonásobnými
plastickými lištami pod okrajom, misky vo vnútri zdobené
žliabkovanými motívmi, zvláštne tanierovité misky s dutými
cedidlovými kuželmi vo vnútri, džbánky... Popri páskových sa
vyskytujú i subkutánne ušká. Výzdoba je žliabkovaná alebo hlboko
vrezávaná. (Neústupný 1960, s. 134).
V našej jabloneckej lokalite mám bolerázsku skupinu zastúpenú
piatimi vlastnými nálezmi.
V polohe „Farárova roľa“ pri chotárnej hranici s Budmericami
(nálezisko e) som našla fragment z tela nádoby s dvoma plastickými
lištami (nález Ee2, obr. 10, katalóg, fotografia č. 22).
Je zaujímavé, že črep podobného charakteru som získala od obyvateľa
našej obce T. Izakoviča. V záhrade svojho domu (je takmer uprostred
obce) našiel fragment z tela nádoby tiež s dvoma plastickými lištami
urobenými tesne vedľa seba. (Nález Ei36, obr. 11, katalóg, fotografia
č. 23).
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Obraz 11 nález Ei36
Nápadná je podobnosť techniky výzdoby. Nádoba, z ktorej je predošlý
črep (obr. 10) mohla mať niekoľko plastických líšt nad sebou
s pomerne veľkou medzerou medzi nimi. Na druhom črepe (obr. 11)
je pod i nad zdvojenou lištou hladký povrch.
Nádoba mohla byť teda ozdobená dookola jednou dvojitou lištou,
alebo ďalšie lišty boli od nej vo väčšej vzdialenosti.
Bolerázsku skupinu mám medzi vlastnými nálezmi doloženú aj
fragmentom veľkej zásobnicovej nádoby. Bola zhotovená s prímesou
hrubozrnného piesku a ozdobená jednou lištou s plastickým vzorom
pod hrdlom. (Nález Ex5, obr. 12, katalóg, fotografia č. 24). Črep
pochádza taktiež z bolerázskej skupiny kultúry s kanelovanou
keramikou.
Ďalšie dva nálezy sú si podobné vytváraným vzorom, ale sa
odlišujú použitou technikou. Jeden fragment z tela nádoby (nález Ed1,
obr. 13, katalóg, fotografia 25) je zdobený hlbokým ryhovaním
priamo do podkladu, bez farbenia či povlaku.
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Obraz č. 12 nález Ex5

Obraz č. 13 nález Ed1
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Druhý fragment (nález Ee4, katalóg, fotografia č.26) je
ozdobený ako predošlý, len vonkajší povrch inak čierneho črepu je
potiahnutý bledo krémovým povlakom. Vzor je do povlaku urobený
ešte pred vypálením.

Bádenská kultúra

Obraz č. 14 nález Ex1
Bádenskú kultúru medzi mojimi nálezmi reprezentuje jeden
fragment nádoby s plochým uškom s charakteristickými znakmi pre
túto kultúru. Fragment je cez uško žliabkovaný, okraje uška sú
zdobené plastickou prevýšenou lištou. (Nález Ex1, obr. 14, katalóg,
fotografia č. 27)
Nálezy kultúry s kanelovanou keramikou z tunajšej jabloneckej
lokality sú doložené aj v literatúre.
Na nálezisku č. 6, na hranici katastrálnych území Jablonec –
Jarná, ktoré som už spomínala v súvislosti s lengyelskou kultúrou,
reprezentuje kanelovanú keramiku črepový materiál s rytou
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a vpichovanou výzdobou, dva úštepy z rádiolaritu a rohovca a zlomok
plochej kamennej sekerky. (Bátora 1985, s. 43).
V Extraviláne susednej obce Budmerice, na polohe Fančal, som
spomínala osídlenie ľudom zo záveru lengyelskej kultúry.
O pretrvávaní tohto osídlenia v ďalšom období kanelovanej keramiky
svedčí odkrytie sídliska ľudu bolerázskej skupiny len o 10 – 15 m
severnejšie (Egyházy – Jurovská 1976, s. 86).
V susednej obci Báhoň počas prieskumu a záchranného
výskumu, v polohe severne od cesty Báhoň – Blatné, bola nájdená
kanelovaná keramika zdobená brázdeným vpichom. (Bartík 1988, s.
31 – 32).
Na vyvýšenine severne od poľnej cesty do Kaplnej bolo odkryté
eneolitické sídlisko kultúry bádenskej. (Bartík 1988, s. 31 – 32).
V susednom Vištuku, na svahu nad pravým brehom vodnej
nádrže, sa našlo veľa bádenskej keramiky a keramiky zdobenej
brázdeným vpichom. (Bartík 1988, s. 31).
Eneolitom končí dlhý vývoj doby kamennej. Príchodom
indoeurópskych etník koncom eneolitu sa začali formovať tunajšie
indoeurópske kmene, predkovia dnešných európskych národov.
(Pečírka 1979, s. 14).

Doba bronzová
Príchodom doby bronzovej nastáva nová civilizačná epocha
v strednej Európe. Znalosť kovu, ako materiálu s dovtedy nebývalými
možnosťami použitia, znamenala veľkú zmenu v hospodárskom
i spoločenskom živote pravekého človeka.
Pre poznanie dejín pravekého hospodárstva a obchodu u nás je
dôležité vedieť, že už v staršej dobe bronzovej je doložené veľmi
intenzívne využívanie slovenskej medi. (Štiavnické vrchy, Slovenské
Rudohorie, Malé Karpaty).
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Pre našu jabloneckú lokalitu bola doba bronzová jedným
z najvýznamnejších období v jej niekoľko tisícročnom vývoji.
Juhozápadné Slovensko, geograficky patriace k Podunajsku,
inklinuje v staršej dobe bronzovej k vývoju v priľahlých oblastiach
Moravy a severovýchodného Rakúska. Na druhej strane zasa silné
vzťahy k Podunajsku predurčili toto územie pre úlohu
sprostredkujúceho činiteľa medzi Karpatskou kotlinou a západnejšími
oblasťami strednej Európy. Juhozápadné Slovensko sa tak stalo
komunikačným faktorom dosiaľ nedoceneného významu. (Točík
1971b, s.52)
Z hľadiska prírodno-poveternostných podmienok patrí
paleoklimaticky toto obdobie do konca mladšieho atlantika a začiatku
subboreálu. Paleovegetačná mapa pre subboreál zodpovedá časovo
eneolitu a dobe bronzovej. (Rybníčková 1990, s.50). Je to najdlhšia
vlhká perióda mladšieho atlantika.
V rámci prírodného prostredia, popri klíme a vegetácii, to boli
geomorfologické pomery, ktoré zohrávali základnú úlohu v živote
nositeľov kultúr staršej doby bronzovej na Slovensku.
„Morfologická analýza polohy osídlenia nitrianskej a koštianskej
skupiny ukázala, že ich nositelia zakladali svoje osady predovšetkým
na terasách riek a potokov. V nitrianskej skupine je viac ako polovica
všetkých lokalít... Najčastejšie sa osídlenie na terasách koncentruje na
Ponitrí (Branč, Jelšovce, Mýtna Nová Ves, Vyčapy, Opatovce) a na
Trnavskej pahorkatine (Jablonec, Veľký Grob, Voderady)“. (Bátora
1990, s. 79 – 80).
Oceánický charakter podnebia už od konca eneolitu umožnil
ľudu doby bronzovej, že sa jeho hlavnou ekonomickou činnosťou
opäť mohlo stať poľnohospodárstvo, pričom výraznejšie než
pestovanie rastlín je doložený chov zvierat.
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Nitrianska skupina
Rozšírená je na juhozápadnom Slovensku, zvlášť v povodí riek
Žitavy, Nitry a Váhu. Nie je vylúčené, že zasahuje ďalej na západ,
možno až na Moravu. Pôvod nitrianskej skupiny nie je celkom jasný.
Nálezy nitrianskej skupiny sú známe z pohrebísk často rozsiahlych
(Vyčapy-Opatovce pri Nitre), ktoré nám však neposkytujú svedectvo
o hospodárskom živote. (Neústupný 1960, s. 195).
Rozdiely pozorované v skladbe a kvantite inventára hrobov
naznačujú, že k pohrebiskám na terasách zodpovedajú rozsiahlejšie
a trvalejšie sídliská taktiež na terasách.
Osobne sa mi nepošťastilo objaviť medzi nálezmi pamiatku na
osídlenie ľudu nitrianskej skupiny. Jeho existencia v jabloneckej
lokalite je však doložená. V oblasti Trnavskej pahorkatiny sa
v súvislosti s osídlením ľudu nitrianskej skupiny uvádza aj Jablonec.
(Bátora 1990, s. 80). Pohrebisko v polohe Peňažité za potokom (pri
Hlbokej ceste do Báhoňa) je na pravej vysokej terase potoka Gidra asi
300 m od juhozápadného okraja obce. Sídlisko sa rozprestiera
pravdepodobne severozápadne od pohrebiska. (Bátora 1984, s. 35). Pri
opätovnom prieskume (tohto pohrebiska nitrianskej skupiny) v polohe
Peňažité za potokom na pravej vysokej terase potoka Gidra asi 300 m
od juhozápadného okraja obce bola nájdená... náušnica z bronzového
drôtu, dva parohové koráliky aj s polotovarom. Sídlisko, prislúchajúce
k pohrebisku sa (zatiaľ) nepodarilo lokalizovať. (Bátora 1985, s. 43.
J. Rajček v roku 1955 odkryl v polohe Peňažité za potokom dva
hroby skrčencov s keramikou, ktorá patrí do nitrianskej skupiny. Túto
informáciu by som mohla doplniť v tom zmysle, že za priaznivých
poveternostných podmienok je možné v týchto miestach rozoznať
z našej obce (na protiľahlom brehu) sústavu rôznych svetlých
a tmavých plôch v rámci pomerne jednotvárneho sfarbenia okolitých
polí.
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Maďarovská kultúra.
Zo sklonku staršej a zo začiatku strednej doby bronzovej z území
na juhozápadnom Slovensku pochádzajú nálezy patriace tzv.
maďarovskej kultúre. (Kultúra je pomenovaná podľa archeologického
náleziska v obci Maďarovce, dnes Málinovec pri Krupine.) Pôvod
maďarovskej kultúry nie je celkom jasný. Je pravdepodobné, že sa na
jej vzniku podieľali staršie skupiny, ktoré ju na juhozápadnom
Slovensku predchádzali. Maďarovské osady boli zakladané na
vyvýšených polohách. Voľba týchto stanovíšť bola nepochybne
podmienená strategickými dôvodmi, ako ukazuje aj ich časté
opevnenie. Takmer pravidlom je nápadne silná kultúrna vrstva a hustá
sústava kultúrnych jám. (Neústupný 1960, s. 203 – 204).
Veľmi výrazne sa tieto kultúrne vrstvy vynímajú v okolitom
teréne na leteckej snímke sídliska maďarovskej kultúry(Príloha 1)
u nás v jabloneckej lokalite, na rozhraní terajšieho katastrálneho
územia Jablonec – Budmerice, v polohe „Farárova roľa“. (Kuzma
1991, obraz. príloha IV). Na základe dvoch týchto snímok som sa
pokúsila zaniesť obrysy sídliska do mojej pracovnej mapy.
Lokalitu po prvýkrát prezradili nálezy maďarovskej kultúry už
v roku 1955, keď jabloneckí traktoristi narazili na hniezdo keramiky.
Následný výskum odhalil jednu z najlepšie zachovaných známych
lokalít maďarovskej kultúry u nás. (Točík 1962, s. 81).
Od toho času až dodnes sa sídlisko hlbokou orbou stále ťažšími
a výkonnejšími traktormi sústavne ničí. Nenapraviteľný úder však
sídlisko dostalo v rokoch 1975 – 1977, keď bola priamo do tohto
archeologického náleziska postavená družstevná sušička. Je mi
nesmierne ľúto, že toto miesto nebolo včas vyhlásené za štátom
chránenú lokalitu. Starší obyvatelia Jablonca hovoria, že miesto pre
výstavbu bolo vybrané viac-menej náhodne a bez problémov mohla
byť stavba umiestnená napr. z druhej strany št. cesty, kde niet takmer
žiadnych nálezov.
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Celá poloha „Farárovej role“, ako som uviedla už v predošlých
častiach a uvediem aj v ďalších, vydáva svedectvo mnohých kultúr. Je
to dané veľmi priaznivou konfiguráciou terénu s vodným tokom
a orientáciou na juh, ktorú nepoznal len ľud maďarovskej kultúry.
Ako sa snažím dokázať v celej tejto práci, výhody tejto lokality
poznali tunajší obyvatelia už na konci doby ľadovej a viac ju
neopustili.
Na nálezoch zreteľne poznať obrusovanie a zvetrávanie
dávnejšie vyoraných vrchných častí nádob, ale čo je horšie, aj čerstvo
vyorané a rozlámané dná nádob z väčších hĺbok. Dnešné traktory už
obracajú pôdu až do pol metrovej hĺbky.
Viac ako polovica ľavostrannej sídelnej terasy jabloneckej
archeologickej lokality je v súčasnosti zastavaná rodinnými domami
so záhradami. To bol hlavný dôvod, prečo som sa, pokiaľ mi to
okolnosti dovoľovali, zamerala na zber práve na území „Farárovej
role“. Podarilo sa mi zozbierať fragmenty veľmi vzácnych kultúr.
Popri povrchovom zbere bol výkop pre plynovod jediným
miestom, kde som získala nálezy z hĺbky. Bolo ich značné množstvo.
Ešte viac ich však bolo buldozérom zhrnutých naspäť do výkopu. Na
moju ľútosť, veľa čerstvo rozlámanej keramiky, z ktorej mám len
fragmenty, zostalo vo výkope. Z množstva nálezov som vybrala také,
ktoré majú charakteristické znaky maďarovskej kultúry.
V nálezovom inventári maďarovskej kultúry tvorí keramika vždy
podstatnú zložku. Sú tu zastúpené džbánky, šálky, amfory, misy,
hrnce, zásobnicové tvary a zvláštne tvary. K dôležitým nálezom patria
i výrobky z parohoviny a kostí. V bronzovej industrii sú zastúpené
ihlice s guľovitou hlavicou, s hlavicou zvinutou do očka a s kónickou
hlavicou, sekerky křtenovského typu, kopije, sekerky českého typu,
dýky, dýčky a iné. (Točík 1971b, s. 63, 65).
Veľmi výstižnú charakteristiku nálezov z tohto maďarovského
sídliska v jabloneckej lokalite, (označovanej tiež ako budmerická –
väčšia časť samotného hradiska je už v katastrálnom území
Budmerice), som našla v literatúre.
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Maďarovské nálezy sa vyznačujú technologickou jednotou. Sú
vyhotovené z veľmi dobre plavenej hliny, dokonale vymodelované
nemenej kvalitne vypálené. Suverénne prezentujú hrnčiarstvo
maďarovskej kultúry. Estetický prejav ich tvorcu je vyjadrený
jednoduchými, ale lahodnými tvarmi. Sú nezdobené, ale tým väčší
efekt sa dosahuje kontrastom svetla a tieňa na vyhladenom povrchu.
(Točík 1962, s. 82).
Objavenie opevneného sídliska maďarovskej kultúry
v Budmericiach (t.j. na jabloneckej lokalite – pozn. aut.) má závažný
dosah pre poznanie doby bronzovej na Trnavskej tabuli.
„...opevnené sídlisko v Budmericiach malo na území Trnavskej
tabule dominantné postavenie, ktoré vyplývalo z vyspelého stupňa
špecializovanej výroby a obchodu a pravdepodobne aj z funkcie
administratívno-politickej. Podobne ako na iných opevnených osadách
maďarovskej kultúry (Nitriansky hrádok, Veselé) aj v Budmericiach
vidíme najstaršie náznaky pravekého mesta. (Točík 1962, s. 92 – 93).
Okrem jediného nálezu, všetky moje nálezy maďarovskej
keramiky sú iba fragmentami, z ktorých sa nedá jednoznačne určiť
pôvodný tvar nádob.

Obraz č.15 nález Bb2
Z niektorých charakteristických znakov však predsa možno oprávnene
predpokladať typ nádoby. Nálezy džbánkov na tomto hradisku A.
Točík rozdelil do troch typov.
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Do prvého z nich by podľa všetkého bolo možné zaradiť fragment
džbánka s baňatým bruškom (nález Bb33, katalóg, fotografia č. 28)
s rovným dnom. Do druhého typu s veľkou pravdepodobnosťou
možno zaradiť fragment baňatého džbánku na nôžkach. Žiaľ, jeho
rozlámané zvyšky zostali vo výkope. (Nález Bb2, obr. 15, v katalógu
fotografia č. 29).
Pravdepodobne z veľkého džbánu pochádza široké páskové ucho
(nález Bc13, obr. č. 16, v katalógu fotografia č. 30).

Obraz 16 nález Bc13
Větěrovský typ mám doložený dvoma fragmentmi jednej větěrovskej
šálky s uškom (nález Bb3, v katalógu fotografie č. 31a a 31b), taktiež
rozlámanej bagrom. Jej ďalšie časti podľa všetkého zostali vo výkope.
Dva fragmenty z dvoch takmer identických džbánkov sú taktiež
čerstvo poškodené. Zaujímavosťou je, že jeden z nich krémovej farby
má jemný, takmer modernému porcelánu podobný črep s jemne
profilovaným uškom. Povrch, vnútorný i vonkajší, je dôkladne
vyhladený. (Nález Bb1, v katalógu fotografia č. 32). Fragment
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z druhého džbánku je zhotovený z materiálu čierneho na povrchu aj
v lome. Vnútorná strana je ešte solídne vyhladená, vonkajší povrch je
však len hrubo dotvorený. (Nález Bb36, v katalógu fotografia č. 33).
Medzi množstvom nálezov zo všetkých kultúr, aké sa tu
vyskytli, mám len jedinú, trochu poškodenú, ale inak celú nádobu.
(Nález Bb57, v katalógu fotografií č. 34). Podľa všetkého ide
o hrobový nález. Má stlačený, baňatý tvar s malým, mierne
odsadeným rovným dnom. Nízke hrdlo s vyhnutým okrajom bez
odsadenia prechádza do baňatého brucha. Z hrdla pod voľným
okrajom vychádza jedno malé uško. Nádobu som našla v stene
výkopu pre plynovod. Len šťastnou náhodou nádobu bager nezachytil.
Objavila som ju už čiastočne odhalenú v pol metrovej hĺbke. Nádoba
bola uložená v kultúrnej vrstve, v ktorej je množstvo fragmentov.

Obraz č. 17 nález Be6
Tieto miesta v priestore medzi cestou a sušičkou v smere do Jablonca
nie sú orané a predpokladám, že sú pre budúcnosť ešte perspektívnym
náleziskom, možno pohrebiskom (s množstvom popola).
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Potvrdením tejto mienky by mohol byť nález uška úplne rovnakého,
aké má predošlá nádoba. (Nález Bb63, v katalógu fotografia č. 35).
K dôležitým vynálezom praveku patrí koleso. K nám sa jeho
znalosť rozšírila z centier starých kultúr medzi Stredozemným morom
a Perzským zálivom. Ako súčasť voza prinieslo ozajstný prevrat do
pozemnej dopravy. Najstaršie hlinené napodobeniny u nás pochádzajú
z obdobia maďarovskej kultúry. Fragment z jedného štvorramenného
kolieska (nález Be6, obr. 17) a jedného plného kolieska (nález Bd8,
obr. 18, v katalógu fotografia č. 63) som našla v polohe „Farárova
roľa“.

Obraz 18 nález Bd8
Technologická znalosť vlastností kostí a parohov nebola
objavom človeka zo staršej a počiatku strednej doby bronzovej. Je
dedičstvom starších kultúr a v tejto epoche dosahuje vrchol...,
prevažná časť nástrojov si ponecháva svoj archaický charakter od
neolitu až do doby bronzovej. (Točík 1959, s. 24). Na sídliskách
v staršej a na počiatku strednej doby bronzovej má paroh a kostená
industria absolútnu prevahu nad bronzovou industriou. (Točík 1959, s.
23).
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Môj nález srnčieho parohu, polotovaru na výrobu korálikov so
stopami opracovania, je vzácny tým, že parohovina sa spracovávala na
100% bez odpadu. (Nález Bf77, v katalógu fotografií č. 64).
Rozkvet parohovej a kostenej industrie ako osobitý prejav
juhovýchodného okruhu včítane maďarovskej kultúry je dobovo
relatívne krátkym prejavom a s nástupom juhovýchodnej mohylovej,
prípadne pilinskej kultúry, táto industria náhle zaniká, aby urobila
miesto nie menej dokonalej bronzovej industrii. (Točík 1959, s. 37).
Ako som dokumentovala na niektorých príkladoch, je opevnené
hradisko maďarovského ľudu v jabloneckej lokalite v polohe
„Farárova roľa“, na rozmedzí s Budmerickým chotárom, v literatúra
už dosť známe. Na záchrane nálezov sa nepodieľali len profesionálni
archeológovia, ale upozorňovali na ne aj občania Jablonca – traktoristi
v roku 1955, J. Čambál koncom 50. rokov, M. Kolembus v 60.
rokoch. Tak sa našlo aj pohrebisko patriace tunajšiemu osídleniu
maďarovského ľudu. Od opevneného centra na hranici s Budmericami
je vzdialené približne 600 m. Pohrebisko sa zistilo ako obvykle
náhodne. Rozširovaním vlastnej obce Jablonec sa začali stavať domy
na jej západnom okraji smerom k Budmericiam, teda v smere
sledovanej polohy „Farárova roľa.“ Pri stavbe domu J. Čambála a pri
stavbách susedných domov sa objavovali kostry. U J. Čambála sa
našli dva kostrové hroby a nad jedným z nich pod povrchom
popolnica, v ktorej bolo iba niekoľko prepálených kostičiek. Ide teda
o birituálny typ pohrebiska. (Pichlerová 1971, s. 12 – 14).
Z rozhovorov so staršími občanmi Jablonca viem, že kostry
skrčencov sa našli aj uprostred obce, dokonca na samom dolnom
konci smerom k Jarnej. Nálezy nehlásili z obavy zo zdržania stavby
domu, prípadne „rozrýpania celej záhrady“. Je to škoda. Možno by
tomu bola zabránila malá popularizačná oboznamovacia akcia.
Svojich mŕtvych ľud maďarovskej kultúry nezvykol pochovávať
na samostatných pohrebiskách, ale skôr vo svojej bezprostrednej
blízkosti. V čase výstavby družstevnej sušičky v areáli hradiska v roku
1977 bol porušený maďarovský hrob.
44

Hrob je zaujímavý svojím obsahom. Vzhľadom na bohatý inventár,
najmä guľovitý mlat a koliesko, možno azda uvažovať o výnimočnom
postavení pochovaného. Guľovitý mlat nebol bežným pracovným
nástrojom, je skôr symbolom moci alebo spoločenského postavenia.
(Farkaš 1980, s. 492 – 493).
Špecializovaná výroba a obchod viedli už k hromadeniu
hmotných statkov. Odrazom týchto zmien v ľudskej spoločnosti
s maďarovskou kultúrou je budovanie opevnených osád na strategicky
dôležitých bodoch, ktoré neslúžili ako útočištia, ale skôr boli
výrobnými a kultúrnymi centrami s určitým postavením
administratívnym. Obyčajne sú vyčlenené z roľníckych neopevnených
sídlisk, ktoré im tvoria zázemie. Koncentrácia výroby na opevnených
sídliskách viedla na juhozápadnom Slovensku k intenzívnemu
osídleniu a nahromadeniu kultúrnych vrstiev... Neopevnená roľnícka
časť osady nie je obmedzená priestorovo a preto i niekoľkonásobne
a nad sebou idúce osídlenie ide viac do šírky... Rozloha týchto
neopevnených osád dosahuje plochu 50 až 100 hektárov. (Točík 1959,
s. 23). Situovanie nájdených hrobov a ich výbava by pravdepodobne
bola svedectvom toho, že jablonecká lokalita bola v tých dobách
jedným komplexom s administratívnym centrom v opevnenom
hradisku. Bohatý hrob na hradisku a chudobnejšie hroby v dedine by
mohli byť dôkazom toho, že aj u nás bolo hradisko iba centrom inak
široko po celej jabloneckej lokalite sa rozprestierajúceho osídlenia
tunajšieho roľníckeho ľudu.
Osídlenie ľudu maďarovskej kultúry je doložené aj v susedných
obciach Kaplná, Cífer, Čataj. Je zrejmé, že aj tieto osídlenia politicko
– administratívne spadali pod vplyv tunajšieho hradiska, pretože
najbližšie podobné hradisko ako sídelné centrum bolo až v Boleráze.
(Točík 1962, s. 92).
O význame tunajšieho hradiska svedčia nielen obchodné, ale aj
kultúrne styky so súbežne existujúcimi kultúrami v okolitých
oblastiach.
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Dokladom vplyvu z okruhu severopanónskej inkrustovanej
keramiky je kónická miska s ozubeným okrajom z hradiska. Je síce
produktom domáceho hrnčiara, ale s jasným severopanónskym
vplyvom. (Točík 1962, s. 88).

Obraz č. 19 nález Be17
Výsledkom intenzívneho a aktívneho dotyku s moravskou vetvou
unětickej kultúry bol vznik zmiešaného větěrovského typu na
Morave. (Neústupný 1960, s. 206). Nález větěrovskej šálky (nález
Bb3, fotografia č. 31a,b) u nás som už opísala.
Tiež otomanskú kultúru mám doloženú jedným vlastným
nálezom. Fragment nádoby s výzdobou charakteristickou pre
otomanskú kultúru (nález Be17, obr.19, v katalógu číslo fotografie 66)
je dokladom styku tunajšieho maďarovského ľudu s oblasťou
otomanskej kultúry.
Podobne významným svedectvom diaľkových stykov tunajšieho
ľudu je aj môj nález troch fragmentov Litzen – keramiky z troch
rôznych nádob.
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Technika výzdoby litzen– keramiky
Keď som sa bližšie zaujímala o techniku výzdoby Litzen –
keramiky, aj mňa zaujala myšlienka, akým spôsobom dosiahli jej
tvorcovia to, že odtlačky povrázkov sú v súbežných líniách,
nevybočujú, nevzďaľujú sa od seba ako na keramike šnúrkovej
kultúry, dokonca ani v oblúkoch.

Obr. 20 nález Bb22
Problém mi pomohol rozriešiť môj otec. Na prvý pohľad spoznal, že
vzor nie je odtlačkom šnúrok, ale pleteného konopného remienka, aké
sa v našej dedine a na juhozápadnom Slovensku plietli ešte celkom
nedávno napr. na traky na trávových plachtách. O malú chvíľu som
mala možnosť sa o tom sama presvedčiť, keď mi doniesol vzorku
takého remienka upleteného z guľatej šnúrky. Remienok otlačený do
plastelíny (v katalógu fotografia č. 69b zanechal charakteristickú
„litzen“ výzdobu akú má originál (v katalógu fotografia č. 69a).
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Neskôr mi zhotovil aj konopný remienok (v katalógu fotografia č.
69c), s ktorým som dokázala vyhotoviť navlas rovnakú napodobeninu
jedného z čriepkov (v katalógu fotografia č. 69d).
Zaujala ma pri tom aj myšlienka, ako je možné, že sa spôsob
pletenia tohto, povedzme „litzen remienka“ zachoval až dodnes.
Každý fragment mojich nálezov Litzen – keramiky je iný.
Jedným je zlomok uška nádoby (nález Bb22, obr. č. 20, v katalógu
fotografia č. 67) s minimálne dvojnásobným odtlačkom päťradového
pleteného remienka na chrbte uška. Výzdoba druhého fragmentu je
výnimočnejšia. Vzor je odtlačkom najjednoduchšieho dvojradového
remienka. (Nález Bc14, obr. 21, v katalógu fotografia č. 68).

Obr. 21 nález Bc14
Fragment je najviac zvetraný. Je zdobený odtlačkom najmenej
štvorradového veľmi jemne pleteného remienka (nález Bf73, obr. 22,
v katalógu fotografia č. 69a).
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Obraz 22 nález Bf73
Pri práci s mojím remienkom som si všimla, že jeho začiatok je
podobný začiatku odtlačku remienka na ušku. V Jablonci sa
v minulosti Litzen – keramika nenašla . V susedných obciach, podľa
osobnej informácie O. Oždányho, sa našla najbližšie v Cíferi a ešte vo
Voderadoch. (Bartík 1990a, s. 33).
Maďarovské osídlenie v Jablonci – Budmericiach aj
s centrálnym hradiskom bolo podľa všetkého najväčším osídlením na
jabloneckej lokalite a svojím rozsahom viac nebolo prekonané.
Doba bronzová v učive na ZŠ ani na SŠ nie je podrobnejšie
členená. A tak sa už teraz teším na to, ako raz budem môcť didakticky
využiť výsledky systematického, komplexného archeologického
výskumu tunajšieho osídlenia z doby bronzovej.

Stredodunajská mohylová kultúra
Tak trochu v tieni rozľahlého osídlenia maďarovskejkultúry
s opevneným hradiskom v našej jabloneckej lokalite zostala
nadväzujúca stredodunajská mohylová kultúra.
Podobne ako ostatné mohylové kultúry má stredodunajská
mohylová kultúra prevažne roľnícky charakter, prípadne
v karpatských priesmykoch roľnícko – pastiersky.
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Čiastočne preskúmané sídliská sa nachádzajú na veľmi úrodných
terasách potokov a riek. (Točík 1971b, s. 73)
Tejto téze plne zodpovedajú aj doklady potvrdzujúce existenciu
stredodunajskej mohylovej kultúry v našej jabloneckej lokalite.
Z predchádzajúcich archeologických výskumov je doložené
osídlenie na dolnom konci našej obce, neďaleko katastrálnej hranice
s Jarnou. Vo svojej zbierke mám fragmenty keramiky stredodunajskej
mohylovej kultúry priamo z miest starého maďarovského hradiska.
Medzi polohami týchto nálezov sa teraz rozprestiera obec Jablonec,
kde zatiaľ ďalšie nálezy tejto kultúry nie sú doložené. Domnievam sa
však, že spomenuté náleziská nie sú samostatnými osadami, ale že ich
možno skôr považovať za krajné polohy riedkeho celoplošného
osídlenia. Dalo by sa predpokladať, že táto kultúra nadväzuje na
predchádzajúcu maďarovskú kultúru aj v roľníckom využívaní
tunajších úrodných polôh. Ľudia nemali dôvod opúšťať skultivované
pozemky aj preto, že u nás ešte stále pretrvávali veľmi priaznivé
poveternostno – klimatické podmienky konca mladšieho atlantiku
a počiatku subboreálu.
Vo vybagrovanej jame pre plynovod, o ktorej som obsiahlejšie
hovorila v súvislosti s nálezmi maďarovskej kultúry, som našla dolnú
časť nádoby, ktorá nie je celkom jednoznačne zaraditeľná.

Obraz č. 23 nález Bx2
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Podľa odborníkov archeológov by mohla patriť na koniec obdobia
maďarovskej kultúry, ale tiež do prechodu medzi maďarovskou
a stredodunajskou mohylovou kultúrou a nakoniec aj do samotnej
stredodunajskej mohylovej kultúry. Zostanem pri tom, že správne
môže byť každé z týchto zaradení, čo je skôr iba potvrdením toho, že
aj tu v jabloneckej lokalite stredodunajská mohylová kultúra
bezprostredne nadväzovala na kultúru maďarovskú. (Nález Bb30).
Ďalší nález, pochádzajúci bezprostredne z priestorov starého
maďarovského hradiska, tiež patrí do stredodunajskej mohylovej
kultúry. Je ozdobený rytými trojuholníkmi vyplnenými šrafovaním
(nález Bx2, obr. 23, v katalógu fotografia č. 70).
Zo spomínaného výkopu pre plynovod pochádza aj ďalší
fragment tela nádoby. Je na ňom použitá tak plastická, vyčnievajúci
pupok obkolesený žliabkom, ako aj rytá výzdoba, časť šrafovaného
trojuholníka. (Nález Bb7, v katalógu fotografia č. 72).
Spôsobom vyhotovenia sú si podobné dva nálezy, fragmenty
amfor. Jeden pochádza z pleca nádoby so zvyškom žliabku pod
hrdlom. Pri žliabku začína zvislý plastický výčnelok zužujúci sa
smerom nadol. (Nález Be11, obr. 24, v katalógu fotografia č. 73).

Obraz 24 nález Be11
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Druhý fragment je podobný, iba že zvislý plastický výčnelok je pri
žliabku prevýšený do uška s dierkou (nález Bb42, v katalógu
fotografia č. 74)
Stredodunajskú mohylovú kultúru mám zastúpenú tiež dvoma
nálezmi zdobenými zvislým rebrovaním. (Nález Bc12, obr. 25,
v katalógu fotografia č. 75)

Obraz č. 25 nález Bc12
Na jednom z nich je zreteľný počiatok vodorovného plastického
výčnelku tesne pod žliabkom hrdla (nález Bd9, obr. 26, v katalógu
fotografia č. 76).
V literatúre sa spomínajú nálezy na dolnom konci lokality.
Medzi početnými sídliskovými nálezmi z Jablonca, okres Bratislava –
vidiek, sa na svahu nad pravým brehom potoka Gidra (mapa,
nálezisko č. 10), vyskytli črepy stredodunajskej mohylovej kultúry.
(Bartík1991, s. 22).
Osídlenie ľudu stredodunajskej mohylovej kultúry je doložené aj
v susedných obciach. V Budmericiach na terase nad potokom Gidra
v polohe „Nad tehelňou“ (Bartík 1986, s. 47) a v Báhoni na terasách
Vištuckého potoka. (Bartík 1991, s. 18 – 19).
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Obraz 26 nález Bd9
Aj situovanie týchto nálezísk potvrdzuje to, čo som už uviedla
v súvislosti s jabloneckou lokalitou, že ľud tejto kultúry rád osídľoval
úrodné terasy malokarpatských potokov ako je tunajšia Gidra, alebo
susedný Vištucký potok.

Lužická kultúra
Trvanie mohylovej kultúry bolo ukončené zásahom lužickej
kultúry mladšej doby bronzovej. Podobne ako medzi maďarovskou
a mohylovou kultúrou existuje určitý spoločný medzistupeň, aj
stredodunajská mohylová kultúra bola hlavnou zložkou, z ktorej
lužická kultúra vznikla. V tomto období už bolo na našom území
takmer kompaktné osídlenie.
„Nálezy lužickej kultúry sa nachádzajú takmer v každej dnešnej
obci“. (Neústupný 1960, s. 229).
V dostupnej literatúre som sa nedočítala o dôkazoch existencie
tejto kultúry v Jablonci.
Medzi keramikou, ktorú som pozbierala v polohe „Farárova
roľa“ sa vyskytli aj dva črepy lužickej kultúry. Jeden fragment sa však
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našiel aj v záhrade uprostred dediny. Jeden črep je z tela amfory so
žliabkovaním okolo pliec s napojeným trojžliabkovým oblúkom
(nález Bc3, obr.27)

Obraz 27 nález Bc3
Druhý fragment je zaujímavý tým, že v žliabkovaní inak hnedého
črepu sú pozostatky lesklého čierneho povlaku (Nález Be7, v katalógu
fotografia č. 78).
Tretí fragment pochádzajúci zo stredu obce je taktiež z pliec
stlačenej nádoby. Okrem žliabkov pod hrdlom je zdobený úzkou
plastickou lištou s jemným pretláčaným vzorom. Povrch inak sivého
črepu je lesklo tuhovaný. To je charakteristické pre mladolužický
stupeň na prechode k starej dobe halštatskej. Na základe niektorých
charakteristických znakov možno pripustiť príslušnosť posledného
fragmentu k sliezskej fáze starej doby halštatskej, pretože sa na ňom
dajú rozpoznať znaky kultúry lužickej aj sliezskej. Mohol to byť vplyv
alebo import z oblasti lužicko - sliezskej kultúry, ktorá sa vyvinula
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v hornatých oblastiach celého severného Slovenska. (Nález Bi15,
v katalógu fotografia č. 79).

Velatická kultúra
O nadväznosti kultúr na juhozápadnom Slovensku, konkrétne
v oblasti Trnavskej sprašovej tabule a na svahoch Malých Karpát som
už hovorila v predchádzajúcich kapitolách.
Západná časť nášho územia nebola vo svojom vývoji jednotná:
západne od Váhu vznikla v staršom stupni mladšej doby bronzovej na
podklade stredodunajskej mohylovej kultúry nová kultúra velatická,
patriaca k väčšiemu kultúrnemu okruhu stredného Podunajska (južná
Morava, Dolné Rakúsko, Burgenland, západné Maďarsko). Východne
od Váhu a v Maďarsku východne od Balatonu sa nachádzali rody
a kmeňové spoločenstvá čakanskej kultúry, zaberajúcej zhruba stred
Karpatskej kotliny. Ich hmotná kultúra vyrastala na podklade neskorej
karpatskej mohylovej kultúry... (Paulík 1971, s. 89).
Velatická kultúra spadá do obdobia staršieho halštatu,
nazývaného tiež neskorou dobou bronzovou alebo aj najmladšou
dobou bronzovou.
Z hľadiska prírodno – klimatického spadá celé obdobie staršieho
halštatu do kratšej suchej fázy subboreálu.
Celý halštat pritom charakterizuje stepný ráz podnebia. Je to obdobie
najväčšieho rozšírenia dubín, borovice a ústupu lužných lesov do
korýt potokov a riek. Obyvateľstvo žijúce u nás v tomto období sa
zaoberalo prevažne poľnohospodárstvom. Vzhľadom na suchší
charakter podnebia nastal mierny ústup rastlinnej výroby a rozšírenie
chovu domácich zvierat, ale aj voľnejšieho pastierstva a lovu.
Zodpovedá to situácii aj v jabloneckej lokalite. Roľnícky ľud tunajšie
výhodné miesta neopustil. M. Kolembus z Jablonca upozornil na
údajné vyorávanie kostier na polohe vzdialenej približne 400 m na
severozápad od Jarnej, na chotárnej hranici s Jabloncom, na pravom
vysokom brehu potoka Gidra. Z mladšieho praveku je doložené
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pomerne intenzívne osídlenie velatickej kultúry, reprezentované
predovšetkým zlomkami strechovite hranených úch a šikmo
fazetovaných okrajov mís. (Bátora 1985, s. 42 – 43).
V susedných obciach som osídlenie velatickej kultúry doložené
v literatúre nenašla.
Velatická kultúra u nás uzatvára obdobie doby bronzovej, jej
najmladšiu fázu nazývanú tiež obdobím staršieho halštatu.
Tisícročné obdobie doby bronzovej na Slovensku je aj tisícročím
trvalého osídlenia našej jabloneckej lokality. Myslím si, že doterajšie
nálezy u nás, i keď zatiaľ väčšinou len z povrchového zberu, i ďalšie
súvislosti, o ktorých som hovorila, najmä prírodné podmienky, túto
moju mienku o kontinuite tunajšieho osídlenia potvrdzujú.

Doba železná
Ďalším veľmi prevratným obdobím vo vývoji ľudskej
spoločnosti je tzv. doba železná. Do našich krajov prenikajú poznatky
o ďalšom kove s významným civilizačným poslaním – železom.
V staršej dobe halštatskej, v ktorej vyvrcholili kultúry doby bronzovej
a o ktorej som v predošlej kapitole hovorila ako o najmladšej dobe
bronzovej, sa u nás začali objavovať jednotlivé importované predmety
zo železa.
V mladšom období halštatskom sú nálezy železných predmetov
už bežné vo všetkých kultúrnych skupinách. Sú to zbrane, ozdoby
i súčiastky konských postrojov a nástroje. (Neústupný 1960, s. 265).
Znalosť výroby železných predmetov v halštate doložená nie je.
K plnému rozvinutiu výroby železa a jeho spracovaniu došlo až
v mladšej dobe železnej, keď juhozápadné, strednojužné
a juhovýchodné Slovensko osídlili keltské kmene, prinášajúce okrem
iného aj do hrnčiarstva prevratnú zmenu – hrnčiarsky kruh. Na
začiatku tejto mladšej doby železnej, nazvanej laténska, približne
uprostred posledného tisícročia pred naším letopočtom, vstupuje
územie Slovenska do veľmi dôležitého obdobia svojich pravekých
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dejín. Do tunajšieho „barbarského“ stredoeurópskeho sveta vstupujú
nám už menovite známe praveké národy.

Doba halštatská
O nálezoch zo staršieho halštatu v našej jabloneckej lokalite som
už hovorila v súvislosti s nálezmi z najmladšej doby bronzovej na
dolnom konci lokality, na samej hranici s Jarnou (na mape ako
nálezisko č. 6). Ťažisko nálezov spočíva v osídlení počas celej doby
halštatskej. Svedčia o tom okrem črepov štyri celé, kónické a fragment
piateho zdobeného praslenu. Všetky prasleny boli neďaleko od seba
na ploche niekoľko štvorcových metrov, čo umožňuje predpokladať,
že pochádzajú z jedného sídliskového objektu (depot ?). (Bátora 1985,
s. 43).
Môžem dodať, že obdobie mladšieho halštatu je doložené
v literatúre aj ďalšími veľmi peknými nálezmi. Tieto potvrdzujú, že
územie jabloneckej lokality bolo aj v tomto období súvislo osídlené od
dolného konca, zasahujúc do katastrálneho územia Jarnej, až po
niekoľko desiatok metrov v Budmerickom katastrálnom území, na
hornom konci jabloneckej lokality, čo je vzdialenosť vyše troch
kilometrov.
Halštatské nálezy v Jablonci, v priestore medzi terajšou obcou
a objektom družstevnej sušičky (jablonecká časť polohy „Farárova
roľa“) sa zistili vo viacerých rozoraných objektoch s keramikou.
Rekonštruovateľnú misu z mladšej doby halštatskej s vnútornou
tuhovanou výzdobou zachránil v Jablonci z výkopu pred domom
č.p. 7, M. Kolembus. (Bartík 1992, s. 21).
Fragmenty z dvoch misiek s vnútornou tuhovanou výzdobou
v podobe mriežky mám tiež vo svojej zbierke. Našla som ich v polohe
„Farárova roľa“. (Prvý nález Hf76, obr. 28, v katalógu fotografia č.83.
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Obraz č. 28 nález Hf76
Druhý nález Hh5, obr. 29, v katalógu fotografia č.84.)

Obraz č. 29 nález Hh5

Od ďalšieho občana z Jablonca mám dva pekné fragmenty halštatskej
misky s podobnou mriežkovanou výzdobou. Vo svojej záhrade
rodinného domu uprostred obce ich našiel Tibor Izakovič.
( Nález Hi23, obraz 30, v katalógu fotografia č. 85 a druhý nález
Hi24, obraz 31, v katalógu fotografia č. 86).
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Obraz 30 nález Hi23
Občan Jablonca M. Kolembus odovzdal materiál, ktorý zachránil
v roku 1976 v ryhe pre vodovod medzi spomínanou sušičkou
a objektom poľnohospodárskeho družstva. Ide o materiál z mladšej
doby haštatskej, z ktorého sa podarilo zrekonštruovať pomerne ostro
profilovanú šálku, zdobenú súvislým žliabkovaním. (Bátora 1985,
s. 44).
Takmer identický fragment šálky som videla u P. Romsauera
a podľa jeho informácie sa našla v Jablonci v polohe „Nad
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splavom“(na mape označené ako nálezisko č. 23).

Obraz 31

Nález Hi24

Na parcele M. Lanáka, o ktorej som už hovorila v súvislosti
s hrobom lengyelskej kultúry, sa podľa informácie J. Bartíka, našiel aj
halštatský objekt.
V polohe nad pravým brehom potoka Gidra, na hranici s obcou
Jarná, sa našla halštatská keramika (Bartík 1990a, s. 33, nálezisko 10).
Osídlenie z doby halštatskej je doložené aj v susednej obci Cífer
na pravom brehu južného ramena potoka Gidra nálezmi keramiky.
(Bartík 1990a, s. 32).
Halštatské nálezy sa odkryli aj v Báhoni pri záchrannom
výskume na trase diaľnice v roku 1976 na ľavom brehu Vištuckého
potoka v polohe „Nad korytom“ (Oždány 1977, s. 211 – 215).
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Doba laténska
Oveľa bohatšie než obdobie halštatu je na našej jabloneckej
lokalite zastúpený latén, tak mojimi nálezmi, ako i staršími nálezmi
zdokumentovanými v literatúre. Tieto opäť dosvedčujú osídlenie celej
lokality od polôh na hranici s Jarnou včítane „Farárovej role“,
zasahujúcej do budmerického chotára, niekoľko metrov za hranicou
jabloneckého chotára.
Aj ja som našla veľmi zaujímavý fragment z keltskej nádoby
v polohe „Farárova roľa“ (na mape nálezisko h2). Nález je unikátny
svojou výzdobou, ktorá je u nás ojedinelá. Špirálový vzor, aký sa na
črepe zachoval, sa u nás ešte nevyskytol.

Obraz č. 87 nález Lh2
Nádoba bola hnedej farby, z dobre vypálenej hliny a veľmi
pravdepodobne vyrobená na hrnčiarskom kruhu. (Nález Lh2, obr. 32,
v katalógu fotografia č. 87).
Podobne unikátnym nálezom je aj úlomok nádoby s kolkovanou
výzdobou. Takejto keramike sa v odbornej literatúre hovorí
braubašský tovar. Najčastejšie sa ním nazývajú misovité tvary
s kolkovanou výzdobou na vnútornej strane, lúčovito, trojuholníkovo
alebo hviezdicovo zoskupenou okolo dna, ale i fľaškovité a iné tvary
s užším hrdlom, zdobené kolkom na vonkajšej strane,

61

najčastejšie na členenom podhrdlí.(Filip 1956, s. 178).

Obraz 33 nález Lc15
Môj nález podľa profilu pochádza pravdepodobne z nádoby
s vonkajším kolkovaním. „Braubašské misky“ a ďalšie varianty na
kruhu dotáčaného tovaru hrajú v datovaní objektov takmer zásadnú
úlohu. (Soudská 1966, s. 566). Nález patrí do starolaténskeho obdobia
(Nález Lc15, obraz 33, v katalógu fotografia č. 88). Nález bol zrejme
už dlhé roky v ornici preorávaný, takže vzor je už len slabo
rozoznateľný. Snáď by stálo za to, túto významnú lokalitu minimálne
každoročne po orbe dôkladne vyzbierať.
Zaujímavý fragment laténskej nádoby som našla v už
spomínanom výkope pre plynovod (Nálezisko –b-).

Obraz 34 nález Lb55
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Je zhotovený z čiernej tuhovanej keramiky s pekným matným vzorom
a lešteným hrdlom. Je zaujímavé, že ešte aj v čase, keď vedeli ľudia
vyrábať pekné nádoby z bronzu, boli nádoby z keramiky natoľko
vzácne, že sa ich oplatilo opravovať, o čom svedčí prevŕtaná dierka
cez hrdlo fragmentu. (Nález Lb55, obraz č. 34, v katalógu fotografia
č. 89).
Pekný súbor piatich fragmentov som našla na jednom mieste
uprostred obce (nálezisko -i-). Svojím tvarom i umiestnením vzoru
pripomínajú predošlý nález. Každý je z inej nádoby. Vzory sú
precízne spracované a každý je iný. (Nález Li6, obraz 35, v katalógu
fotografia č. 90, ďalej nález Li26, obraz 36, v katalógu fotografia č.91,
nález Li7, obraz 37, v katalógu fotografia č. 92, nález Li35, obraz 38,
v katalógu fotografia č. 93 a nález Li8, v katalógu fotografia č. 94).

Obraz č. 35 nález Li6
Strednú až mladšiu dobu laténsku mám zastúpenú vo svojej
zbierke viacerými fragmentmi situlovitých nádob s hrebeňovanou
výzdobou. Mám fragmenty hnedé s malou prímesou tuhy, iné s väčšou
prímesou tuhy a dokonca jeden fragment, povedala by som, zhotovený
takmer z čistej tuhy, kde hlina plní už len funkciu „cementu“, spojiva.
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Obraz č. 36 nález Li26

Obraz č. 37 nález Li7

Obraz č. 38 nález Li35
Stále objavy nálezov po sebe idúcich kultúr v mieste
maďarovského hradiska vnucujú myšlienku, či vôbec niekedy toto
hradisko a jeho zázemie bolo v období pre naším letopočtom
opustené. Odpoveď môže dať na to len neodkladný dôkladný výskum,
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kým sa úplne nezničí aj to, čo tam po výstavbe sušičky a polmetrovej
hlbokej orbe najmocnejšími traktormi ešte zostáva.
Napríklad priamo v areáli staromaďarovského hradiska sa
záchranným výskumom počas výstavby sušičky našla okrem iných
kultúr aj laténska chata. Na malom priestore zahĺbenej leténskej chaty
s priemerom asi dva metre sa našlo minimálne 23 laténskych črepov.
Všetky črepy pochádzajú z nádob vyrobených na hrnčiarskom kruhu
(misky, hrnce, zásobnice, situly). Kamenný inventár zastupuje brúsik
jazykovitého tvaru. Súbor možno rámcovo datovať do neskorej doby
laténskej. Predmety alebo iné stopy, ktoré by nasvedčovali na výrobnú
činnosť sa v chate ani v jej bezprostrednej blízkosti nenašli. Laténska
osada bola pravdepodobne položená viac smerom k obci Jablonec, ako
na to poukazujú nálezy z povrchového zberu. (Farkaš 1980, s. 496 –
499). Túto mienku, myslím si, celkom potvrdzujú moje nálezy z
„Farárovej role“ i v literatúre doložené nálezy zo začiatku obce, ako aj
moje nálezy zo stredu obce a nakoniec opäť v literatúre doložené
nálezy z dolného konca lokality až na hranicu s Jarnou:
Leténske črepy (tuhovanú hrebeňovú keramiku) zbieral jednak
pri potoku Gidra v polohe „Farárova roľa“, ale aj v polohe „Pozdĺžne“
na druhej strane potoka M. Kolembus z Jablonca v roku 1965 – 1967.
(Pichlerová 1971, s. 11).
Medzi futbalovým štadiónom a domami, zárez potoka,
sídliskové nálezy. Doba laténska, keramika. (Bartík 1990a, s. 33).
Ľavý breh potoka Gidra, sídliskové nálezy. Doba laténska,
tuhová zvislo ryhovaná keramika. (Bartík 1990 a, s. 33).
Laténske osídlenie je doložené aj v širšom okolí Jablonca. Nikde
som sa však nedozvedela, že by sa okrem jabloneckej lokality ešte
niekde našla taká vzácnosť, akou je môj nález braubašského tovaru
s prekrásnou kolkovanou výzdobou alebo pomerne zložitý špirálový
vzor.
Keltským obdobím sa zavŕšil vývoj praveku na našom území po
stránke hospodárskej, spoločenskej i kultúrnej a položili sa pevné
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základy, z ktorých stredoeurópske ľudstvo čerpalo ešte na začiatku
stredoveku. (Neústupný 1960, s. 335).
Ja by som dodala, že predovšetkým ja sama budem môcť z tohto
obdobia čerpať veľa podnetov pri výučbe dejepisu aj v dnešnej dobe.

Doba rímska a sťahovania národov.
Na prelome starého a nového letopočtu udiali sa na našom území
prevratné zmeny. V roku 9 p.n.l. obsadili rímske légie celé územie
pravého brehu Dunaja a Slovensko sa dostalo do priameho styku
s Rímskou ríšou. Asi v roku 6 n.l. rímske vojská po prvýkrát vstúpili
na územie Slovenska.
Obavy Ríma z rozpínavosti barbarov, ako nazývali všetko
nerímske obyvateľstvo, viedlo vládcov Ríma k budovaniu systému
opevnení na severnej vojenskej hranici rímskej ríše Limes romanus.
Vojenské stanice, strážne veže, civilné osady a obchodné strediská,
ktoré prišli súčasne s Rímom na naše územie, približovali tunajšiemu
obyvateľstvu rímsku hmotnú a duchovnú kultúru. Archeologické
nálezy u nás poskytujú o tom presvedčivú výpoveď.
Vojenská hranica, v našom prípade zabezpečovaná vojenskými
stanicami, zvyčajne nebývala hranicou pre kultúru a obchod.
Obchodníci napríklad aj tunajším územím prechádzali skôr než
vojská. Práve o obchodných stykoch najlepšie svedectvo podávajú
vtedajšie platidlá. V našom prípade rímske mince.
Vzácna ojedinelá minca z Nitry dokazuje, že k prvému hoci len
sprostredkovanému dotyku Slovenska s antickým Rímom došlo už
v polovici 2. storočia p.n.l. (Kolníková 1980, s. 46).
V susednej obci Cíferi – Páci bola medzi rímskymi mincami
nájdená aj rímska minca pochádzajúca zo staršieho obdobia než
vybudovaná vojenská stanica. (Kolníková 1978, s. 144 – 151).
Myslím si, že v tejto súvislosti nemožno považovať za náhodný
nález rímskej mince v našej jabloneckej lokalite tunajším občanom T.
Izakovičom. (Nález Rx9, v katalógu fotografie č. 115a, 115b).
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Pamiatkou na prítomnosť rímskeho vojska v bezprostrednej
blízkosti Jablonca je rímska vojenská stanica v Cíferi – Páci.
Nálezisko je asi + 1 km od hlavnej cesty Senec – Trnava, na odbočke
Cífer – Voderady, na západ od bývalého vodného mlyna rodiny
Hustých. Na základe nálezov možno datovať rímsku stavebnú činnosť
v Páci do mladšej doby rímskej, medzi roky 350 – 375 n.l. (Kolník
1974, s. 60 – 63).
V Jablonci sa však okrem mince našla aj rímska keramika. Viac
ako minca, myslím si, možno je keramika dokladom toho, že Rimania
tadiaľto nielen prechádzali, ale tu aj prebývali.

Obraz 39 nález Rb20
Tri fragmenty keramiky majú jasný zvonivý zvuk, svedčiaci
o kvalitnom vypálení Dva sú s charakteristickou rytou výzdobou –
visiace trojuholníky.
Plocha trojuholníkov je vyplnená šikmými vpichmi. (Nálezy Rb20,
obr. 39, v katalógu fotografia č. 109, nález Rb9, obr. 40, v katalógu
fotografia č. 110, nález Rb8, obr. 41, v katalógu fotografia č. 111).
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Obraz 40 nález Rb9
Domácu keramiku mám zastúpenú tromi vlastnými nálezmi.
Sú to fragmenty s podobnou výzdobou – pretláčaným okrajom hrdla
nádoby. Jeden z nich (Rc16) by bolo možné považovať za pokus
o napodobenie rímskej terry sigilaty. (Nálezy Rf71, obr.42,v katalógu
fotografia č. 112, nález Rc16, obr. 43, v katalógu fotografia č. 114.
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Obraz 41 nález Rb8
Na dolnom konci našej lokality, neďaleko za katastrálnou
hranicou v Jarnej bola nájdená barbarská keramika z doby rímskej.
(Bartík 1990, s. 33).
Záchranným výskumom pod vedením J.Bartíka v Báhoni okres
Bratislava – vidiek sa preskúmala časť chaty datovanej materiálom do
doby rímskej. Dno objektu v hĺbke 100 – 110 cm tvorila tvrdá,
kompaktná, udupaná hlina, na dvoch miestach prepálená do červena.
V chate sa našlo vyše 50 črepov germánskej, v ruke robenej keramiky.
Význam pre datovanie má hrncovitá nádoba so špecifickou výzdobou
typickou pre juhozápadné Slovensko. (Bartík 1990 c, s. 73, 78).
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Obraz 42 nález Rf71

Obraz 43 nález Rc16
Hrob z obdobia sťahovania národov v Báhoni – Kaplnej bol
porušený vo februári a v marci v roku 1987. Báhoňský hrob môžeme
na základe inventáru, hlavne praciek, zaradiť do prvej polovice
piateho storočia. (Bartík 1990 b, s. 288 – 289).
Jeden hrob s keramikou z doby sťahovania národov,
pochádzajúci asi z druhej polovice piateho storočia, bol nájdený
v Cíferi na Budovateľskej ulici, č. 587. (Kolník 1975, s. 58).
Báhoňský hrob spolu s hrobom z Cífera prispieva k doplneniu
obrazu o osídlení juhozápadného Slovenska v piatom storočí. (Bartík
1990 b, s. 289).
Spolu s len informatívne publikovaným pohrebiskom v Čataji to
všetko naznačuje možnosť nových nálezov v tunajšom priestore, ktorý
sa javí v porovnaní s oblasťou riek Nitry a Hrona chudobnejší na
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nálezy. Môžem potvrdiť, že tento priestor, do ktorého spadá aj naša
jablonecká lokalita, je naozaj perspektívnou oblasťou nových nálezov.
Pri povrchovom zbere na archeologicky veľmi bohatej polohe
„Farárova roľa“ som našla tiež fragment keramickej nádoby z obdobia
sťahovania národov (nález SNx7, obraz 44, v katalógu fotografia č.
116).

Obraz č. 44 nález SNx7
Črep je zdobený dvojitým žliabkom, akým je zdobený napríklad
hlinený džbán z Národného múzea v Prahe. (Neústupný 1960,
vyobrazenie 100). Na fragmente je použitá výzdoba v podobe
mriežkových vzorov, aká sa u nás objavovala v polovici 5. storočia.

Ranný stredovek
V záverečnej fáze doby tzv. sťahovania národov v 5. – 6. storočí
do historického obdobia strednej Európy a Slovenska vstupujú
Slovania.
Tunajšie prírodné prostredie, do ktorého prišli prví Slovania,
malo už v podstate súčasný charakter. Vyznačovalo sa dosť veľkou
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rozlohou lesov, väčšinou zmiešaných. Lužné lesy v dolných tokoch
potokov a riek i ostatných porastov umožňoval vyšší stav vody
a stupeň vlhkosti povetria. Celkovo malo podnebie oceánický
charakter výhodný pre rozvoj poľnohospodárstva.
Slovanské kmene usadené na zvlnených sprašových dunách a na
terasách potokov a riek sa zaoberali predovšetkým pestovaním
poľnohospodárskych plodín a chovom domácich zvierat.
Aj keď toto obdobie nazývame už historickým, konkrétne správy
o osídľovaní našich krajov Slovanmi nemáme tak povediac priamo od
prameňa, zo slovenského prostredia, ale iba sprostredkovane od
antických, arabských letopiscov. Sú však príliš všeobecné, než aby
sme ich mohli vzťahovať bezprostredne na naše územie. Hlavnú úlohu
pri hľadaní odpovede na otázku príchodu a prvého osídlenia našimi
predkami musela na seba prevziať archeológia.
Svedectvo o najstarších Slovanoch z hľadiska najstaršej možnej
slovanskej vlny u nás podávajú sídliská na strednom Považí a napr. na
pohrebisku v Očkove.
Nálezy keramiky u nás a na Morave tvoria samostatný časový
a kultúrny horizont, ktorý je dokladom trvalejšieho osídlenia
roľníckych rodov pravdepodobne reprezentujúcich najstarších
Slovanov. Podľa toho sa teda postup najstarších Slovanov na Moravu
a juhozápadné Slovensko mohol začať už koncom 4. storočia.
V slovanskom keramickom inventári z 5. – 7. storočia sa
podarilo vypracovať niekoľko skupín. U nich sa dá usudzovať, že pred
vznikom keramiky tzv. pražského typu existoval na juhozápadnom
Slovensku celý rad slovanských typov doložených nálezmi na
sídliskách i žiarových pohrebiskách, ktoré možno označiť za
neskororímske a dať do priameho súvisu s pamiatkami z prvej
polovice 5. stor. (Točík 1971 c, s.163).
Z uvedeného vyplýva, že možno pripustiť myšlienku osídlenia
výhodných polôh malokarpatských brehov, teda aj našej lokality, už
od tohto obdobia. Samozrejme, že len dôkladný archeologický
výskum môže túto mienku potvrdiť.
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Za zmienku stojí, že v susednej obci Báhoň pri prieskume
a záchrannom výskume boli odkryté nálezy z včasnoslovanského
obdobia (?) a hrob z 5. stor. (Bartík 1988, s. 31 – 32).
Z asi 200 ročného obdobia, približne do vzniku prvého
kmeňového zväzu Slovanov, nemáme zatiaľ v tejto oblasti ďalšie
doklady o slovanskom osídlení. Historicky doložená je až Samova
ríša, ktorá trvala 35 rokov. V súvislosti s jej polohou sa spomína
severná časť dunajskej kotliny, oblasť stredného Dunaja a Samova
pevnosť Wogatisburg niekde medzi Malými Karpatami a Viedenským
lesom. (Teórie o lokalizácii Samovej ríše do južných Čiech, resp. do
Korutánska, už boli opustené.)
Patrila do Samovej ríše aj naša jablonecká lokalita? Ťažko si
možno predstaviť, že by takáto už tisícročia trvale využívaná lokalita,
priaznivá na osídlenie, zostala nepovšimnutá práve v 7. a 8. storočí.
Odpoveď nám môže na to dať až dôkladný archeologický prieskum,
idúci po stopách tunajších povrchových slovanských nálezov.
Nesporné je, že slovanské pohrebisko zo 7. až 8. storočia bolo
odkryté iba niekoľko kilometrov odtiaľto, v susednej obci Cífer – Pác.
(Ambros 1975, s. 18).
A ďalších 150 rokov historické pramene mlčia. Svoje svedectvo
však vydávajú archeologické nálezy.
V susednom Cíferi boli odkryté dva hroby z 8. a 9. storočia.
(Bialeková 1989, s. 428 -429).
Z toho istého obdobia pochádza aj sídlisko v polohe Nad
mlynom v Cíferi – Páci. (Bialeková 1989, s. 430).
V samotnom 9. storočí, v období Veľkomoravskej ríše, je už
slovanské osídlenie doložené aj priamo v Jablonci. Bohaté nálezisko
je v polohe „Farárova roľa“, (niekedy uvádzaná tiež ako poloha „Nad
potokom“), kde som našla aj slovanskú keramiku z 9. storočia.
Charakteristickú slovanskú výzdobu má šesť fragmentov z rôznych
nádob zdobených hrebeňovou vlnovkou. (Nálezy Sg37, obr. 45,
v katalógu fotografia č. 122, nález Sf7, v katalógu fotografia č. 126,
nález Sf70, v katalógu fotografia č. 124, nález Sf12, v katalógu
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fotografia č. 127, nález Sf6, v katalógu fotografia č. 129, nález Sf19,
v katalógu fotografia č. 128).

Obraz 45
Nález Sg37
Osobitne
zaujímavý je z nich fragment (Sg37) s päťnásobnou hrebeňovou
vlnovkou a rovným hrebeňovým pásom. Z vnútornej strany sú
zreteľné stopy hrnčiarovych prstov, ale vo zvislom smere. To
navodzuje myšlienku, že nádoba, hoci s peknou a kvalitnou výzdobou,
bola ešte robená v ruke. Len na jednom črepe (Sf7) sú zreteľné stopy
z vnútornej i vonkajšej strany svedčiace o výrobe na hrnčiarskom
kruhu.
Stopy slovanského osídlenia sa v chotári našej obce našli aj
v minulosti.
V polohe „Nad potokom“ („Farárova roľa“) boli v roku 1961
povrchovým zberom získané zdobené črepy z 9. a 10. storočia.
(Bialeková 1989, s. 53).
V strede obce, medzi futbalovým štadiónom a domami, v záreze
potoka, bola nájdená keramika z 9. až 11. storočia. (Bartík 1990 a,
s.33).
Na pravom brehu potoka Gidra, 400 m na severozápad od obce
Jarná, tesne pri chotárnej hranici s Jabloncom bolo zistené sídlisko
z 9. storočia. (Bialeková 1989, s. 429).
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Z tohto obdobia je doložené slovanské osídlenie aj v susedných
obciach.
V Cíferi bol zistený hrob z 9. storočia. (Bialeková 1989, s. 428 –
429).
V Cíferi – Páci bol nájdený antropologický materiál
z archeologického výskumu z roku 1976 pri výstavbe diaľnice, z 9. –
10. storočia. (Jakab 1977, s. 137).
Z Báhoňa, na pravom brehu Vištuckého potoka, z výkopu
plynovodnej ryhy, pochádzajú nálezy z 9. storočia. (Oždány 1977,
s.213 – 214). „...z hľadiska historickej topografie považujeme za
závažný výsledok výskumu záchranu hrobov z 9. stor. a preskúmanie
slovanského sídliska, ktoré potvrdili nápadnú koncentráciu
slovanských sídlisk a pohrebísk v mikroregióne povodia Vištuckého
potoka a riečky Gidry (Čataj, V. Grob, Pác).“ (Oždány 1977, s.
)
... a Jablonca, dodávam ja.
Od smrti posledného vládcu Veľkej Moravy, Mojmíra II. (r.906),
nám chýbajú o existencii prvého slovanského štátneho útvaru na
našom území akékoľvek ďalšie správy.
Tak ako stáročia a tisícročia starého osídlenia juhozápadného
Slovenska, tunajšieho regiónu i konkrétne našej lokality, tak aj
história slovanského osídlenia až po zánik Veľkomoravskej ríše dáva
dosť možností vhodného didaktického využitia. V prvom rade to budú
archeologické nálezy. Zatiaľ nie sú síce veľmi početné, ale som
presvedčená, že sa to zmení komplexným výskumom našej lokality aj
vo vzťahu k slovanskému osídleniu.
Z regionálneho hľadiska bude pre žiakov určite zaujímavé
dozvedieť sa, že aj neďaleký Pezinok má veľmi pravdepodobne svoj
počiatok už v časoch Veľkej Moravy. Jeho názov nie je nemeckého
ani maďarského pôvodu, ale má historicky doložený slovanský základ
od mena Božeň – Božin, tak je uvedené (Bozin) ešte i v listine kráľa
Belu IV. z roku 1256. (Dubovský 1982, s. 39).
Podobne najneskôr koncom 9. storočia ako neveľká osada
vznikla i Trnava. (Šimončič 1988, s. 34).
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Počiatky slovanského osídlenia na našom území spadajú ešte do
dejín praveku. Zánikom Veľkej Moravy teda končí pravek
slovanského osídlenia na našom území. Dejiny slovanských kmeňov,
ktoré vytvorili prvý západoslovanský štát, sa od tohto dejinného
zvratu začali uberať rôznymi smermi. Slovensko sa na tisíc rokov
stalo súčasťou Uhorského štátu a dejiny Uhorska sa stali aj dejinami
slovenského národa.
Pre každého, kto sa podrobnejšie zaoberá dejinami Veľkej
Moravy, musí byť udivujúca rýchlosť, akou sa na pozadí pomerov
vtedajšej strednej Európy, dostala na vrchol. Osobitne upútava
vzdelanosť veľkomoravskej spoločnosti svojou výškou, ak ju
porovnávame s vtedajšími susednými štátnymi útvarmi. Hlavne je
treba zdôrazniť, aká krátka doba uplynula od vytvorenia kultúrnych
predpokladov, teda písma a spisovnej reči k prvému svojskému
pôvodnému literárnemu prejavu. Bola to doba neporovnateľne kratšia
v porovnaní s vývojom iných literatúr. V rozhodujúcej chvíli dostala
Veľká Morava z byzantského prostredia vzdelancov takých vzácnych
kvalít, že staroslovienčina sa mohla stať štvrtým liturgickým jazykom.
Pri porovnaní napríklad s Franskou ríšou to bol obrovský náskok.
Svoju rolu tu zohrala aj vrodená inteligencia i učenlivosť domáceho
obyvateľstva. Vieme ako veľmi skoro po Konštantínovi a Metodovi
samotní Moravania tvoria literárne diela. Aj hospodársky ,
spoločenský, kultúrny rozmach Veľkej Moravy reprezentovaný
vysokou úrovňou, bol vecou domáceho obyvateľstva. Tento sľubný
náskok bol naraz zadusený mocnými nomádskymi nájazdmi. Príčinu
toho, že maďarské kmene sa prakticky za polstoročie od svojho
príchodu mohli zapojiť do spoločenstva európskych národov treba
vidieť v tom, že ako nový štátotvorný národ mohli prevziať kultúrne
dedičstvo Veľkej Moravy.
Dedičstvo veľkomoravského obdobia pretrváva vo vývoji nášho
národa až dodnes. Najmä v počiatočnom období uhorského štátu
úspešne prežívalo. Slovanské osídlenie na väčšine nášho územia
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Obraz 46 nález Sf43
politicko – mocensky bolo iba postupne zaraďované do uhorského
štátu. Pôvodné obyvateľstvo naďalej prežívalo vo svojich sídlach.
Najmä roľnícky ľud, remeslá a jeho všestranné znalosti boli základom,
z ktorého čerpal maďarský národ.
O kontinuite osídlenia v našej lokalite vydávajú svedectvo
archeologické nálezy.
Na tých istých miestach, v polohe „Farárova roľa“, kde som
našla keramiku z obdobia Veľkomoravskej ríše, ale aj uprostred obce
(nálezisko -i-), našla som aj slovanskú keramiku z 11. storočia. Je
charakteristická svojím tvarom a podľa výzdoby – pomocou
ozubeného kolieska. (Nález Sf43, obraz 46). Pretrvávanie tunajšieho
slovanského osídlenia je keramikou doložené aj v období vrcholného
stredoveku. Môj charakteristický nález je z tohto obdobia, teda z 12. –
13. storočia. (Nález Sf5, obr.47).
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Obraz 47 nález Sf5
Slovanské osídlenie v našej jabloneckej lokalite sa neskôr
pretvorilo na typickú slovenskú poddanskú obec, o ktorej sú už
i historické záznamy. Ale to je už iná kapitola...
Môj pokus o doloženie kontinuity osídlenia na našej jabloneckej
lokalite týmto končí, nekončí však – som o tom presvedčená – jej
perspektíva bohatého archeologického náleziska.
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Záver
Počas písania tejto práce som postupne zakresľovala potrebné
údaje do máp. Sú v nich ešte voľné miesta, je to väčšinou tam, kde
stoja domy našej súčasnej obce.
Väčšina nálezov však pochádza z miest, ktoré sú v súčasnosti
hlboko preorávané a žiaľ, aj ničené. Pozoruhodné je, že pri pohľade na
mapu nájdeme len niekoľko miest s nálezmi z jedného obdobia.
Väčšinou sú to náleziská s nálezmi štyroch až piatich období, od
neolitu až po ranný stredovek. Intravilán obce sa zdá byť z tohto
hľadiska skromnejší. Je to však klamlivý dojem. Ľudia aj keď niečo
nájdu, nepoznajú hodnotu svojich nálezov. O tom, čo sa skutočne
nachádza v samotnom intraviláne obce, len jeden príklad za všetky
(nálezisko -i-). Majiteľ záhrady vytrhol s koreňmi starý strom. To, čo
sa dostalo na povrch, mi doniesol. Na môj údiv tam boli fragmenty
keramiky hneď z piatich období. Od neolitu až po ranný stredovek.
Tento prípad, ale tiež nálezisko -j-, i náleziská staršie, svedčia o tom,
že úrodná terasa nad potokom, kde majú naši obyvatelia teraz záhrady,
je z hľadiska budúcich výskumov veľmi perspektívna. Záhrady nie sú
preorávané ťažkými traktormi, sú väčšinou len rýľované a okrem
miest, kde bezprostredne stoja rodinné domy, je aj intravilán určite
aspoň tak perspektívny pre budúci archeologický výskum, ako polohy
mimo neho.
Našich ľudí bude len treba oboznámiť s významom nálezov
a získať ich k spolupráci.
Ako budúca učiteľka dejepisu dúfam, že budem mať naďalej
možnosť prispieť svojím skromným dielom na prospech tejto veci.
Chcela by som však dosiahnuť niečo, čo považujem za ešte
dôležitejšie. Od mala pestovať u svojich žiakov úprimný záujem
o minulosť svojej obce, regiónu. Aby vedeli, že naším trvalým
kultúrnym dedičstvom nie je len to, čo sa nám v celistvosti dodnes
zachovalo, ale aj všetko, čo je ukryté v starých archeologických
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nálezoch, v starých písomných pamiatkach, v predmetoch dennej
potreby, ale i vo zvykoch, tradíciách, povestiach.
Začala som tým, že naše Slovensko je od pradávna križovatkou
európskych ciest. Niet tu miesta, kde by nezanechali stopy naši
predkovia. Na to myslím ako budúca učiteľka dejepisu. Hlbší pohľad
do dejín tunajšieho regiónu a našej obce mi v tom bude pomáhať. Stojí
za to pousilovať sa o osvetlenie minulosti miest, v ktorých žijeme.
Veď
“...posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš...“

80

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
Ambros 1976:

Bárta 1971:
Bartík 1986:

Bartík 1987:
Bartík 1988:

Bartík 1990a:
Bartík 1990b:
Bartík 1990c:
Bartík 1991:

Bartík 1992:
Bátora 1984:

Bátora 1985:

Bátora 1990:

Ambros, C.: Prírastky archeologického materiálu
z výskumu AÚ SAV v roku 1975. In: Avans v roku 1975.
Nitra 1976, s. 17 – 19.
Bárta, J.: Staršia a stredná doba kamenná. In: Slovensko I,
Dejiny. Bratislava 1971, s. 11 – 29.
Bartík, J. – Farkaš, Z.: Výsledky systematického sledovania
výstavby závlah v katastroch obcí Budmerice a Vištuk. In:
Avans v roku 1985. Nitra 1986, s. 46 – 48.
Bartík, J. – Štrbík, J.: Prieskum a záchranný výskum
v Báhoni. In: Avans v roku 1986. Nitra 1987, s. 31 – 32.
Bartík, J. – Štrbík, J.: Prieskum a záchranný výskum
v Báhoni a Vištuku. In: Avans v roku 1987.
Nitra 1988, s. 31 – 32.
Bartík, J. – Štrbík,J.: Prieskum v povodí Vištuckého potoka
a Gidry. In: Avans v roku 1988. Nitra 1990, s. 32 – 34.
Bartík, J.: Hrob zo sťahovania národov v Báhoni – Kaplnej.
In: Archeol. Rozhl. XLII. 1990, s. 284 – 293.
Bartík, J. Turčan, V.: Germánska chata v Báhoni. In: Zborník
SNM, LXXXIV. História, 30. 1990, s. 73 - 83.
Bartík, J.: K osídleniu povodia Vištuckého potoka a Gidry
v strednej dobe bronzovej. In: Zborník SNM, LXXXV.
Archeológia, 1, 1991, s. 11 – 34.
Bartík, J. – Voštinár, Ľ.: Stredoveké a halštatské nálezy
z Jablonca. In: Avansv roku 1990. Nitra 1992, s. 21.
Bátora, J.: Prieskum zameraný na zistenie sídlisk zo začiatku
doby bronzovej. In: Avans v roku 1983.
Nitra 1984, s. 34 – 37.
Bátora, J.: Prieskum zameraný na zistenie sídlisk zo začiatku
doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku. In: Avans
v roku 1984. Nitra 1985, s. 42 – 45.
Bátora, J.: K otázkam životného prostredia v staršej dobe
bronzovej na Slovensku. In: Štud.

81

Zvesti. Archeol. Úst. SAV. 26. Nitra 1990, s. 79 – 85.
Bialeková 1989: Bialeková, D.: Pramene k dejinám osídlenia Slovenska
z konca 5. až 13. storočia. Nitra 1989, s. 5 -521.
Egyházy-Jurovská 1976: Egyházy-Jurovská, B.: Historicko-archeologický
výskum v Budmericiach. In: Avans v roku 1975.
Nitra 1976, s. 86 – 88.
Farkaš 1980:
Farkaš, Z. – Cheben, I. – Kuzma, I.: Nové nálezy
z Budmeríc. In: Archeol. Rozhl., XXXII, Praha 1980,
s. 491 – 500.
Filip 1956:
Filip, J.: Keltové ve střední Evropě. Praha 1956.
Jakab 1977:
Jakab, J.: Antropologický materiál z archeologických
výskumov v roku 1976. In: Avans v roku 1976.
Nitra 1977, s. 137 – 138.
Kolník 1974:
Kolník, T.: Neskororímska pevnosť v Páci pri Trnave.
In: Krásy Slovenska, 51. 1974, s. 60 – 63.
Kolník 1975a:
Kolník, T.: Výskum v Cíferi – Páciv roku 1974. In: Avans
v roku 1974. Nitra 1975, s. 58 – 61.
Kolník 1975b:
Kolník, T.: Kostrový hrob z doby sťahovania národov
v Cíferi. In: Avansv roku 1974. Nitra 1975, s. 58.
Kolníková 1978: Kolníková, E.: Prírastky mincí v AÚ SAV v roku 1977.
In: Avansv roku 1977, Nitra 1978, s. 144 – 151.
Kolníková 1980: Kolníková, E.: Rímske mince na Slovensku. Bratislava 1980.
Krekovič 1991: Krekovič, E.: Črepy a ľudia alebo všedná archeológia.
Bratislava 1991.
Krippel 1990:
Krippel, E.: Vývoj životného prostredia človeka v poľadovej
dobe. In: Štud. Zvesti, Archeol. Úst. SAV. 26.
Nitra 1990, s. 31 – 38.
Lamiová-Schmiedlová1990: Lamiová-Schmiedlová, M.: Poznámka k súvisu
klimatických zmien a výberu miesta sídliska. In: Štud. Zvesti,
Archeol. Úst. SAV. 26, Nitra 1990, s.205 – 207.
Neústupný 1960: Neústupný, J.: Pravěk Československa. Praha 1960, s. 7-489.
Oždány 1977:
Oždány, O.: Záchranný výskum na trase diaľnice v roku
1976. In: Avans v roku 1976. Nitra 1977, s. 211 – 215.
Oždány 1980:
Oždány, O.: Eneolitické sídlisko v Budmericiach. In: Avans
v roku 1979. Nitra 1980, s. 155 – 156.
Paulík 1971:
Paulík, J.: Mladšia doba bronzová a staršia doba železná. In:
Slovensko I, Dejiny. Bratislava 1971, s. 11 – 29.

82

Pavúk 1976:

Pavúk, J. – Mináč, V.: Sídlisko kultúry s lineárnou keramikou
a sídlisko želiezovskej skupiny v Cíferi – Páci.
In: Avans v roku 1976, s. 228 – 229.
Pavúk 1981:
Pavúk, J.: Sídlisko lengyelskej kultúry v Budmericiach.
In: Avansv roku 1980. Nitra 1981, s. 220 – 222.
Pavúk 1990:
Pavúk, J.: Adaptácia neolitického osídlenia na prírodné
podmienky. In: Štud. Zvesti Archeol. Úst. SAV. 26.
Nitra 1990, s. 63 – 70.
Pečírka 1979:
Pečírka, J.: Dějiny pravěku a starověku. Praha 1979.
Pichlerová 1971: Pichlerová, M.: Nové nálezy maďarovskej kultúry
v Budmericiach. In: Zborník SNM, 65, História 11.
1971, s. 5 – 23.
Rybníčková 1990: Rybníčková, E.: Paleovegetační mapy a jejich význam pro
rekonstrukci přírodního prostředí pravěku v Československu.
In: Štud. Zvesti Archeol. Úst. SAV. 26.
Nitra 1990, s. 47 – 52.
Šimončič 1988: Šimončič, J.: Dejiny Trnavy. Bratislava 1988.
Točík 1959:
Točík, A.: Parohová a kostená industria maďarovskej kultúry
na juhozápadnom Slovensku. In: Štud. Zvesti Archeol. Úst.
SAV. 3. Nitra 1959, s. 23 – 53.
Točík 1992:
Točík, A.: Nález maďarovskej keramiky v Budmericiach.
In.:Štud. Zvesti Archeol. Úst. SAV. 9. Nitra 1962, s. 81 – 98.
Točík 1971a:
Točík, A.: Mladšia doba kamenná. In: SlovenskoI, Dejiny.
Bratislava 1971, s. 31 – 51.
Točík 1971b:
Točík, A.: Staršia a stredná doba bronzová. In: Slovensko I,
Dejiny. Bratislava 1971, s. 52 – 77.
Točík 1971c:
Točík, A.: Príchod Slovanov. In: Slovensko I, Dejiny.
Bratislava 1971, s. 156 – 172.
Vladár 1979:
Vladár, J.: Praveká plastika. Bratislava 1979.
Soudská 1966:
Soudská, E.: Obydlí na pozdně halštatských sídlištích.
In: Památkyarcheologické. LVII. Praha 1966, s. 535 – 595.

83

Zoznam príloh

1. Školiteľský posudok – Janka Hečková, CSc., 2 str.
2. Oponentský posudok – PhDr. Daniela Prelovská, 2 s.
3. Určenie pôvodu mince – Eva Kolníková.
4. Tabuľka Chronológia osídlenia lokality, 2 strany
5. Katalóg nálezov.
6. Miesta nálezov v Jablonci – mapka.
7. Snímka hradiska z doby bronzovej.
8. Mapa nálezov katastrálneho územia Jablonec.
9. Mapa širších vzťahov nálezísk Štefanová – Budmerice – Jablonec –
Jarná, 6 strán.

84

Príloha č. 1, str. 1/2

85

Príloha č. 1, str. 2/2

86

Príloha č. 2, str. 1/2

87

Príloha č. 2, str. 2/2

88

Príloha 3, Určenie pôvodu mince

89

Príloha 4, Chronológia 1/2

90

Príloha 4, Chronológia 2/2

91
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135 strán

Neolit
92

1. Nález Ne18

Črep z tela nádoby, zdobený rytými líniami. Farba sivá, na
povrchu zvyšky jemného bledohnedého povlaku. Vyrobený z jemne
plavenej hliny, slabo vypálený. Vnútorná strana čiernená. Rozmery:
3,5 x 3 cm. V texte strana 18.
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2. Nález Ne 13

Črep z tela nádoby, zdobený ostrými rytými líniami, vyplnenými
bielou inkrustou. Povrch obojstranne čiernený. Vyrobený z jemne
plavenej hliny, do šeda vypálený. Na fragmente rozoznať dve
navzájom šikmo postavené dvojité línie, z ktorých jedna je na dvoch
miestach, na okrajoch črepu preseknutá. Rozmery: 5 x 3,5 cm. V texte
strana 19.
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3. Nález Nj3

Masívne ucho z hrubostennej nádoby s jeden centimeter hrubými
stenami. Povrch zvnútra čiernený. Na vonkajšom povrchu zvyšky
jemného bledohnedého povlaku. Rozmery: 7,5 x 8 cm.
V texte strana 20.
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Kamenné nástroje
4. Nález Ni1

Kamenná sekerka z čierneho kameňa, plocho zbrúsená. Ostrie
klinovito vybrúsené, prierez obdĺžnikový. Z jednej strany ostrie
odkolené. Tyl, pôvodne kolmo zbrúsený, tiež poškodený. Rozmery: d.
7cm, š. ostria 4,4 cm, š. tylu 3,5 cm, hr. 1,5 – 2 cm.
V texte strana 21.
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5. Nález Ni9

Fragment hladkej sekerky z kremenca. Pôvodne vyrobená
rozkolením pretiahnutého okruhliaka po dĺžke. Odkolená strana bola
dodatočne ďalej opracovaná a čiastočne vyhladená. Ostrie je
polooblúkovité, tyl rovno zbrúsený. Celkový prierez sekerky je
štvrťkruhový. Rozmery: d 8 cm, š. ostria 4 cm, š. tylovej strany 2,5
cm.
V texte strana 21.
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6. Nález NI38

Jednostranne otlčený okruhliak, klenuto odrazený vo funkcii
jednostranného sekáča.
Rozmery: d. 5,5 cm, š. 3 cm, hr. 2 cm.
V texte strana 21.
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7. Nález Ni43
Roztlčený plochý obliak ako jednostranný sekáč. Najväčší
rozmer 6,5 cm, max. hrúbka 2,5 cm.
Bez kresby, bez fotografie.
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8. Nález Nc11

Klinové rydlo bočné na plochom jadre (nukleus) zo žltého
radiolaritu. Objavuje sa na konci mladého paleolitu až po neolit.
Rozmery: š. 4 cm, v. 3,5 cm, hr. od ostria do 2 cm.
V texte strana 22.
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9. Nález Nc18

Obojstranný sekáč na pozostatku bledohnedého radiolaritového
jadra.
Rozmery: š. 2,5 cm, v. 3 cm, hr. 1,5 cm.
V texte na strane 22.
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10. Nález Ne20

Obojstarnne vrubovite opracovaný obliak.
Rozmery: d. 8 cm, hr. 2 cm.
Nie je spomenutý v texte.
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11. Nález Ne19

Kamenný otĺkač z kremenca z nepravidelného okruhliaka
s výraznými stopami po používaní.
Najväčší rozmer 8,5 cm.
V texte na strane 23.
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12. Nález Na5

Kamenné drvidlo z pieskovca, pologuľovitého tvaru.
Rozmery: priemer v základni 7 cm, v. 4 cm.
V texte na strane 21.
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13. Nález Nc1

Kamenné drvidlo z pieskovcového obliaka, s odrazenými bokmi
a vykoleným tylom so zreteľnými stopami po používaní.
V texte na strane 21.
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13a. Nález Nc1a

Alternatíva: Obliak s náhodne vykoleným jedným koncom.
Mohol byť objavený a používaný aj ako zbraň po upevnení na vhodnú
rúčku.
V texte na strane 24.
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14. Nález Na1

Dvojstranný otĺkač. Má tvar a veľkosť husacieho vajca a váži
0.61 kg. Svojím tvarom a primeranou váhou sa vynikajúco hodí do
dlane. Má zjavné stopy používania. Tieto stopy nasvedčujú, že kameň
bol používaný na roztĺkanie, či drvenie.
Rozmery: d. 12 cm, š. 7 cm, hr. 5 cm.
V texte na strane 23.
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15. Nález Na2

Otĺkač tvaru a veľkosti slepačieho vajca so zjavnými stopami po
používaní.
Rozmery: d. 8 cm, š. 5,5 cm, hr. 4 cm.
V texte na strane 22.
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16. Nálezy Ne21, Ne22, Ne23
Úlomky z hnedých radiolaritov z obliakov.

17. Nálezy Nc17, Ni39, Ni37
Zvyšky neolitických jadier z hnedého radiolaritu.

18. Nález Na4
Zlomok čepeľovitého úštepu.

19. Nález Ne8
Jadro radiolaritu.

Odložené nálezy. Mimo textu a bez fotografií.
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20a. Nález Nx6

Kamenné drvidlo. Zo spodnej plochej strany drsné, z vrchnej oblej
strany takmer hladké, čiastočne opracované.
V texte na strane 21.
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Nález Na20b

Drvidlo sa svojím tvarom takmer anatomicky hodí do dlane.
V texte na strane 21.
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Eneolit
21. Nález Ec8

Zlomok z tela hrubostennej nádoby s masívnym uchom
a plastickým výčnelkom, povrch drsný, pieskovito zrnitý, farba
sivohnedá až hnedočervená, vnútorný povrch je čiernený, hnedočierny
odtieň má stena nádoby v lome.
Rozmery: v. 7 cm, š. 4,5 cm, hr. 0,8 cm, s výčnelkom 2,5 cm.
V texte na strane 27.

112

22. Nález Ee2

Črep z tela nádoby, zdobený dvoma plastickými lištami. Medzi
lištami vzdialenosť 2 cm. Vonkajší povrch potiahnutý hnedo
krémovým povlakom. Vyrobený z materiálu s prímesou piesku,
vypálený slabo dočierna. Tvar črepu trojuholníkový.
Rozmery strán 5 – 5,5 – 5 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 31.
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23. Nález Ei36

Črep z tela nádoby, zdobený dvoma vedľa seba položenými
plastickými lištami. Ostatná plocha fragmentu nad lištami i pod nimi
je hladká. Vonkajší povrch so zvyškami bledohnedého povlaku. Na
vnútornom povrchu zvyšky bledohnedého povlaku. Vyrobený
z jemnej hliny s prímesou piesku. Vypálený dočierna.
Rozmery: 3 x 4,5 cm.
V texte na strane 31.
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24. Nález Ex5

Fragment z tela veľkej zásobnicovej nádoby, zdobený plastickou
lištou pod hrdlom. Vyrobený z hliny s prímesou hrubozrnného piesku.
Povrch vypálený dohneda, iba vo vnútri dočierna.
Rozmery: 14 x 14 cm, hr. 1,2 až 1,5 cm.
V texte na strane 33.
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25. Nález Ed1

Trojuholníkový črep z tela nádoby zdobený hlbokým, kľukatým,
vedľa seba kladeným ryhovaním priamo do podkladu. Vyrobený
z jemnej hliny s prímesou drobného piesku. Vypálený do sivočierna.
Vonkajší povrch javí známky tmavšieho čiernenia.
Rozmery: 5 x 4,5 cm, hr. 0,5 cm.
V texte na strane 33.
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26. Nález Ee4

Fragment z tela nádoby zdobenej kľukatými líniami urobenými
technikou žliabkovania do bledohnedého povlaku na vonkajšom
povrchu ešte pred vypálením. Vyrobený z materiálu z jemnej hliny, do
čierna vypálenej.
Rozmery: 5 x 3,5 cm, hr. 0,7 cm.
V texte na strane 33.
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27. Nález Ex1

Fragment z tela nádoby s plochým, širokým uškom s dierkou
priemeru 0,5 cm. Chrbát uška zdobený žliabkovaním s okrajmi
s prevýšenou plastickou lištou. Materiál z jemnej hliny s prímesou
drobného piesku, dočierna vypálený. Na vnútornom i vonkajšom
povrchu pozostatky čiernenia.
Rozmery: 4 x 4,5 cm, hr. 0,4 cm, š. 3 cm, prevýšenie uška 1,5 cm.
V texte na strane 34.
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Doba bronzová
28. Nález Bb33

Fragment džbánka s baňatým bruškom, s rovným dnom, na
pleciach zvyšok vysokého hrdla. Farba čierna. Povrch vonkajší aj
vnútorný hladený, leštený.
Rozmery: š. 6 cm, v. 6 cm, hr. dna 0,9 cm, hr. steny 0,3 až 0,6 cm.
V texte na strane 40
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29. Nález Bb2

Fragment baňatého džbánku na nôžkach, so zvyškami žliabku
pod hrdlom, zvyšok ucha a jednej krátkej nôžky. Farba čierna. Povrch
vonkajší aj vnútorný hladený, leštený. Hlina s prímesou stredne
hrubého piesku.
Rozmery: š. 8,5 cm, v. 6 cm, hr. 0,4 až 0,9 cm.
V texte na strane 40.
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30. Nález Bc13

Fragment širokého páskového ucha so zvyškom von vyhrnutého
okraja hrdla. Farba čierna. Povrch leštený a hladený. Materiál
s prímesou jemného piesku.
Rozmery: š. 3,5 cm, hr. 1 cm, dl. 10 cm.
V texte na strane 40.
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31a. Nález Bb3

Fragment šálky větěrovského typu s nízkym, lomeným,
stlačeným bruškom. Široké kalichovito rozšírené hrdlo je od stredu
hrdla po lom brucha preložené pásikovým uškom. Steny porcelánovo
tenké. Povrch šedočierny s bledšími odtieňmi, vo vnútri aj vonku
leštený. Materiál z jemne plavenej hliny.
Rozmery: v. 7 cm, š. 15 cm, polomer horného okraja 9 cm.
V texte na strane 40.
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31b. Nález Bb3

Ako je uvedené vyššie. Podľa niektorých archeológov by mohlo
ísť aj o pokrývku na inú nádobu.
V texte na strane 40.
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32. Nález Bb1

Fragment džbánku s uškom tvorí takmer necelú jednu štvrtinu
nádoby. Farba krémovo hnedá. Povrch vnútorný i vonkajší dôkladne
vyhladený. Materiál z jemne plavenej hliny.
Rozmery: v. 9 cm, priemer džbánku na obvode asi 9 cm, hr. steny 0,3
cm. Uško umiestnené od okraja na plece nádoby.
V texte na strane 41.
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33. Nález Bb36

Fragment džbánku. Materiál čierny na povrchu aj v lome.
Vnútorná strana solídne vyhladená, vonkajší povrch len hrubo
dotvorený. Uško umiestnené od okraja na plece nádoby. Hlina
s prímesou stredne hrubého piesku.
Rozmery: v. 7 cm, š. 4 cm, hr. steny 0,4 cm.
V texte na strane 41.
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34. Nález Bb57

Nádoba s mierne stlačeným baňatým tvarom, s malým, mierne
odsadeným rovným dnom. Nízke hrdlo s vyhnutým okrajom bez
odsadenia prechádza do baňatého brucha. Z hrdla pod voľným
okrajom vychádza jedno malé uško. Farba sivočierna, okraje hnedé.
Povrch hladený, leštený. Na jednej strane je stará široká puklina od
dna až po okraj. Okraj je na dvoch protiľahlých miestach poškodený.
Rozmery: v 11 cm, priemer nádoby 18 cm.
V texte na strane 41.
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35. Nález Bb63

Fragment z tela nádoby s uškom. Materiál sivočierny, na ušku
ošúchaný dohneda. Tvar identický s tvarom ucha predošlého nálezu
(Bb57).
Rozmery: dl. 3 cm, v. 1,8 cm, hr. 1,2 cm.
V texte na strane 42.
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36. Nálezy Bb47, Bb46, Bb62

Lalokové výčnelky z lomeného brucha větěrovských šálok. Sivočierne
a sivohnedé, leštené.
Rozmery: dl.: 4, 4, 4,5 cm.
Odložené nálezy mimo textu a kresby.
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37. Nález Bb11

Fragment nádoby s rovnou stenou s jazykom pod okrajom
nádoby. Farba sivohnedá. Povrch hrubý, zvnútra hladený. Materiál
s prímesou hrubého piesku.
Rozmery: š. 9 cm, v. 9 cm, hr. steny 1,5 cm, hrúbka v mieste jazyka 3
cm.
Mimo kresby a textu.
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38. Nález Bc2

Fragment masívnej nádoby s hrubým guľatým uchom, okraj
hrdla vyhnutý, s rozšírením nad uchom. Farba sivočierna, miestami
vypálená dohneda. Materiál s prímesou hrubého piesku. Vonkajší
povrch stredne hrubý, zvnútra hladený.
Rozmery: š. 8 cm, v. 9 cm, š. ucha 3,5 cm, diera 1 cm.
Mimo kresby a textu.
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39. Nález Bb6

Úlomok misy s charakteristickým vybočením okraja nádoby,
s jazvou po odlomenom uchu tesne pod vybočeným okrajom. Materiál
čierny, z jemne plavenej hliny. Vonkajšia strana hrubo vypracovaná,
vnútorná strana s porcelánovo lesklým povrchom.
Rozmery: 8 x 8 cm, hr. 0,9 cm, okraj vybočený 2 cm.
Mimo kresby a textu.
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40. Nález Bc9

Črep zo steny nádoby s masívnym jazykovým držadlom.
Materiál nádoby z vonkajšej strany do 2/3 hrúbky čierny, z hliny
premiešanej s hrubým pieskom. Vnútorná strana do jednej tretiny
hrúbky steny potiahnutá do hnedo červena vypáleným, nelešteným
povlakom.
Rozmery:9 x 5 cm, hr. steny 1 cm, výška v jazyku včítane steny 3,5
cm, dl. jazyka 6 cm, hr. jazyka 1,5 až 2 cm.
Mimo textu a kresby.
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41. Nález Bb31

Črep z rozhrania tela a hrdla väčšej amforovej nádoby s hrotitým
plastickým výčnelkom. Farba sivohnedá, miestami s popolavými
škvrnami. Vonkajší povrch brucha hrubozrnný, hrdlo od pliec hladené
a leštené. Vnútorný povrch vyhladený.
Rozmery: š. 16 cm, v. 17 cm.
Mimo textu a kresby.
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42. Nález Bb45

Fragment šálky s valcovitým, ku dnu zúženým telom, rovným
dnom, so stopou po odlomenej nôžke. Farba tmavošedá až čierna.
Povrch leštený. Vyrobené z jemne plaveného materiálu.
Rozmery: v. 3 cm, hr. 0,4 cm, pôvodný priemer dna 7 cm.
Mimo textu a kresby.
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43. Nález Bb37

Fragment valcovitej šálky s tenkou stenou a kúskom dna. Farba
tmavohnedá až čierna. Povrch leštený. Vyrobené z jemne plavenej
hliny.
Rozmery: v. 7 cm, hr. 0,4 cm, pôvodný priemer dna šálky asi 10 cm.
Bez textu a kresby.
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44. Bb44

Fragment džbánku so štvrtkou dna a časťou steny. Farba
sivočierna, povrch leštený. Vyrobené z jemne plavenej hliny.
Rozmery: v. 4 cm, hr. 0,5 cm, priemer pôvodného dna 5 cm.
Bez textu a kresby.
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45. Nález Bb35

Fragment malej kónickej misky s hrubším dnom prechádzajúcim
do tenšej steny, vyhotovená s menšou dôkladnosťou. Farba bledo až
tmavohnedá. Povrch hladký, neleštený. Vyrobené z hliny bez prímesi
piesku.
Rozmery: v. 3 cm, priemer pri hornom okraji 9 cm, hr. dna 1 cm, hr.
steny 0,5 cm.
Bez textu a kresby.
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46. Nález Bb56

Fragment steny keramickej nádoby alebo piecky s tromi
prsovitými výčnelkami. Povrch hrubo spracovaný, farby zvonku
bledohnedej, zvnútra tmavohnedej. Vnútorný povrch javí stopy
dechtu. Vyrobené z hliny s prímesou jemného piesku.
Rozmery: 5 x 6 cm, hr. 0,8 cm.
Bez kresby a textu.
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47. Nález Bb40

Fragment nádoby s presekávanou lištou na obvode. Vyrobené
z jemne plavenej hliny. Vonkajší povrch hnedý, vnútorný čierny,
neleštené.
Rozmery: 3 x 3,5 cm.
Bez kresby a textu.

139

48. Nález Bd2

Fragment nádoby s časťou presekávanej lišty. Vyrobený z jemne
plavenej hliny. Povrch hladký, neleštený. Farba tmavohnedá.
Rozmery: 3,5 x 3,5 cm, hr. 0,4 cm.
Bez textu a kresby.
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49. Nález Bd4

Fragment steny hrubej nádoby s pretláčanou lištou. Farba šedo
hnedá, vonkajší povrch hrubý, vnútorný hladký. Vyrobené z hrubej
hliny.
Rozmery: 6 x 6 cm, hr. 1,2 cm.
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50. Nález Bd10

Fragment džbánku s vysokým hrdlom (amfory?) s pretláčanou
lištou na pleciach. Vyrobené z hliny s prímesou jemného piesku.
Povrch hladký, neleštený, farby bledohnedej.
Rozmery: 4,5 x 5 cm, hr. 0,7 cm.
Bez kresby a textu.
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51. Nález Bb4

Fragment misky s jazykovitým výčnelkom na hornom okraji.
Vyrobené z hliny s prímesou jemného piesku. Povrch hladký, farby
sivo hnedej.
Rozmery: 4 x 5,5 cm, hr. 0,6 cm.
Bez textu a kresby.
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52. Nález Bc6

Ucho spod horného okraja nádoby s rozšírením okraja nad
uchom. Farba červenohnedá, povrch hrubý. Vyrobené z hliny
s prímesou jemného piesku.
Rozmery: 3,5 x 5,5 cm, š. ucha 2 cm, š. diery 1 cm.
Bez textu a kresby.
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53. Nález Be3

Ucho s časťou steny pleca amforovej nádoby. Farba šedočierna,
povrch hladký, neleštený. Vyrobené z hliny s prímesou jemného
piesku.
Rozmery: 5 x 6 cm, š. ucha 2 cm, š. diery 1,5 cm.
Bez kresby a textu.
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54. Nález Bb41

Fragment malej nízkej misky s uškom niže horného okraja.
Vyrobené z jemne plavenej hliny. Povrch čierny, hladký, zvnútra
leštený.
Rozmery 4,5 x 3 cm, šírka uška 0,5 cm, priemer dierky 0,4 cm,
priemer misky pri hornom okraji približne 11 cm.
Bez textu, kresby, fotografie.
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55. Nález Be5

Fragment rovného dna hr. 0,3 cm s vytiahnutým okrajom do v.
0,8 cm. Vyrobené z jemne plavenej hliny. Farba sivá, povrch hladký,
neleštený.
Rozmery: 3,5 x 1,5 cm
Bez textu a kresby.
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56. Nález Bb26

Päť úlomkov hrdla jednej zásobnicovej nádoby s baňatým
bruchom a vyhnutým okrajom, pod hrdlom zdobenej dvoma
prsovitými výčnelkami. Vyrobené z hliny s prímesou hrubého piesku,
vonkajší povrch hrubo tvárnený, vnútorný hladký, neleštený.
Vonkajšok farby šedočiernej, vnútrajšok hnedý.
Rozmery: Priemer horného okraja nádoby 20 cm, zachovaný z dvoch
tretín, v. 11 cm, hr. 0,8 cm.
Bez kresby a textu.
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57. Nález Bb38

Fragment nádoby s presekávanou lištou. Vyrobené z hliny
s prímesou hrubého piesku. Povrch hladký, z vonkajšej strany leštený,
farba čierna.
Rozmery: 3 x 4 cm, hr. 1 cm.
Bez kresby a textu.
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58. Nález Bb54

Fragment nádoby s časťou pretláčanej lišty. Vyrobené z jemne
plavenej hliny. Farba šedočierna. Povrch hladký, z vnútornej strany
leštený.
Rozmery: 3 x 4 cm, hr. 0,5 cm.

150

59. Nálezy Bb51, Bb52

Dva fragmenty pravdepodobne z tej istej kónickej nádoby. Farba
šedočierna. Vyrobené z jemne plavenej hliny. Povrch leštený. Okraj
misky mierne vodorovne vytiahnutý, na dvoch protiľahlých stranách
s vybočením.
Rozmery: Pôvodná výška misky 2,5 cm, priemer okraja asi 9 cm.
Fragmenty: 4 x 4,5 cm a 4,5 x 5 cm, hr. 0,4 cm.
Bez kresby a textu.
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60. Nález Bb14

Fragment steny zásobnice s masívnym uchom. Farba
bledohnedá. Povrch hladký, čiastočne polepený inkrustou. Vyrobené
z čistej hliny.
Rozmery: 8 x 12 cm, š. ucha 3,5 cm, priemer diery 2,5 cm.
Bez textu a kresby.
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61. Nález Bb27

Štyri zlepené fragmenty spodku valcovitej, mierne kónickej
nádoby. Farba šedo hnedá. Povrch hrubo spracovaný. Z vnútornej
strany slabo prihladený. Vyrobené z hliny s prímesou drobného
piesku.
Rozmery: priemer dna 14 cm, výška steny fragmentu 12 cm, š. 10 cm,
hrúbka dna 1,7 cm, hrúbka steny 0,8 cm.
Bez textu a kresby.
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62. Nález Be6

Fragment štvorramenného hlineného kolieska pozostávajúci
z časti oblúka a ramena. Farba pomarančovo hnedá. Povrch hladký.
Vyrobené z jemne plavenej hliny s prímesou jemného piesku.
Rozmery: 3x3 cm, pôvodný priemer kolieska 8,5 cm.
V texte na strane 42, bez fotografie.
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63. Nález Bd8

Fragment plného hlineného kolieska. Farba šedo hnedá. Povrch
hladký. Vyrobené z jemne plavenej hliny s prímesou drobného piesku.
Rozmery:
4,5 x 3,5 cm, pôvodný priemer kolieska 7 cm.
V texte na strane 42, kresba 18.
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64. Bf77

Zvyšok srnčieho parohu, polotovaru na výrobu korálikov,
čiastočne prevŕtaný, 4 mm od okraja narezaný od výrobcu korálikov.
Parohovina značne zvetraná, s tromi pozdĺžnymi puklinami.
Rozmery: d. 25 cm, max. priemer 2,5 cm.
V texte na strane 43.
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65. Bb60

Plochý kostený nástroj s výrazným obrúsením pri požívaní.
Rozmery: d. 17 cm, š. 3 cm, hr. 0,3 až 0,5 cm.
Bez textu a kresby.
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66. Nález Be17

Fragment nádoby zdobený trojitými obvodovými a oblúkovými
líniami s radom jemných bodiek. Farba šedočierna. Povrch hladký.
Vyrobené z jemne plavenej hliny s prímesou jemného piesku.
Rozmery: 3 x 2,5 cm, hr. 0,3 cm.
V texte na strane 45, kresba 19.
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67.Nález Bb22

Fragment uška nádoby s minimálne dvojnásobným odtlačkom
päťradového pleteného remienka na chrbte. Farba sivohnedá.
Vyrobené z hliny s prímesou drobného piesku, do pomarančova
vypálenej.
Rozmery: 3 x 3,5 cm, hrúbka uška 1 cm, priemer diery 1,5 cm.
V texte na strane 47, kresba 20.
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68. Nález Bc14

Fragment steny nádoby zdobenej viacnásobným odtlačkom
dvojradového pleteného remienka po obvode. Vyrobené z jemne
plavenej hliny. Materiál v lome čierny, vnútorný povrch čierny,
hladký. Vonkajší povrch potiahnutý krémovo hnedým povlakom
s výzdobou, druhotne vypálený.
Rozmery: 5 x 4,5 cm, hr. 0,7 cm.
V texte na strane 47, kresba 21.
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69a. Nález Bf73

Fragment steny nádoby zdobený min. štvorradovým jemne
pleteným konopným remienkom, značne zvetraný. Farba krémovo
hnedá. Povrch hladký, vnútorná stena leštená. Vyrobené z veľmi
jemne plavenej hliny.
Rozmery: 4 x 2 cm, hr. 0,6 cm.
K textu na strane 47, kresba č. 22.
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69b. vzory Bf73

Ukážka vzoru konopného remienka otlačeného do plastelíny.
K textu na strane 47.
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69c. – remienok

Konopný remienok na odtlačky vzoru podľa výzdoby nálezu
Bf73.
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69d. kópia Bf73

Kópia výzdoby nálezu Bf73 urobená na plátku plastelíny
pomocou originálneho konopného remienka. K hypotéze o spôsobe
výzdoby tzv. litzen keramiky.
K textu na strane 47.
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70. Nález Bx2

Fragment zo steny nádoby, ozdobený rytými trojuholníkmi
vyplnenými šrafovaním. Farba šedá. Vnútorný povrch jemne drsný,
vonkajší povrch leštený. Vyrobené z hliny s prímesou drobného
piesku.
Rozmery: 7 x 5 cm, hr. 0,9 cm.
K textu na strane 50, kresba č. 23.
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71. Nález Bb30

Kónický zvyšok spodnej časti nádoby, značne inkrustovaný.
Vyrobené z hliny s prímesou drobného piesku, slabo vypálené. Povrch
hrubo vypracovaný. Farba bledohnedá.
Rozmery: priemer dna 15 cm, hrúbka dna 2 cm, hrúbka steny od 1 cm
pri dne po 0,3 cm v mieste horného lomu. Najväčšia výška steny 11
cm.
Mimo textu, bez kresby, bez fotografie.
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72. Nález Bb7

Fragment z tela nádoby. Výzdoba: vyčnievajúci pologuľovitý
pupok, obkolesený žliabkom a malý zvyšok šrafovaného trojuholníka.
Vonkajší povrch drsný, šedočierny, vnútorný povrch hladký, čierny.
Vyrobené z hliny s prímesou jemného piesku.
Rozmery: 7 x 4 cm, hr. 0,7 cm.
K textu na strane 50.
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73. Nález Be11

Fragment z pleca amfory so zvyškom žliabku pod hrdlom. Pri
žliabku začína zvislý plastický výčnelok zužujúci sa smerom nadol.
Vonkajší povrch hladký, šedo hnedý, vnútorný povrch čiernený
a leštený. Vyrobené z jemne plavenej hliny do šeda vypálenej.
Rozmery: 8 x 6 cm, hr. 1 cm.
K textu na strane 50, kresba č. 24.
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74. Nález Bb42

Fragment z pleca amfory so zvyškom žliabku pod hrdlo. Pri
žliabku začína zvislý plastický výčnelok zužujúci sa smerom nadol,
hore vytvarovaný do malého uška. Povrch hladený, leštený farby
bledohnedej, vnútri s červenohnedým povlakom. Vyrobené z hliny
s prímesou drobného piesku, do bledo hneda vypálené.
Rozmery: 7 x 6 cm, hr. 0,7 až 1,2 cm.
K textu na strane 51.
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75. Nález Bc12

Fragment steny nádoby so zvislým rebrovaním. Vonkajší povrch
drsný s vystupujúcimi zrnkami hrubého piesku. Farba červenohnedá.
Vnútorný povrch zahladený, farby sivohnedej. Vyrobené z hliny
s prímesou hrubozrnného piesku.
Rozmery: 6,5 x 5 cm, hr. 0,8 cm.
K textu na strane 51, kresba č. 25.
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76. Nález Bd9

Fragment z pleca nádoby so zvyškom žliabku pod hrdlom,
zdobený zvislým rebrovaním. Tesne pod žliabkom hrdla počiatok
vodorovného plastického výčnelku. Vyrobené z jemne plavenej hliny
do krémovo hneda vypálenej. Povrch hladký, vnútro čiernené, leštené.
Rozmery: 4,5 x 5 cm, hr. 0,5 cm.
K textu na strane 51, kresba č. 26.
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77. Nález Bc3

Fragment z tela amfory so žliabkovaním okolo pliec
s napojeným trojžliabkovým oblúkom. Vyrobené z hliny s prímesou
drobného piesku. Vonkajší aj vnútorný povrch hladký, potiahnutý
krémovo hnedým povlakom.
Rozmery: 9 x 10 cm, hr, 1 až 1,3 cm.
V texte na strane 52, bez fotografie.
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78. Nález Be7

Fragment z tela nádoby so žliabkovaním okolo pliec. Vyrobené
z hliny s prímesou jemného piesku do červeno hneda vypálené.
Vonkajší povrch šedo hnedý so zvyškami čierneho lesklého povlaku
v žliabkoch. Vnútorný povrch leštený.
Rozmery: 5 x 4,5 cm, hr. 1 cm.
V texte na strane 53.
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79. Nález Bi15

Fragment z pliec stlačenej amfory, pod hrdlom zdobený
žliabkami a úzkou plastickou lištou s jemným pretláčaným vzorom.
Vonkajší povrch inak sivého črepu je lesklo tuhovaný
Rozmery: 7 x 5 cm, hr.
V texte na strane 54.
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80. Nález Bb21

Fragment neveľkej hrubostennej nádoby s plastickým
pologuľovitým pupkom. Vyrobené z hliny s prímesou drobného
piesku, do šedočierna vypálené. Povrch hladký, šedý.
Rozmery: 7 x 5 cm, hr. 1,5 cm.
Mimo textu.
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81. Nález Bj2

Fragment steny nádoby s výstuhou po obvode a zvyškom
horného okraja. Výstuha doplnená malým plastickým výstupkom.
Vyrobené z jemne plavenej hliny s prímesou drobného piesku do
šedočierna vypálené. Povrch hladký, vonkajšok šedo hnedý,
vnútrajšok šedočierny.
Rozmery: 9 x 5 cm, hr. 0,7 cm.
Mimo textu.

176

82. Nález Bi2

Malá pologuľatá miska, hrubo vymodelovaná s presekávaným
horným okrajom. Povrch hladký, nerovný, šedočiernej farby.
Vyrobené z jemne plavenej hliny. Slabo vypálené.
Rozmery: v. 2cm, priemer 4 cm.
Mimo textu.
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Doba železná.
83. Nález Hf76

Fragment misky s vnútornou tuhovanou výzdobou. Vyrobené
z hliny s prímesou jemného piesku, do čierna vypálené. Vonkajší
povrch jemne tuhovaný, hladený. Vnútorný povrch lesklo tuhovaný,
zdobený križujúcimi sa líniami.
Rozmery: 3 x 3,5 cm, hr. 0,5 cm.
K textu na strane 56, kresba č. 28.
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84. Nález Hh5

Fragment misky s vnútornou tuhovanou výzdobou. Vyrobené
z jemne plavenej hliny. Vonkajší povrch leštený, slabo tuhovaný.
Vnútorný povrch leštený, zdobený tuhovými mriežkovanými líniami.
Rozmery: 3,5 x 3 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 57, kresba č. 29.
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85. Nález Hi23

Fragment misky s tuhovaným, lešteným vonkajším povrchom
a s vnútornou mriežkovanou tuhovanou výzdobou. Vyrobené z hliny
s prímesou piesku, do hneda vypálené.
Rozmery: 7 x 6 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 57, kresba č. 30.
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86. Nález Hi24

Fragment misky s tuhovaným, lešteným vonkajším povrchom
a vnútornou mriežkovou tuhovanou výzdobou. Vyrobené z hliny
s prímesou piesku, dohneda vypálené.
Rozmery: 7 x 6 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 57, kresba č. 31, bez fotografie.
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87. Nález Lh2

Fragment nádoby so špirálovým vzorom. Vyrobený na
hrnčiarskom kruhu z jemne plavenej hliny do červeno hneda
vypálenej. Vnútorný povrch hladký. Vonkajší povrch potiahnutý
veľmi jemným krémovo hnedým povlakom, v ktorom je urobený
špirálový vzor z viacerých rytých a bodkovaných línií.
Rozmery: 5,5 x 6,5 cm, hr. 1 cm.
V texte na strane 60, kresba č. 33.
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88. Nález Lc15

Fragment nádoby s kolkovanou výzdobou s kombináciou
menších a väčších krúžkov a polo oblúčikov po obvode nádoby.
Vyrobené z jemne plavenej hliny, dohneda vypálené. Povrch hladký,
značne zvetraný.
Rozmery: 4 x 4,5 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 61, kresba č. 33.
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89. Nález Lb55

Fragment nádoby z čiernej, na povrchu tuhovanej keramiky.
Nízke hrdlo tuhované, leštené. Pod hrdlom zdobený plastickou lištou.
Od lišty smerom ku dnu jemné, matné hrebeňovanie. Vnútorný povrch
tuhovaný, hrubo vypracovaný. Tesne nad plastickou lištou, v mieste
lomu, bola prevŕtaná dierka. Farba sivočierna. Vyrobené z hliny
s prímesou drobného piesku.
Rozmery: 5,5 x 4 cm, hr. 0,3 až 0,7 cm.
V texte na strane 62, kresba č. 34.
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90. Li6

Fragment nádoby z čiernej, na povrchu tuhovanej keramiky.
Zdobený plastickou pretláčanou lištou na pleciach nádoby. Vyrobené
z hliny s prímesou hrubozrnnej tuhy, povrch hrubo vypracovaný,
striebro šedý.
Rozmery: š. 10 cm, v 8 cm, hr. 0,6 až 1 cm.
V texte na strane 62, kresba č. 35.
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91. Nález Li26

Fragment nádoby z čiernej keramiky zdobený šikmo
pretláčaným prevýšením na pleciach. Vnútorný povrch nádoby
tuhovaný, vyleštený. Vonkajší povrch potiahnutý veľmi jemným sivo
krémovým povlakom, vysoko lešteným. Vyrobené z jemne plavenej
hliny.
Rozmery:5 x 4 cm, hr. 0,5 až 0,9 cm.
V texte na strane 62, kresba č. 36.
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92. Nález Li7

Fragment nádoby z čiernej keramiky zdobený plastickou
pretláčanou lištou pod hrdlom. Vyrobené na hrnčiarskom kruhu
z hliny s prímesou hrubozrnnej tuhy. Vnútorný aj vonkajší povrch
striebro šedý, leštený.
Rozmery: 3,5 x 4 cm, hr. 0,5 až 1 cm.
V texte na strane 62, kresba č. 37.
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93. Nález Li35

Fragment nádoby z hnedočiernej keramiky zdobený plastickou,
do vlnovky pretláčanou lištou pod hrdlom. Vyrobené na hrnčiarskom
kruhu z hliny s prímesou jemného piesku a drobnej tuhy. Vonkajší
povrch hladký, tuhovaný, na vnútornom hladkom povrchu zvyšky
bledo krémového povlaku.
Rozmery: 4 x 4 cm, hr. 0,6 cm.
V texte na strane 62, kresba č. 38.
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94. Nález Li8

Fragment nádoby z čiernej keramiky bez výzdoby na pleciach.
Vyrobené na hrnčiarskom kruhu s prímesou jemného piesku. Vonkajší
aj vnútorný povrch tuhovaný, leštený, so striebro šedým odtieňom.
Rozmery: 7 x 5 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 62.
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95. Nález Lg49

Fragment nádoby z keramiky šedej v lome, vyrobený z hliny
a hrubozrnnej tuhy s požliabkom pod hrdlom. Vnútorný aj vonkajší
povrch drsný so zreteľnými zrnami tuhy, farba šedá.
Rozmery: 6 x 5,5 cm, hr. 1 cm.
V texte len všeobecne na strane 62, bez kresby, bez fotografie.

96. Nález Lh3
Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním. Vyrobené
z jemne plavenej hliny a drobnej tuhy. Farba sivá, vnútorný povrch
jemne drsný.
Rozmery: 8 x 7 cm, hr. 0,8 cm.
Mimo textu, bez fotografie, bez kresby.
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97. Nález Le14

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním. Vyrobené
z jemne plavenej hliny s prímesou jemného piesku a práškovej tuhy,
dobre vypálené, v lome šedé. Vnútorný povrch so zreteľnými stopami
výroby na hrnčiarskom kruhu. Farba povrchu krémovo hnedá, vo
vnútri so zvyškami tuhovania.
Rozmery: 7 x 7,5 cm, hr. 2,2 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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98. Nález Lh4

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním. Vyrobené
z hliny a tuhy. Farba striebro šedá. Vnútorný povrch stredne drsný.
Rozmery: 4,5 x 6 cm, hr. 2 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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99. Nález Lf66

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním. Vyrobné
z hliny s prímesou hrubého piesku a hrubozrnnej tuhy. Farba striebro
šedá. Vnútorný povrch so zvyškami bledo krémového povlaku.
Rozmery: 3,5 x 5,5 cm, hr. 1,5 cm
Mimo textu, bez kresby.
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100. Nález Lg48

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním. Vyrobené
z hliny s prímesou hrubozrnného piesku. Farba krémová, vnútorný
povrch hrubý, tuhovaný.
Rozmery: 5 x 5 cm, hr. 1 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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101. Nález Li27

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním. Vyrobené
z hliny jemne plavenej a práškovej tuhy. Farba striebro čierna,
vnútorný povrch jemne drsný.
Rozmery: 3,5 x 2,5 cm, hr. 0,8 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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102. nález Lg36

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním, od dna vo
vzdialenosti + 5 cm oddeleným dvoma linkami. Vyrobené z hliny
s prímesou drobného piesku a drobnej tuhy. Farba šedá, vnútorný
povrch potiahnutý bledosivým povlakom.
Rozmery: 5 x 3 cm, hr. 1 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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103. Nález Lf63

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním
s požliabkom pod hrdlom. Vyrobené z hliny s prímesou drobného
piesku a práškovej tuhy, dobre vypálené, v lome šedé. Na vonkajšom
i vnútornom povrchu zvyšky bledo krémového povlaku.
Rozmery: 4 x 2,5 cm, hr. 0,7 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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104. Nález Lf68

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrubým hrebeňovaním.
Vyrobené z hliny a hrubozrnnej tuhy. Povrch šedý, hrubozrnný.
Rozmery: 5 x 3 cm, hr. 0,8 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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105. Nález Lh1

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním. Vyrobené
z tuhy s prímesou jemne plavenej hliny. Povrch hladký, farba striebro
čierna.
Rozmery: 4 x 4,5 cm, hr. 1 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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106. Lg50

Fragment horného zosilneného okraja nádoby. Vyrobený z hliny
s prímesou drobného piesku a drobnej tuhy. Povrch hladený, farby
striebro čiernej.
Rozmery: d. 8 cm, prierez okraja 2 cm, hrúbka steny 0,7 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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107. Nález Le9

Fragment nádoby s plastickou jamkovito pretláčanou lištou pod
hrdlom. Vyrobené z hliny s prímesou drobnej tuhy. Vonkajší povrch
hrubý, vnútorný so zvyškami bledo krémového povlaku.
Rozmery: 3,5 x 5,5 cm, hr. 0,8 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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108. Nález Lb39

Fragment situlovitej nádoby zdobenej hrebeňovaním. Vyrobený
z hliny a práškovej tuhy. Povrch hladký so zvyškami bledokrémového
povlaku po oboch stranách.
Rozmery: 5 x 2 cm, hr. 0,7 cm
Mimo textu, bez kresby.
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Doba rímska
109. Nález Rb20

Fragment steny nádoby so zvyškom výzdoby v podobe visiacich
trojuholníkov vyplnených šikmými vpichmi. Vyrobené z jemne
plavenej hliny s prímesou jemného piesku, zvonivo vypálené. Farba
sivá. Povrch jemno drsný.
Rozmery: 6,5 x 5 cm, hr. 0,5 až 0,9 cm.
V texte na strane 67, kresba č. 39.
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110. Nález Rb9

Fragment steny nádoby so zvyškom výzdoby v podobe visiacich
trojuholníkov vyplnených šikmými vpichmi. Vyrobené z jemne
plavenej hliny s prímesou jemného piesku, zvonivo vypálené. Farba
sivá. Povrch jemne drsný.
Rozmery: 6 x 8 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 67, kresba č. 40.
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111. Nález Rb8

Fragment steny nádoby zdobený vpichovaním. Vyrobený
z jemne plavenej hliny. Vonkajší povrch hladký, krémovo hnedý,
vnútorný povrch hnedočierny, leštený.
Rozmery: 3 x 3,5 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 67, kresba č. 41.
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112. Nález Rf71

Fragment z hrdla nádoby. Na okraji zdobený pretláčaním.
Vyrobené z hliny s prímesou hrubého piesku, v lome čierne. Povrch
drsný, z vonkajšej strany krémovo hnedý, z vnútornej čiernohnedý.
Rozmery: 6 x 3,5 cm, hr. 1 cm.
V texte na strane 67, kresba č. 42.
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113. Nález Rc16.

Fragment hrdla nádoby. Na okraji zdobený pretláčaním.
Vyrobené z hliny s prímesou hrubozrnného piesku, v lome hnedé.
Vonkajší povrch hrubý s vystupujúcimi zrnkami piesku, červeno
krémovej farby. Vnútorný povrch drsný, hnedo krémovej farby.
Rozmery: 5,5 x 5,5 cm, hr. 1 cm.
V texte na strane 67, kresba č. 43.
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114. Nález Re16

Fragment hrdla nádoby. Na okraji zdobený pretláčaním.
Vyrobené z hliny s prímesou jemného piesku, v lome šedočierne.
Povrch hladký, hnedo krémový.
Rozmery. 7,5 x 3 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 67.
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115 a. Nález Rx9

Rímska minca. Averz.
V texte na strane 66.
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115b. Nález Rx9

Rímska minca. Reverz.
V texte na strane 66.
210

Doba sťahovania národov
116. Nález SNx7

Fragment nádoby s dvojitým požliabkom na pleciach, robenej na
hrnčiarskom kruhu. Zvyšky leštenej mriežkovanej výzdoby.
Vyrobené z jemne plavenej hliny, zvonivo vypálené. Vonkajší povrch
hladký, čiernený. Vnútorný povrch jemno drsný, šedý.
Rozmery: 4 x 4 cm, hr. 0,4 cm.
V texte na strane 70.
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Ranný stredovek
117. Nález Sf3

Fragment hrdla hrncovitej nádoby s vyhnutým okrajom. Nádoba
robená v ruke, dotáčaná na kruhu. V podhrdlí pás šikmých zásekov.
Povrch hnedočierny, jemne drsný. Vyrobené z hliny s prímesou
organickej hmoty, po ktorej po vypálení zostal črep vo vnútri
pórovitý. Vypálené dohneda.
Rozmery: Pôvodný priemer hrdla 23 cm, dl. 8 cm, v. 4 cm, hr. 0,6 až
0,8 cm.
Mimo textu.
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118. Nález Sg2

Fragment hrncovitej nádoby robenej v ruke s hrdlom dotáčaným
na kruhu. Podhrdlie zdobené zdvojenými vpichmi. Od podhrdlia po
najväčšie vydutie výzdoba špirálovou závitnicou. Farba v škále
hnedých až hnedočiernych odtieňov. Povrch jemne drsný, na hrdle
hladený na kruhu. Vyrobené z kvalitnej hliny s prímesou jemného
piesku.
Rozmery: š. 27 cm, v. 12cm, hr. 0,6 až 1 cm, vonkajší priemer hrdla
nádoby 28 cm.
Mimo textu, bez kresby.
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119. Nález Sg13

Fragment hrdla hrncovitej nádoby, Zdobený jednoduchou
vlnovkou, vyrobený v ruke. Farba sivo až čiernohnedá. Slabo
vypálené.
Rozmery: 5,5 x 5,5 cm, hr. 0,6 až 0,9 cm.
Mimo textu.
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120. Nález Sf5

Fragment z tela nádoby zdobený šikmo odsadenými vlnovkami.
Priestor medzi vlnovkami prizdobený radom vpichov vedených
striedavo zľava doprava a naopak. Farba krémovo hnedá, povrch
drsný. Vyrobené v ruke, vypálené hneda.
Rozmery: 8 x 6 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 76, bez fotografie.
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121. Nález Sf43

Fragment z tela nádoby vyrobenej na hrnčiarskom kruhu
s výzdobou pomocou ozubeného kolieska. Farba šedo hnedá. Povrch
jemne drsný. Vyrobené z plavenej hliny.
Rozmery: 7 x 6 cm, hr. 0,6 cm.
V texte na strane 72, bez fotografie.
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122. Nález Sg 37

Fragment z tela nádoby vyrobenej v ruke, zdobený precízne
vedenou hrebeňovanou vlnovkou a zvyškom minimálne šesťnásobnej
horizontálnej obežnej línie. Farba bledo hnedá, vnútorný povrch
čiernený. Vyrobené z hliny s prímesou drobného piesku.
Rozmery: 4,5 x 6,3 cm, hr. 1 cm.
V texte na strane 72.
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123. Nález Sf8

Fragment z pleca nádoby so zvyškom šesťnásobnej horizontálnej
obežnej línie v podhrdlí a trojnásob vlnovkou po ňou. Farba sivá, vo
vnútri čierna. Vyrobené v ruke, povrch drsný, slabo vypálené.
Rozmery: 3 x 4 cm, hr. 0,9 cm.
Mimo textu.
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124. Nález Sf70

Fragment z tela nádoby zdobený päťnásobnou obežnou líniou
a zvyškami šesťnásobnej vlnovky. Vyrobené v ruke z hliny s prímesou
jemného piesku. Farba bledohnedá. Povrch drsný.
Rozmery: 4 x 4 cm, hr. 0,8 cm.
Mimo textu.
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125. Nález Sf50

Fragment z tela nádoby robenej v ruke, z vnútornej strany
hladenej na kruhu. Zdobený päťnásobnou obežnou líniou. Farba
šedočierna, povrch jemne drsný. Vyrobené z hliny s prímesou
jemného piesku.
Rozmery: 5 x 5,5 cm, hr. 0,7 cm.
Mimo textu.
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126. Nález Sf7

Fragment z tela nádoby točenej na kruhu, zdobený trojnásobnou
hrebeňovanou vlnovkou. Farba sivočierna, povrch drsný. Vyrobené
z materiálu s prímesou drobného piesku.
Rozmery: 4,5 x 5 cm, hr. 0,7 cm.
V texte na strane 72.
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127. Nález Sf12

Fragment z tela nádoby robenej v ruke, zdobený trojnásobnou
hrebeňovanou vlnovkou, farba sivočierna. Vyrobené z hliny
s prímesou drobného piesku.
Rozmery: 5,5 x 3,5 cm, hr. 0,5 cm.
V texte na strane 72.
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128. Nález Sf19

Fragment z tela nádoby robenej v ruke, zdobený štvornásobnou
vlnovkou. Farba sivá. Vyrobené z hliny s prímesou drobného piesku
a drvenej sľude. Povrch drsný.
Rozmery: 4 x 2,5 cm, hr. 0,8 cm.
V texte na strane 73.
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129. Nález Sf6

Fragment z tela nádoby zdobenej štvornásobnou hrebeňovanou
vlnovkou. Farba čierna, povrch drsný. Vyrobené v ruke, vypálené do
sivočierna.
Rozmery: 3,5 x 3,5 cm, hr. 0,5 cm.
V texte na strane 73.
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130. Nález Si28

Fragment z tela nádoby točenej na kruhu, zdobenej päťnásobnou
horizontálnou líniou. Povrch drsný, obojstranne čiernený. Vyrobené
z jemne plavenej hliny.
Rozmery: 2,5 x 3 cm, hr. 0,4 cm.
Mimo textu.
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131. Nález Sf24

Fragment z tela nádoby zdobenej päťnásobnou hrebeňovanou
vlnovkou. Farba sivá, povrch jemne drsný. Vyrobené v ruke z hliny
s prímesou drobného piesku.
Rozmery: 2,5 x 2 cm, hr. 0,6 cm.
Mimo textu.
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132. Nález x4
Kultúrne ťažko zaraditeľný nález.

Hlinené koliesko – praslen plochého tvaru. Vyrobený z hliny
s prímesou drobného piesku. Nedbanlivo hrubo vytvarované. Z časti
odlomené. Povrch drsný, nerovný.
Rozmery: priemer 5 cm, hr. 1,5 cm, priemer dierky 0,7 cm.
Mimo textu.
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133. Depot keramiky sídliska z doby
bronzovej vo výkope pre plynovod pri sušičke.
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Príloha 6. Miesta nálezov v Jablonci – mapka
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Príloha 7. Snímka hradiska z doby bronzovej.
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Doslov
Dlhých osemnásť rokov prešlo od chvíľ, keď autorka, MagdaLenka,
ako mladá študentka Vysokej školy pedagogickej v Nitre, vypracovala
túto svoju diplomovú prácu.
Štúdium na vysokej škole jej dalo všetky potrebné vedomosti
na výkon milovaného povolania, ale až bezprostredný styk
s pamiatkami na život dávnych predkov v jej rodisku definitívne určil
hlavný smer jej budúceho učiteľského pôsobenia.
Veľa si sľubovala od ďalšej pomoci a spolupráce s profesormi
katedry histórie a archeológie i od profesionálnych archeológov AÚ
SAV v Nitre. Ich ochota a ústretovosť, ako Lenka hovorila, bola
takmer bezhraničná. Nie div, že rovnaké nadšenie sa zmocnilo i detí,
jej žiakov, pri návšteve tamojších pracovísk AÚ SAV. Pochodila s nimi
potom takmer všetky polia jabloneckej i budmerickej archeologickej
lokality. Vedela živo, pútavo rozprávať o tunajšej dávnej minulosti,
i keď niekedy doloženej iba drobným keramickým čriepkom. Snažila
sa tak pestovať v deťoch city hrdosti a vlastenectva k ich rodisku a
vlasti.
Naďalej zhromažďovala dovtedajšie poznatky a výsledky
archeologických výskumov, ale tiež písomné záznamy o historických
udalostiach, tradované ústne podania i rozprávania pamätníkov
nedávnych udalostí. Zaumienila si to všetko raz spracovať ako
príspevok k dejinám tunajšieho regiónu. Knižne. I so svojou
diplomovkou.
Čas sa však uberal inými cestami. Šťastne sa vydala
do Červeníka neďaleko Leopoldova, zostala doma na materskej
a nestrácajúc ani chvíľu, začala sa zaujímať o dejiny svojho nového
domova. Chcela spoznať históriu obce, poznatky a záznamy
o výsledkoch doterajších archeologických výskumov v lokalite
Červeníka i jeho blízkeho okolia, aby ich, zúročiac skúsenosti
z Jablonca a Budmeríc, mohla využiť vo vyučovaní dejepisu. Pri prvej
príležitosti navštívila tunajšiu školu a bola ňou nadšená.
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Pevne verila tomu, že po skončení materskej ju neodmietnu a že bude
môcť učiť na Základnej škole v Červeníku alebo poblíž.
Denne dva i trikrát telefonovala svojim rodičom do Jablonca,
aby sa mohla pochváliť každou novinkou. „Manžel mi nedovolí nič
robiť. Len sa prechádzam po záhrade a pozerám ako on pracuje. Čo si
asi myslia naši susedia, akú lenivú ženu si to našiel. Však ja im o rok
ukážem, aké prevraty tu porobím, všetko bude plné kvetov.“ O tri
mesiace príde na svet ich dieťa. Pravidelne chodí na kontroly,
pobudla i v nemocnici, ale zatiaľ nepocítila žiadne ťažkosti.
„Predstav si, mami, práve mi na účet prišli peniaze v materskej. Len
si tak žijem, teším sa zo života, nič ťažké nerobím a toľké peniaze
dostávam.“
Na hodinách v obchode, kde jej matka nakupovala, bolo o päť
minút dvanásť keď dohovorili. O tri minúty sa jej telefón ozval znova
a zmĺkol. Možno sa iba pomýlila. Veď práve dohovorili.
Lenka varila obed pre manžela. Bude vyhladovaný až príde
z práce, vravela si. Potom pocítila náhlu nevoľnosť. Práve keď
dotelefonovala s mamičkou. Napustila si vody do pohára, zhasla plyn
na sporáku, odpila si vody, ale ťažkosti neprechádzali. Ľahla si na
lavicu, vzala do ruky telefón a stlačila predvoľbu volania. Telefón jej
vypadol z ruky na podlahu.
Mamička so svojou priateľkou, dve učiteľky na dôchodku,
kolegyne, ktoré spolu učili na jednej škole, sadajú do auta a idú
domov.
V kuchyni je úplné ticho. Lenka leží na čalúnenej lavici. Pod
hlavou má malú podušku, ešte slabo dýcha i keď je v bezvedomí, ale
nie je pri nej nikto, kto by jej mohol z bezvedomia pomôcť. Už nič
necíti, nič nevníma a bezvedomie sa stupňuje. Po niekoľkých dlhých
minútach, v ťažkom bezvedomí slabne jej dych až ustáva celkom.
Lenkino srdiečko sa zastavilo.
December 2012
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