
SlovenSká archeológia lXii – 1, 2014, 125 – 165

HRADISKÁ VO FOLKUŠOVEJ – NECPALOCH A BLATNICI *

Juhovýchodné prvky v púchovskej kultúre

K a r o l  P i e t a

La Tène Hill-forts in Folkušová – Necpaly and Blatnica. in Turiec region, in northern Slovakia are two agglomera-

tions of hill-forts and setlements that provided remarkable inds from the Middle la Tène Period to the beginning of 
the roman Period, from the pre-Púchov stage and the la Tène phase of the Puchov culture. it is a system of terraced 
setlements and fortiied refugia on the hilltops of mountains in Folkušová – necpaly and Blatnica. in the early to the 
Middle la Tène Periods and the early roman Period Blatnica was the regional centre. Both centres were used at the time 
of the largest setlement expansion in northern carpathians, from the Middle la Tène Period to the beginning of roman 
Period, when they became extinct violently. a special feature of both agglomerations is long-term use, preservation 
state of old roads and combination of terraced setlements with fortiications on inaccessible peaks with great altitudes. 
hoards of la Tène swords are the continuation of long tradition of sacriicial places around the hilltop Plešovica, which 
is enclosed with the early Medieval princely grave. The study also observes a number of artefacts that document the 
connection of northern Slovakia with southeastern europe in the late la Tène Period. 

key words: northern Slovakia, Turiec region, Bronze age, la Tène Period, early roman Period, Púchov culture, hill-
forts, centre of Power, old roads, hoards, cultic Places, Southearstern inluences. 

región Turca, kde sa hradiská nachádzajú, je 
uzavretá kotlina ohraničená na severe, západe 
a východe výraznými horskými hrebeňmi pohorí 
veľkej a Malej Fatry (obr. 1). na juhu tvorí jej hra-

nicu menej výrazný masív kremnických vrchov. 
v dnešnom administratívnom členení zaberá 
okresy Martin a Turčianske Teplice a v stredoveku 
tvorilo Turčiansku župu. Toto neveľké, ale zreteľne 
ohraničené územie s plochou 1129 km², malo všet-
ky predpoklady pre vytvorenie určitého celku aj 
v rámci pravekého či včasnohistorického osídlenia. 
Žiadne z turčianskych nálezísk z doby laténskej 
neboli detailnejšie skúmané a poznáme ich len na 
základe prospekcie a zisťovacích sondáží.

Doklady halštatského a včasnolaténskeho osíd-

lenia Turčianskej kotliny sú známe už od 19. stor. 
zásluhou nálezov z Blatnice (Beňko 1996; Gallus/

Horváth 1939). Známa je najmä maskovitá spona 
zo Slovenského Pravna (Kolník/Šalkovský 1983). 
v ostatnom čase sa v tomto regióne našli včasno-

laténske predmety v Blatnici (Bazovský 2003; Pieta 
2008a, obr. 2: 1), ale aj na hradisku Sklabinský 
Podzámok-katova skala (927 m), odkiaľ okrem 
významných starších hromadných nálezov pochá-

dza aj krabicová opasková zápona (Pieta 2008a, obr. 
2: 7; Pieta/Veliačik 2014, 8, obr. 3: 17; Veliačik 2004). 
Staršia doba laténska je zatiaľ zastúpená len ojedi-
nelými nálezmi z Blatnice. najhustejšie osídlenie je 

v Turci doložené v mladšej dobe laténskej, aj keď 
jeho intenzita je, ako sa zdá, menšia ako na stred-

nom Považí. hrádky s príslušnými sídliskami, sú 
podobne ako aj v iných regiónoch púchovskej kul-
túry, rovnomerne rozmiestnené po okraji kotliny 
v ústiach bočných dolín. na úrodných rovinatých 
pôdach vo vnútri Turčianskej kotliny nachádzame 
len ojedinelé malé osady. Z výšinných polôh sú 
známe aj numizmatické nálezy (Mošovce, vrútky: 
Kolníková 2003, 235; Soják/Kurpel 2013). v tomto 
príspevku sa budeme venovať dvom, blízko seba 
ležiacim, aglomeráciám v západnom predpolí 
veľkej Fatry, v katastroch obcí necpaly, Folkušo-

vá a Blatnica, ktoré boli intenzívne obývané už 
v praveku, hlavne v mladšej a neskorej dobe bron-

zovej i v dobe halštatskej a staršej dobe laténskej 
(Beňko 1996, 24; Eisner 1933, 185; Petrovský-Šichman 
1965, 86, 87). Z katastra obce necpaly pochádza aj 
republi kánsky denár a. Postumia albina z roku 
79 pred kr. (Ondrouch 1964, 145). 

Podrobnejšie informácie o osídlení podhorskej 
i horskej časti tohto územia priniesol systematický 
prieskum, ktorý s prestávkami prebiehal v rokoch 
1997 – 2003, 2010 a priniesol objavy dosiaľ nezná-

mych lokalít (Pieta 1999; 2008a, 125, 126; Veliačik 
2004). Prvé publikované výsledky, ktoré nasledovali 
po objave nových lokalít vyvolali záujem hľadačov 
pomocou detektorov kovov, ktorí následne značne 

* Práca vznikla s podporou projektu aPvv-0553-10 „včasnostredoveké mocenské centrá v strednom Podunajsku“ a projektu 
vega 2/0117/12 „Medzi starovekom a stredovekom. etnicko-kultúrne vzťahy v strednom Podunajsku od konca keltského 
osídlenia po začiatok stredoveku.“
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poškodili a znehodnotili nové náleziská. výsledky 
prieskumov sú zhromaždené vo výskumných sprá-

vach a posudkoch (Folkušová: Pieta 2001a; 2009a; 

necpaly: Pieta 1997b; 2001b; Sklabinský Podzámok: 
Pieta 2001c). v tejto štúdii sa budeme ťažiskovo 
venovať dvom sídliskovým aglomeráciám, a to 
v katastroch obcí Folkušová – necpaly a Blatnica. 
Spomenieme však aj výsledky prieskumov ďalších 
hradísk v okolí. Získané poznatky sú torzovité, 
pretože terénne práce sa z časových dôvodov a pre 
nutnosť preventívne zachrániť kovové nálezy, 
ohrozené činnosťou hľadačov, obmedzili na doku-

mentáciu nálezísk, prospekciu pomocou detektorov 
kovov a sondáže malého rozsahu.

FolkUŠová – necPalY

nálezisko leží v katastri oboch obcí. hradisko 
havrania skala a väčšia časť hradiska a terasovitého 
sídliska Červený grúň patria do Folkušovej, zatiaľ 
čo menšia, severovýchodná časť Červeného grúňa 
a opevnenie na vrchu Brotnica, patrí do katastrál-
neho územia necpál (obr. 2). Územia oboch obcí sa 
nachádzajú v pohorí veľká Fatra. Podložie tvoria 
horniny mezozoika vnútorných karpát – vrstevna-

té ílovité vápence, slienovce a brekcie na rozhraní 
s tmavosivými vápencami a dolomitmi. Z hľadiska 
inžiniersko-geologickej rajonizácie ide o rozhranie 
rajónu ílovcovo-vápencových hornín a vápencovo-

obr. 1. Turčianska kotlina. najdôležitejšie lokality z doby laténskej. 1 – Belá-Dulice; 2 – Blatnica; 3 – Bystrička; 4 – Folkušová; 
5 – krpeľany; 6 – Mošovce; 7 – rakša; 8 – ratkovo; 9 – Sklabiňa; 10 – Sklabinský Podzámok; 11 – Slovenské Pravno; 

12 – Sučany; 13 – vrútky; 14 – Trebostovo; 15 – valča; 16 – vyšehradné.
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-dolomitických hornín. kvartérny pokryv tvoria 
deluviálne sedimenty – hlinité, hlinito-piesočnaté, 
hlinito-kamenité, piesčito-kamenité až balvanovité 
svahoviny a sutiny. Z morfologického hľadiska ide 
o veľmi členité vyššie hornatiny. Z klimatického 
hľadiska leží oblasť na rozhraní mierne chladného 
a mierne teplého, veľmi vlhkého, vrchovinového 
okrsku. Svahy pokrývajú rendziny a rendzinové 
kambizeme, sprievodné modálne kabonátové lito-

zeme a sutinové lokálne rendziny. Dominantným 
porastom na vápencových podložiach sú bukové lesy.

Sídlisková aglomerácia leží na západných svahoch 
kopcov Brotnica a Červený grúň (obr. 3). nálezisko 
u nás dosiaľ neznámeho typu, tvorí systém troch 
malých valových opevnení, ktoré spája terasovité 
sídlisko po oboch stranách strmej horskej úžľabiny. 
Ďalšia osada sa nachádza v jej vyústení do kotliny 
Turca, medzi vrstevnicami 615 až 645 m, zatiaľ čo 
vrchol Červeného grúňa leží vo výške 970 m. Značne 
členitý priestor, zarastený bukovým lesom, spája 
stará serpentínová komunikácia, vedúca zo sídliska 
na vrchol Červeného grúňa. Tento zvláštny druh 
náleziska bol už v minulosti stručne opísaný. Publi-
kované boli aj viaceré nálezy a terénne situácie (Pieta 
1999, 131, 132; 2008a, 126; 2012; Veliačik 2004, 61, 63). 
v tomto príspevku chceme predložiť prehľad identii-

kovaných terénnych situácií a nálezov z tejto lokality.

A. Folkušová-Havrania skala. Hradisko 
(755 m)

na rozhraní horského masívu vybieha do Tur-

čianskej kotliny vápencová skalná stena. na jej 

vrchole bolo na ploche približne 30 x 30 m vybudo-

vané valové opevnenie, ktoré na troch stranách do-

pĺňalo prírodou chránený terén. na juhovýchodnej 
strane fortiikáciu od stúpajúceho svahu oddeľuje 
umelá priekopa (obr. 3: a). Pri sondáži a prospekcii 
pomocou detektora sa našla zlomkovitá keramika 
a niekoľko kovových predmetov. Pre datovanie 
polohy sú dôležité spony. oblúkovitá železná spona 
s plochým pásikovým lúčikom, patrí k charakteris-

tickým formám púchovských sídlisk neskorolatén-

skeho stupňa D1 (obr. 6: 17). Menej častou formou je 
fragment železnej spony s prehnutým lúčikom, sved-

čiaci o využívaní polohy aj v stupni D2 (obr. 6: 16). 
k inventáru púchovskej kultúry patrí aj bronzový 
krúžok, zhotovený z polovice otvoreného plochého 
náramku s priečnymi žliabkami (obr. 7: 7). Podobné 
zužitkovanie poškodenej ozdoby sa medzi nálezmi 
vyskytuje častejšie (liptovská Mara, Púchov: Pieta 
1982, tab. 13: 19, 20). Z havranej skaly pochádza aj 
hrot šípu. chýbajú nálezy z doby bronzovej. osídlené 
bolo aj juhozápadné predpolie hradiska. na stúpajú-

com svahu pred priekopou sa našla neskorolaténska 
keramika a viaceré drobné predmety z tohto obdobia.

B. Necpaly-Brotnica. Hradisko

najvyššie miesto úzkeho severného výbežku 
masívu Červeného grúňa bolo opevnené nízkym 
valom, ktorý spájal tri skalné veže (obr. 3: B). Prístup 
do fortiikácie bol pôvodne zrejme po hrebeni od 
juhu. Pri jeho západnom a severozápadnom úpätí 
sa črtajú viaceré terasy so sporadickým výskytom 
črepov z doby laténskej. vo vnútri hradiska a v jeho 

obr. 2. Folkušová – necpaly. Pohľad na lokalitu od západu.
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bezprostrednom okolí sa našla len sporadická kera-

mika púchovskej kultúry. na svahu pod valom sa 
našiel depot 2, pozostávajúci z dvoch bronzových 
spôn typu almgren 236a a hladkého náramku, 
ktorý sa nezachoval.

C. Folkušová – Necpaly. Červený grúň 
1. Terasovité sídlisko (865 – 920 m; obr. 3: c)

Stredom polohy prechádza katastrálna hranica 
oboch obcí. rázsochy havranej skaly a Brotnice sa 
zbiehajú do centrálneho masívu Červeného grúňa, 
kde oba hrebene končia vysokými skalnými vežami. 
Pod nimi sa na oboch stranách nachádzajú pomerne 
výdatné vodné pramene. Strmý, na severozápad 

obrátený svah, je v hornej časti vrchu rozčlenený 
do troch výrazných terás, cez ktoré pôvodne pre-

chádzala serpentínová komunikácia. Tieto umelo 
upravené plochy boli miestami, najmä v strednej 
časti, poškodené svahovou eróziou, ale na mnohých 
miestach sa zachovala pomerne silná sídlisková 
vrstva. na terasách, ako i na svahoch, sa nachádza 
množstvo zlomkov pravekej i laténskej keramiky, 
kovové predmety z doby bronzovej i z doby latén-

skej, ale aj žulové okruhliaky, fragmenty trecích 
podložiek a rotačných žarnovov. Z tohto priestoru 
pochádza väčšina nálezov. Medzi keramikou pre-

vládajú črepy z mladšej a neskorej doby bronzovej. 
Do obdobia patrí aj rad zliatkov a fragmentárne 
i v úplnosti zachovalé bronzové predmety (Veliačik 
2004). Bol tu objavený aj neveľký hromadný ná-

obr. 3. Folkušová – necpaly. Mapa sídliskového areálu. a – havrania skala, opevnenie; B – Brotnica, opevnenie; c – tera-

sovité sídlisko; D – Červený grúň, opevnenie; e – sídlisko; F – stará komunikácia. 1 – 4 – hromadné nálezy.
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lez bronzových zliatkov na pretavenie určených 
fragmentárnych ozdôb, ako aj viacero zlomkov 
bronzových predmetov (obr. 5: 1 – 14, 16). Počas 
výskumných prác sa v prvej severnej časti najnižšej 
terasy našla časť bronzového kosáka (obr. 5: 17). 
Z južnej časti druhej terasy pochádza bronzová 
sekerka (obr. 5: 23) a zlomky dvoch ihlíc.

Terasy boli veľmi intenzívne využívané aj od 
strednej doby laténskej do začiatku doby rímskej. 
Svedčia o tom početné bronzové i železné predmety 
a ich zlomky, polotovary, železná troska a keramika. 
niekoľko kovových predmetov z tejto polohy odo-

vzdali hľadači, ale väčšina nálezov pochádza zo sys-

tematického prieskumu. v severnej časti prvej terasy, 
neďaleko vodného zdroja, sa našla kumulácia želez-

nej trosky a vyhňová lopatka (obr. 10: 28). v blízkosti 

sa našiel aj hromadný nález 3, pozostávajúci z troch 
kosákov (obr. 12: 1 – 3). Z tejto časti sídliska pochádza 
zo zberu aj strieborná minca veľkobystereckého 
typu. na druhej terase sa vykopal polotovar veľkého 
železného noža (obr. 10: 22) i viaceré spony a ďalšie 
predmety z doby laténskej a rímskej. na najvyššej, 
tretej terase, sa našla časť skleného náramku (obr. 7: 3).

D. Folkušová – Necpaly. Červený grúň 
2. Hradisko (925 – 970 m; obr. 3: D)

vrchol vápencového hrebeňa bol na prístupnejšej 
severozápadnej strane, nad opísanými terasami, 
opevnený valovým násypom. vychádza z južnej 
plošiny tretej terasy sídliska a prechádza po hrane 

obr. 4. Folkušová – necpaly. 1 – miesto nálezu depotu 4 od severozápadu (rozptyl mincí je vyznačený šípkami); 2 – pohľad na 
starú komunikáciu; 3 – Červený grúň, pohľad na vrcholový hrebeň od západu. označené je miesto nálezu mincového razidla.
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obr. 5. Folkušová – necpaly. výber nálezov z doby bronzovej. 1 – 3, 16 – hromadný nález. Bronz.
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obr. 6. Folkušová – necpaly. Spony. 1, 2, 4 – 19 – železo; 3, 20 – 22 – bronz.
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obr. 7. Folkušová – necpaly. ozdoby 1, 2, 7 – 12 – bronz; 3, 4 – sklo; 5, 6 – železo.
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terénu smerom na juh. Potom sa v ostrom uhle 
obracia na severovýchod a postupuje paralelne so 
sídliskovými terasami až k terénnemu rozhraniu, 
ktoré smeruje dolu, na vrchol Brotnice. Je možné, 
že val pôvodne pokračoval aj po rozhraní terénnej 
hrany na východnej strane, kde sa však nezachoval. 
Jeho pozostatkom sú na svahu zosunuté pieskov-

cové kvádre, príznačné pre budovanie plenty valu 
na severoslovenských hradiskách. Úzky a bralnatý 
vrchol kopca chránia od juhu a východu strmé, 
ťažko dostupné svahy. Terén vrcholového hrebeňa 
je členitý a len popri vale sú viditeľné stopy po te-

rénnych sídliskových úpravách. napriek tomu sa na 
celej ploche, vrátane strmých svahov, vyskytovali 
početné a dôležité nálezy, ktoré sa sústreďovali na 
plošinách popri vale. ide výlučne o laténske nálezy. 
Tu sa našiel malý depot troch bronzových spôn, 
pripevnených na ihle železnej spony (depot 1; obr. 
14: 3), ako aj veľká železná sekera (obr. 11: 5) a ďalšie 
predmety. na východnej strane, pri terénnej hrane, 
sa narazilo na železnú záponu typu laminci (obr. 
8: 2). Tesne pod hranou severnej časti hrebeňa sa 
našiel hromadný nález 4 (obr. 4: 1).

koncentrácia významných nálezov sa zistila na 
prudko dolu spadajúcom južnom svahu, tesne pod 
jednou z veží vrcholového hrebeňa (obr. 4: 3). Tu sa 
hľadačom podarilo objaviť železné razidlo na mince 
(obr. 10: 5). našlo sa asi 20 – 30 cm pod trávnatým po-

vrchom, približne 7 m pod hranou južného svahu, 
vo vzdialenosti 21 m od kóty po hrebeni v smere 
na východ. Pri dodatočnej prospekcii a sondáži 
sa na ploche asi 20 m2 okolo miesta nálezu našli 
železné kliešte, priebojník, dva olovené predmety 
podobné závažiam a kusy železnej trosky (obr. 10: 1, 
2, 6, 7). Spomínaný svah má sklon okolo 25°. výkop 
potvrdil, že predmety ležali v eróznej povrchovej 
vrstve a do tejto polohy sa bezpochyby dostali se-

kundárne z plošiny vyššie ležiaceho hrebeňa, ktorý 
je široký len niekoľko metrov a je členený viacerými 
skalnými bralami. východným smerom pokračuje 
vrcholový hrebeň smerom k vrchu kozia skala. 
Jeho svahy nesú stopy osídlenia v dĺžke najmenej 
400 m. Z tejto časti lokality pochádzajú nálezy ke-

ramiky a tiež dva bronzové prelamované závesky 
(obr. 7: 11, 12). nálezy sa končia nad jednou, z na 
sever smerujúcich bočných doliniek, hornej časti 
necpalskej doliny.

E. Folkušová – Necpaly.  
4. Sídlisko (obr. 3: e)

vo vyústení doliny, na svahu medzi Brotnicou 
a havraňou skalou, sa nachádza sídlisko, časovo 
patriace k lokalite na Červenom grúni. Po vrstevnici 
ho pretína pôvodná trasa starej hradskej cesty cez 

obr. 8. Folkušová – necpaly. Zápony typu laminci. Železo, bronzový plech.
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kotlinu Turca, zvaná Magna via, ktorá prichádzala 
do Turca z Ponitria a viedla na sever popod veľkú 
Fatru do údolia váhu. Podľa terasovitej úpravy bol 
dnes prevažne lúčinatý terén v minulosti poľnohos-

podársky obrábaný. Malá časť sídliska je zalesnená. 
na viacerých miestach, najmä v juhozápadnej časti, 
sa povrchovým zberom získala zlomkovitá laténska 
keramika a početné kusy železnej trosky, nazna-

čujúce intenzívne spracovanie železa. Zo sídliska 
vychádza vyššie opísaná komunikácia, vedúca na 
vrchol Červeného grúňa. Ťažisko osady leží medzi 
vrstevnicami 615 až 645 m.

F. Folkušová – Necpaly. Červený grúň
3. Stará komunikácia (obr. 3: F)

na nálezisko vedie dobre viditeľná serpentínová 
cesta, ktorá nastupuje do svahu pod bralom havra-

nia skala a zákrutami stúpa po západnej rázsoche 
až k južnému prameňu. Ďalej pokračuje po troch 
terasách hore svahom. Je dobre viditeľná pri skal-
ných vežiach brotnickej (severnej) rázsochy, ale aj 
v miestach ďalších zákrut (obr. 4: 2). Pravdepodobne 
viedla až do opevneného areálu pod vrcholom kopca. 
Datovanie tejto cesty je nejasné. vedie však terénom, 
v ktorom je jej novodobé hospodárske využitie (ako 
zvážnica) málo pravdepodobné pre veľké stavebné 
náklady a minimálnu úžitkovú lesnú plochu skalna-

tého vrcholu, kam komunikácia vedie. Banská čin-

nosť sa v tomto vápencovom masíve nepredpokladá. 
nemôžeme preto vylúčiť, že ide o pôvodnú cestu, 
ktorá možno pochádza z počiatkov budovania tohto 
areálu v mladšej dobe bronzovej.

Podobná cesta bola zdokumentovaná v Blatnici 
na svahu vrchu Stredná, medzi gaderskou a Blat-
nickou dolinou, ktorá stúpa veľkoryso budovanými 
serpentínami až pod vrchol kopca rovná, kde ústi 
do brány valového opevnenia s halštatským a la-

ténskym osídlením. aj na vrch katova skala pri 
Sklabinskom Podzámku, s hradiskom z neskorej 
doby bronzovej, doby halštatskej, laténskej a zo stre-

doveku, ale aj na hradisko Malinie pri Mošovciach, 
vedú podobné komunikácie. horské cesty vedúce 
do včasnohistorických opevnených areálov sa našli 
aj na mnohých ďalších miestach Západných karpát 
(Pieta 2008a, 235, 236). 

DaTovanie a náleZový ProFil  

lokaliTY FolkUŠová – necPalY

Z jednotlivých polôh sa podarilo zhromaždiť 
veľký súbor predmetov a keramiky. Medzi ko-

vovými výrobkami, najmä z doby laténskej, je 
pozoruhodné množstvo celých nepoškodených 

kusov. nechýbajú však ani polotovary, kovová 
surovina a výrobný odpad, dokladajúce miestnu 
kováčsku a kovolejársku produkciu. v archeo-

logickom ústave Sav je z opísaných lokalít v ka-

tastroch obcí Folkušová a necpaly evidovaných 
162 predmetov a jedna minca z doby laténskej až 
po počiatok doby rímskej, 31 kusov patrí do doby 
bronzovej a 7 predmetov pochádza z novoveku. 
Súbor 77 mincí z depotu je spolu so železným min-

covým razidlom uložený v Múzeu mincí a medailí 
v kremnici. v súkromných zbierkach na Slovensku 
i v Čechách sa nachádza viac strieborných mincí 
a celý rad pozoruhodných predmetov, okrem iného 
predmety z depotu 3.

výkopy v areáli lokality Folkušová – necpaly 
pre svoj neveľký rozsah nepriniesli poznatky 
o stratigraickej situácii v jednotlivých častiach ná-

leziska. Preto môžeme načrtnúť vývoj osídlenia len 
na základe datovania dostupného materiálu a jeho 
priestorového rozmiestnenia v rámci aglomerácie.

Doba bronzová a doba halštatská

nálezy patriace do doby bronzovej z našich 
prieskumov len dopĺňajú a potvrdzujú publikované 
závery o najstaršom osídlení tejto lokality (obr. 5). 
Ťažisko nálezov leží na terasovitom sídlisku vo 
vnútri opevnení Brotnica a havrania skala a pri sys-

tematickej prospekcii sa nálezy z tejto doby nezistili. 
Bronzové ihlice s dvojkónickou a proilovanou hla-

vicou (obr. 5: 18) svedčia o osídlení, prinajmenšom 
centrálnych častí lokality (terasy a vrcholový hrebeň 
Červeného grúňa) už v mladšej dobe bronzovej. 
najviac dokladov pravekého osídlenia patrí až do 
neskorej doby bronzovej, najmä na koniec obdobia, 
prípadne aj do staršej doby železnej (Veliačik 2004, 
69, 70). charakter získaných prameňov nedovoľuje 
posúdiť, či v týchto dobách existoval, resp. bol 
využívaný celý areál Červeného grúňa, vrátane 
opevnení a komunikácie. Podľa pomerne početných 
bronzových zliatkov, môžeme na lokalite počítať aj 
s kovolejárskou činnosťou.

Starší horizont laténskeho osídlenia  – 
predpúchovský stupeň

v strednej dobe laténskej bolo obnovené osídle-

nie prakticky na celej ploche tejto členitej lokality. 
Spoľahlivým indikátorom staršej fázy včasnohis-

torického osídlenia sú spony spojenej konštrukcie, 
sedlovité prstene a fragmenty sklených náramkov.

Spony hladkej spojenej konštrukcie so štvor- až 
šesťzávitovým vinutím s vonkajšou tetivou (obr. 
6: 6, 14), majú nízky rovný lúčik, ktorý je nad vinu-
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tím ostro zalomený. Patria k typologicky starším 
formám, niekedy označovaným ako typ Manching 
19c – d (Gebhard 1991, 19). Sú známe aj z ďalších 
slovenských nálezísk (Blatnica-Plešovica, Málinec: 
Pieta 2008a, obr. 12: 8). varianty podobných, dlhých 
železných spôn patria zrejme na koniec stupňa c1 
(Bujna 2003, 78, 79), ale dá sa predpokladať ich dlhšie 
využívanie v modiikáciách s mierne zhrubnutým 
koncom lúčika a štvor- až šesťzávitovou pružinou. 
Tieto varianty sú rozšírené aj v dáckom prostredí 
(Kotigoroško 2009, 69, 70, obr. 35; 36; Rustoiu 1997, 
obr. 19: 5, 9).

Sedlovitý prsteň (obr. 7: 2) patrí k bežným keltským 
výrobkom s dlhou dobou používania. v podobnom 
prevedení, z naplocho roztepaného bronzového 
drôtu sa objavujú už na začiatku stupňa B2, ale 
vyskytujú sa až do konca pochovávania na pohre-

biskách v závere stupňa c1 (Bujna 2005, 144, 152). 
ich prípadný ďalší vývoj v konzervatívnom pros-

tredí hornatej časti Slovenska nemôžeme vylúčiť. 
rovnaký prsteň z hradiska pri Trebostove (Pieta 
2008a, obr. 11: 3) pochádza z lokality, ktorej nálezo-

vý fond zaberá časový úsek od stupňa c1 (zlomok 
skleného náramku typu 6b) najmenej po koniec 
stupňa D1 (železná lyžicovitá spona). Sedlovité 
prstene z plochého bronzového drôtu sa našli aj na 
stredolaténskych lokalitách Bakalár pri Čachticiach 
a Udrina pri Slatine nad Bebravou.

Fragment skleného náramku modrej farby skupi-
ny 8b patrí pomerne presvedčivo do staršej fázy 
strednej doby laténskej (obr. 7: 4; Karwowski 2004, 
79, obr. 25; Venclová 1990, 124). na slovenských 
pohrebiskách vystupuje táto ozdoba hlavne v kon-

covej fáze predpúchovského stupňa (c1b: Bujna 
2005, 135, 136). 

Koniec strednej doby laténskej 
až včasná doba rímska (púchovská kultúra)

Súčasti odevu

Podľa počtu keramiky a kovových nálezov sa 
zdá, že skúmaná aglomerácia bola najintenzívnejšie 
osídlená v staršej fáze púchovskej kultúry, t. j. od 
konca strednej doby laténskej po začiatok doby rím-

skej. Časový rámec najlepšie charakterizujú šatové 
spony a ďalšie kovové súčasti odevu.

Zlomok skleného náramku modrej farby typu 7c 
(obr. 7: 3) je v stredoeurópskom priestore zastúpený 
len na sídliskách a datuje sa do stupňa c2. náramky 
skupiny 7 a 8 sa vyskytujú ťažiskovo na juhozápad-

nom Slovensku (Březinová 2004, obr. 4; 5). v oblasti 
púchovskej kultúry neboli sklené náramky veľmi 
obľúbené. v liptovskej Mare sa počas dlhoročného 
výskumu našli zlomky týchto ozdôb len celkom 

výnimočne (typ 8b: Pieta 1982, tab. 12: 5). Častejšie 
sa s nimi stretávame na Spiši (Jánovce-Machalovce, 
kežmarok, Poprad-Matejovce, Spišské Tomášovce, 
Žehra-Spišský hrad: Březinová 2004, 139; Pieta 2003, 
obr. 4: 2; Soják 2003, obr. 14: 11, 17; 2009, obr. 63: 8 – 10, 
13 – 15). relatívne časté sú aj v regióne Turca (Folku-

šová, Jasenovo-vyšehradné, Trebostovo: Březinová 
2004, 139; Pieta 1982, tab. 12: 1 – 4).

Hladké spony spojenej konštrukcie sú zastúpené 
najmenej štyrmi železnými exemplármi. ide o jed-

noduché spínadlá zhotovené z drôtu, s prevažne 
oblúkovite klenutým lúčikom a vonkajšou alebo 
vnútornou tetivou (obr. 6: 1, 4, 7, 12). Datovanie tých-

to jednoduchých spôn nie je úzko vymedzené, čo 
potvrdzuje aj kuriózna kombinácia tohto typu s tro-

mi bronzovými exemplármi spôn almgren 236c 
v hromadnom náleze 1. Fragment vinutia (obr. 6: 3) 
z plochého bronzového drôtu, patrí pravdepodobne 
k sponám s dlhým vinutím, rozšíreným najmä na 
strednom Považí. v centrálnej časti púchovského 
územia na severe Slovenska sú zriedkavé (Pieta 
2008a, obr. 25: B).

Oblúkovité spony s pásikovým lúčikom so štvorzávi-
tovým vinutím s vnútornou tetivou a plným alebo 
rámcovým zachycovačom (obr. 6: 13, 17), patria 
k obľúbeným spínadlám na severe Slovenska, kde 
sa uplatnili hlavne ich jednoduchšie železné va-

rianty s plochým alebo mierne klenutým lúčikom 
(Divinka, liptovská Mara i, Púchov: Pieta 1982, 31, 
tab. 1: 8 – 11, 13; Jasenica: Moravčík 2002, tab. iii: 5; 
liptovská Mara ii: Pieta 2000a, obr. 5: 16, 17; Stupné, 
Trenčianske Teplice: Pieta 2000b, 141, obr. 7: 15). vy-

skytujú sa však aj na stredodunajských keltských 
lokalitách (Bratislava-Devín, horné orešany: Pieta 
2007, obr. 3: 11). nechýbajú ani v oblasti s dáckym 
osídlením, kde bývajú priraďované k nauheim-

ským sponám (Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlo-
vá 1990, tab. i: 5; viii: 13; Xii: 20; Kotigoroško 2009, 
70, 71; Rustoiu 1997, 47). ich konštrukcia vychádza 
z nauheimských spôn (Typ 5a: Feugère 1985, 203; 
Pieta 2000a, 141), sú však nezdobené, majú väčšie 
rozmery a boli zhotovované prevažne zo železa. 
Patria k typickým produktom stupňa lTD1, na 
rozdiel od nauheimských spôn sa však vyskytujú, 
ako sa zdá, počas celého obdobia. nevylučujeme, 
že ich typologickým pokračovaním sú niektoré 
varianty lyžicovitých spôn.

Spony typu Idria. Časť železnej spony s prehnu-

tým lúčikom bez uzlíka, so zosilnenou, pozdĺžne 
členenou hlavicou ukončenou ochrannými plat-
ničkami nad šesťzávitovým vinutím s vonkajšou 
tetivou, z polohy havrania skala, ako aj neúplný 
exemplár z terasovitého sídliska, so štvorzávitovým 
vinutím (obr. 6: 11, 16), patria k typu idria. Ten je 
rozšírený v južnom noriku a na horných tokoch 
Sávy a Drávy (Demez 1999, 123 – 127; Guštin 1991). 
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S variantmi tohto typu sa ojedinele stretávame na 
severnom Slovensku v prostredí púchovskej kultú-

ry (košeca-nozdrovice: Pieta 2008a, obr. 33: 12), ale 
aj za karpatami v tynieckej skupine a v przeworskej 
kultúre (Maciałowicz 2010, 276 – 280). Do stupňa D2 
sú datované aj oblúkovité spony s tenkým drôteným 
lúčikom (obr. 6: 15).

Typ Langton-Down (obr. 6: 20). Bronzová spona 
predstavuje barbarizovaný variant, ktorý už len 
vzdialene svojím tvarom, konštrukciou a veľkosťou 
pripomína pôvodné predlohy, rozšírené hlavne 
v galii a Británii, menej často aj na juh i sever od 
stredného Dunaja (Stuppner 2009, 209; Tejral 2009, 
156, obr. 6: 9; 13: 4, 8). Spony longton-Down (Typ 
riha 4.4; Feugère typ 14b1b) sa vyskytujú od včas-

noaugustovského až po klaudiovské obdobie (Riha 
1994, 87 – 89). ojedinele sa s nimi stretávame aj na 
východnej periférii keltského sveta a na dáckom 
území (Poleska 2006, 152; Rustoiu 1997, 58, 59). na 
území púchovskej kultúry sa takéto spony našli na 
lokalitách Žehra-Spišský hrad, košeca-nozdrovice 
a Turík (Pieta 1982, 44; 2008a, obr. 33: 15; 119: 5). Tieto 
spony sú bezpochyby súčasťou výrazného vplyvu 
z noricko-panónskej oblasti a sprostredkovane aj zo 
vzdialenejších končín impéria, ktoré sa prostredníc-

tvom slovenského územia dostávali ďalej poza kar-

paty na sever a na východ. exemplár z Folkušovej 
svedčí o lokálnom napodobňovaní týchto predlôh.

Kruhová spona (obr. 6: 19) patrí k variantom so 
zvinutými koncami. Tieto spínadlá sa používali ako 
spona, ale aj ako pracka, ako to potvrdzujú nálezy 
z mužských, zriedkavejšie aj zo ženských hrobov. 
Boli to provinciálne výrobky s dlhou životnosťou, 
ktoré sa vyskytujú počas celej doby rímskej (Riha 
1994, 177 – 180; Teegen 1998). 

Samostrelová spona s rozšírenou nôžkou približne 
typu almgren 11 – 12 je v danom prostredí ojedinelá 
(obr. 6: 21). Ťažiskom výskytu spôn je dolné Pola-

bie, ale aj Česká kotlina, kde boli rozšírené hlavne 
v prvej tretine 1. stor. po kr. (Grasselt 1998, 29 – 37). 
na severnom Slovensku nález takejto spony pred-

stavuje cudzí prvok.
Výrazne proilovaná spona, nájdená na lokalite, 

má rovnú predĺženú nôžku s malým uzlíkom na 
konci pätky (obr. 6: 22). hlavica prechádza do vý-

razných platničiek, vytvárajúcich kryt vinutia, čo 
je pri exemplároch tohto typu výnimočné. Uzlík je 
umiestnený pod najvyšším bodom lúčika. celková 
konštrukcia spínadla je podobná typu 67a. o mlad-

šom datovaní svedčia štyri kruhové otvory na za-

chycovači. Je to charakteristický výrobok spojený 
s počiatkom doby rímskej a zánikovým horizontom 
púchovských hradísk (Demez 1999; Kolníková/Kolník 
2004, 19 – 25).

Spony s dvomi uzlíkmi typu a 236 sú na lokalitách 
Folkušová – necpaly zastúpené v dvoch depotoch 

variantmi 236c (obr. 14: 3a, b, d) a 237d2 (obr. 14: 1, 
2). Sú jedným z najrozšírenejších výrobkov noricko-

-panónskeho okruhu, ktoré sa hojne vyskytujú aj 
v barbariku, a to už v neskoroaugustovsko – tibé-

riovskom období (Böhme-Schönberger 1998; Garbsch 
1985). Typ almgren 236c s rámcovým zachycova-

čom a typ almgren 237d2 s ozdobne prelamovaným 
zachycovačom, nachádzame aj na germánskych 
pohrebiskách v strednom Podunajsku, napr. v muž-

ských hroboch v kostolnej pri Dunaji (hrob B), 
v Sládkovičove (hrob 52b, 58f, 59b; abrahám hrob 
67: Kolník 1980). rovnako často sa staršie varianty 
spony a 236 vyskytujú aj na púchovskom území 
(košeca-nozdrovice, Trenčín: Pieta 2008a, obr. 33: 2; 
liptovská Mara i: Pieta 1982, tab. 7: 5a, b; liptovská 
Mara ii: Pieta 2000a, obr. 4: 4, 5; Púchov: Pieta 1982, 
tab. 9: 1; rochovica, Žilina-vranie: Kolníková/Kolník 
2004, obr. 10: 5). Zopár spínadiel bolo súčasťou ode-

vu zomrelej v hrobe 2, v Mikušovciach. varianty 
tohto typu bežne nachádzame aj v dáckej oblasti 
(Zemplín: Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlová 
1990, tab. Xiv: 9; Kotigoroško 1989, tab. viii: 24, 26).

Zápony typu Laminci. na terasovitom sídlisku sa 
našli dve hákovité zápony (obr. 8). väčší exemplár 
bol objavený počas sondáže, druhý exemplár bol 
odovzdaný ako nález z rovnakej časti lokality. ide 
o koncové časti dvojdielnych zápon ukončených 
háčikom, ktoré boli šarnierom pripojené ku platnič-

ke, prinitovanej ku koncu opaska. obe časti bývajú 
na povrchu pokryté tenkým bronzovým plechom, 
ktorý bol ixovaný vyhnutím okrajov železného 
plechu tela spínadla. Povrch bronzovej fólie býva 
zdobený charakteristickým cizelovaním – plastic-

kými vypnulinami, poloblúčikmi, radmi puncova-

ných vrypov a ojedinele aj igurálnymi motívmi. na 
väčšej zápone sa plátovanie zachovalo len v malom 
fragmente pri okraji. Svojim tvarom, technikou 
zhotovenia i výzdobou sú zápony z Folkušovej 
– necpál veľmi blízke exemplárom z viacerých 
lokalít z rumunska, Srbska či Maďarska. opas-

kové zápony sú v našom prostredí cudzorodým 
prvkom. Tieto charakteristické artefakty pomerne 
veľkých rozmerov boli viackrát spracované (Babeş 
1983; Guštin 2011a; 2011b; Majnarić-Pandžić 1990; 

Plantos 2009; Rustoiu 1996; Szabó 2012). Doložené sú 
aj v hrobových garnitúrach na nekropoli v Malej 
kopani na Zakarpatskej Ukrajine (Kotigoroško 2009, 
72). Zápony typu laminci sú rozšírené na veľkom 
priestore juhovýchodnej európy v rôznych etno-

kultúrnych prostrediach. Sporadicky sa objavujú 
aj pozdĺž stredného Dunaja. na sever Slovenska sa 
pravdepodobne dostali ako súčasť vplyvov z juhu či 
juhovýchodu. oba exempláre z Folkušovej s apliká-

ciou bronzového plechu s lisovanou geometrickou 
výzdobou na povrchu patria k neskorolaténskemu 
horizontu lokality.
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Ozdoby

v nálezovom súbore z Folkušovej – necpál sa 
nachádza viac bronzových ozdôb. košíkovitý pre-

lamovaný závesok (obr. 7: 11), je typickým šperkom, 
značne rozšíreným v púchovskej kultúre (liptovská 
Mara: Pieta 1996, tab. Xi: 3, 4, 9), vrátane neďalekej 
Blatnice. Boli zhotovované odlievaním. Spolu 
s krúžkami s hráškovitými náliatkami, vedierko-

vými a ďalšími záveskami, mali okrem ozdobnej 
funkcie, zrejme aj dnes už neznámy ochranný účel. 
Pozoruhodným technickým dielom boli veľké dis-

kovité prívesky, ktoré taktiež napodobňovali šperky 
zhotovené technikou iligránu (obr. 7: 12; Pieta 2008a, 
obr. 21: 5). Časový rozptyl tohto šperku nie je v na-

šom materiáli ixovaný. ich obľuba spadá najmä do 
neskorolaténskeho obdobia. analogický prívesok 
sa našiel v hromadnom náleze v križovanoch nad 
Dudváhom (Zachar 1987, obr. 197), ale aj pod hradis-

kom ostrý vrch pri Soblahove.

Strieborný nákrčník, ktorý bol zdokumentovaný 
v súkromnej zbierke sa našiel ako ojedinelý nález na 
terasovitom sídlisku (obr. 9). Je zhotovený z tyčinky 
kruhového priemeru, na oboch koncoch ukonče-

nej kónickými zosilneniami, zdobenými ryhami. 
vnútorný priemer je 117 mm, maximálny priemer 
tyčinky je 5 mm a hmotnosť 41,56 g. nákrčníky 
patria k typickým ozdobám laténskej civilizácie, 
s ktorými sa stretávame od jej počiatku až do doby 
zániku oppidálnych centier. lokálne prežívajú až do 
počiatku doby rímskej. v oblasti púchovskej kultúry 
bol tento druh ozdoby obľúbený a existoval vo viace-

rých variantoch. najčastejšie sa stretávame s nákrč-

níkmi-torquesmi zo silnejšej tyčinky s viacnásobne 
šošovkovito zosilnenými koncami, alebo s pletenými 
nákrčnými kruhmi s koncovými krúžkami. Typy 
kruhov z tenkej bronzovej tyčinky s jednoduchými 
zosilnenými koncami, podobné nálezu z Folkušovej, 
sa našli na viacerých lokalitách, hlavne v aglomerácii 
liptovská Mara (Pieta 2000a, obr. 5: 8; 2008a, obr. 95: 6).

obr. 9. Folkušová – necpaly. nákrčník. Striebro.
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obr. 10. Folkušová – necpaly. 1 – 5, 10, 12, 14, 15, 25, 26, 28 – remeselnícke náradie; 8, 11 – nákovy; 9, 18 – 20 – železné 
polotovary. 1 – 5, 8 – 15, 17 – 23, 25 – 28 – železo; 6, 7 – olovo; 16, 24 – bronz. Mierka: a  –  1 – 27; b – 28.
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Náradie, nástroje, doklady výroby (obr. 10)

kusy kováčskej trosky, nájdené na viacerých 
miestach terasovitého sídliska i na osade pri jeho 
úpätí, ako aj polotovary predmetov, náradie i veľký 
počet nájdených výrobkov, dosvedčujú výrobný 
charakter náleziska. Stopy výroby sa sústreďovali 
najmä okolo vodných zdrojov v severovýchodnej 
a juhozápadnej časti terasovitého sídliska. neďaleko 
juhozápadného prameňa sa našiel polotovar veľ-
kého noža (obr. 10: 22) a kusy železnej trosky. Z te-

rasy nad severovýchodným prameňom pochádza 
vyhňová lopatka (obr. 10: 28) a fragmenty železných 
tyčových hrivien. veľký počet železných nástrojov 
a náradia, pravdepodobne súvisí s náhlym zánikom 
lokality na počiatku doby rímskej.

ako už bolo spomenuté v opise situácie, na juž-

nom svahu na hrebeni Červeného grúňa, tesne pod 
vrcholovou plošinou s kótou 964 m, sa koncentrovali 
viaceré doklady výroby, a to mincové razidlo, prie-

bojník, kliešte, železná troska a olovené predmety.
Železné vrchné razidlo s negatívnym reliéfom re-

verzu veľkobystereckého variantu mince s hrboľom, 
avšak s koňom, smerujúcim vpravo (obr. 10: 5; Pieta 
2008a, 253). Dĺžka je 123 mm, priemer obrazovej 
plochy 21 mm, plocha úderovej plochy 35 x 30 mm 
a hmotnosť razidla bola spresnená na 550 g. Podľa 
e. kolníkovej vyobrazenie svojou orientáciou ne-

zodpovedá štandardu razieb veľkobystereckého 
typu, na ktorých je kôň dôsledne orientovaný 
doľava. ide pravdepodobne o nepodarok – chybu 
výrobcu (Kolníková 2012a, 44, 45). Je to doteraz jedi-
ný nález razidla na Slovensku. Je uložený v Múzeu 
mincí a medailí v kremnici.

Kliešte s rovnými ramenami kruhového prierezu 
a rovnými hrotitými čeľusťami s celkovou dĺžkou 
230 mm (obr. 10: 1). na rozdiel od väčšiny nájdených 
nástrojov patria skôr k špecializovanému šper-

kárskemu náradiu (Glodariu/Iaroslavschi 1979, 172; 
Guillaumet 1998; Jacobi 1974, 9 – 12; Schönberger 2006). 
Doteraz nájdené laténske nástroje zo Slovenska pat-
ria k vybaveniu kováčskej dielne (Pieta 2008a, 147).

na viacerých miestach terasovitého sídliska a vr-

cholovej plošiny Červeného grúňa sa našli ďalšie 
železné nástroje. Priebojníky, jamkovače a punce 
sa používali pri povrchovom opracovávaní a zho-

tovovaní priehlbní či plastickej výzdoby v kove 
(obr. 10: 2, 3, 12). 

Železný nástroj (obr. 10: 4) nájdený spolu s razid-

lom bol zrejme svojou kónickou, na konci zahnutou 
časťou osadený v drevenej podložke a mohol byť 
používaný ako podložka pri kovotepeckých prá-

cach s plechom, napr. pri zhotovovaní ozdobných 
krúžkov. k vybaveniu šperkárskej dielne patrila 
aj poškodená nákova – rohatka (obr. 10: 8). Tieto 
rohatky sa uplatňovali od doby bronzovej a sú 

v zlatníckych dielňach využívané dodnes. To platí 
aj pre malú nákovku s plochou dráhou (obr. 10: 11). 
nákovy majú značnú variabilitu a využívali sa pri 
špeciických pracovných postupoch (Rustoiu 2002, 
83 – 85). viacero variantov oboch nákov je známych 
zo slovenských nálezísk doby laténskej (Pieta 2008a, 
145, 147). 

Olovené predmety s otvormi na zavesenie pripomí-
najú igúrky (obr. 10: 6, 7; Haruštiak 2010, 28, 32). 
olovený predmet kužeľovitého tvaru s kruhovou 
konkávnou bázou má v zosilnenej hornej časti 
pripomínajúcej hlavičku tri navzájom prepojené 
otvory. Šírka základne je 150 mm, výška 21 mm 
a hmotnosť 18,640 g. olovený predmet kužeľovitého 
tvaru s oválnou konkávnou bázou má v zosilnenej 
hornej časti pripomínajúcej hlavičku sú dva, pô-

vodne zrejme tri navzájom prepojené otvory. Šírka 
základne je 150 – 170 mm, výška 21 mm, hmotnosť 
20,125 g.

Funkciu týchto predmetov nepoznáme. Mohlo 
by ísť o zvláštnu formu odliatej suroviny, ale aj 
o model. Predstava o ich využití ako závaží naráža 
na formálne i metrické problémy (Krämer 1997; 

v prípade drobnej zvieracej plastiky s plochou zá-

kladňou pozri aj Jandrasits 2003; odlišný názor má 
Čižmář 2012, 151).

Nože

k predmetom každodennej potreby, okrem šidiel 
a ihiel, patria nože rôznej veľkosti a tvaru (obr. 10: 17, 
21, 22). ide o štandardné typy s ukončením rukoväte 
v podobe tŕňa alebo krúžku. výnimkou je masív-

ny nôž s dopredu zahnutou čepeľou a rukoväťou 
pripevnenou nitmi. Bližšie sa s týmto artefaktom 
budeme zaoberať v súvislosti s juhovýchodnými 
vplyvmi v materiálnej kultúre púchovskej kultúry.

Poľnohospodárske náradie

Súčasťou kolekcie železných výrobkov je aj nára-

die na prípravu pôdy a zber plodín. Medzi nástrojmi 
s tuľajkou sú okrem sekier aj predmety, pokladané 
za motyky, kopáče či okutia iného náradia na obrá-

banie pôdy (obr. 11: 1 – 4, 10, 11). radlica (obr. 11: 9) 
patrí k úzkym hrotitým typom, ktoré boli na území 
púchovskej kultúry veľmi obľúbené. Štyri kosáky 
(obr. 12: 1 – 4) majú úzku čepeľ zahnutú v otvorenom 
uhle a zúbkované ostrie. Piaty exemplár (obr. 12: 5) 
má širokú čepeľ a hladké ostrie. k zberovému ná-

radiu patrilo aj päť zberových nožov (obr. 12: 6 – 10; 
Pieta 2008a, 215, 224).

Určité informácie o pestovaných rastlinách po-

skytla analýza odtlačkov rastlín, ktoré sa zachovali 
v korózii veľkého noža – sekáča (obr. 10: 17). Podľa 
určenia M. Hajnalovej (2001) sa na predmete zistil 
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obr. 11. Folkušová – necpaly. Sekery a nástroje s tuľajkou. Železo.
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klások pšenice dvojzrnovej (Triticum dicoccon), seme-

ná prosa siateho (Panicum miliaceum), 2 listy ďateliny 
(Trifolium sp.) a fragment listu čeľade hluchavkovi-
tých (Lamiacae). na čepeli sa zachoval aj odtlačok 
koženého pásika. aj na rukoväti zberového noža 
(obr. 12: 6) sa dali rozpoznať stopy po previazaní po-

vrázkom a mineralizované zvyšky drevenej črienky.

Zbrane (obr. 13)

na lokalite sa našli dve kopije. hrot s masív-

nym stredovým rebrom (typ 1: obr. 13: 15) patrí 
k typickým zbraniam mladšej doby laténskej (Pieta 
2005, 41, tab. i: 1). Druhý exemplár listového tvaru 
so stredovým rebrom (obr. 13: 16) podľa hranenia 
tuľajky patrí skôr do staršej doby rímskej. v jed-

notlivých častiach sídliskového areálu sa našlo 
celkovo 32 hrotov šípov, medzi ktorými prevláda 

typ 1 so spätnými krídelkami (obr. 13: 1 – 14, 17 – 20, 
22, 24, 26). Jednotlivými exemplármi sú zastúpené 
kované šípy listového (typ 2: obr. 13: 2) a kónického 
tvaru (typ 3: obr. 13: 25; Pieta 2008a, 268). ostroha 
(obr. 13: 26) patrí k nepočetným kusom so spätnými 
háčikmi, rozšírenými hlavne v oblasti púchovskej 
kultúry (Pieta 2008a, 281). ako projektily sa využíva-

li riečne kamene – okruhliaky, nájdené na mnohých 
miestach aglomerácie.

Hromadné nálezy 

v priebehu výskumných prác sa v areáli nálezis-

ka našli depoty 1 a 3, patriace púchovskej kultúre. 
Ďalšie dva hromadné nálezy z rovnakého obdobia, 
nájdené pri ilegálnom hľadaní, sa podarilo v teréne 
lokalizovať a ich obsah čiastočne aj získať (Pieta 
2008a, 194). na lokalite sa našiel aj porušený depot 

obr. 12. Folkušová – necpaly. 1 – 5 – kosáky; 6 – 10 – zberové nože (1 – 3 – depot 3). Železo.
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obr. 13. Folkušová – necpaly. Zbrane a súčasti výstroja. Železo. Mierka: a  –  1 – 14, 17 – 20, 22 – 27; b – 15, 16, 21.
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z doby bronzovej, ktorý obsahoval bronzové zlomky 
určené na pretavenie (obr. 5: 1 – 14, 16). našiel sa ne-

ďaleko prameňa na severnom okraji spodnej terasy.
Depot 1. Tri bronzové spony, zavesené na ihle 

železnej spony, sa našli počas výskumu pri vale na 
severozápadnej strane vrcholového opevnenia (obr. 
14: 3a – D). ide o spony typu almgren 136c, ktoré boli 
vyhodnotené vyššie. Železná spona patrí do skupiny 

hladkých spôn spojenej konštrukcie s oblúkovite 
tvarovaným lúčikom a pätkou, ktorá je k lúčiku pri-
pevnená proilovanou svorkou (Pieta 2008a, obr. 94: 5, 
6). ich výskyt spadá ťažiskovo do staršej fázy neskorej 
doby laténskej, aj keď spínadlá spojenej konštrukcie sa 
ojedinele objavujú aj v stupni D2. v tomto prípade ide 
o svojrázny doklad dlhej životnosti niektorých pred-

metov v púchovskom prostredí. celý nález možno 

obr. 14. Folkušová – necpaly. 1, 2 – depot 2; 3 – depot 1; 4 – celkový pohľad na depot; 5 – 7 – typy mincí zastúpených 
v depote 4. Mierka: a  –  1, 2; b – 3, 5 – 7; bez mierky – 4.
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súvisí s výrobnou činnosťou, nepriamo doloženou 
v priestore vrcholového hrebeňa Červeného grúňa.

Depot 2. Dve bronzové spony a bronzový nára-

mok ležiace na sebe našli hľadači na juhozápad-

nom svahu hrebeňa, pod valovým opevnením na 
Brotnici. náramok sa nezachoval. obe spony typu 
almgren 237d2 sú takmer identické (obr. 14: 1, 2; 
Pieta 2008a, obr. 94: 1 – 4).

Depot 3. Tri železné kosáky sa našli tesne nad 
prameňom, na severnom okraji spodnej z troch 
terás, pod opevnením na Červenom grúni (obr. 12: 
1 – 3). Predmety ležali poukladané na sebe v hĺbke 
asi 30 cm. Majú takmer totožný tvar a rozmery 
s dĺžkou 191 – 195 mm a maximálnou šírkou čepele 
20 mm. Pomerne úzka čepeľ oblúkovitého tvaru sa 
končí násadou, ktorá prebieha v tupom uhle k če-

peli a je ukončená tŕňom. na lokalite sa našli ďalšie 
podobné exempláre.

Depot 4. Priamo spod kóty 964 vychádza a skoro 
presne na sever smeruje plytká úžľabina. v jeho mi-
moriadne strmej hornej časti, vo vzdialenosti 30 m 
od kóty, sa v roku 2001 našiel depot mincí (obr. 4: 1). 
Medzi skalami sa pomocou detektora našla skupina 
vraj 30 – 35 kusov, ktoré boli ešte sčasti k sebe spo-

jené hlinou. Ďalšie boli rozptýlené dolu svahom 
v páse širokom 150 cm a v dĺžke 800 cm. celkovo 
sa z depotu, ktorý obsahoval viac ako 80 kusov, 
zachovalo 78, resp. 79 mincí, z toho 75, resp. 76 ku-

sov patrí k veľkobystereckému typu (obr. 14: 4, 5; 
Kolníková 2003, 235; Pieta 2008a, 194, obr. 35: 4). Jednu 
razbu možno priradiť k zv. krakovským statérom 
(obr. 14: 7). Ďalšie dve drachmy s hrboľom na averze 
a s kolesovitým symbolom na reverze boli nazvané 
ako typ Folkušová (obr. 14: 6; Fröhlich, v tlači; Kolní-
ková 2004, 29). Pri prieskume lokality v roku 2003 
sa vykonalo zameranie miesta nálezu a zároveň sa 
vykonala revízna sondáž rozkopanej plochy, aby 
sa zistilo prípadné miesto pôvodného uloženia 

mincí. Pri kontrole premiestňovanej zeminy sa 
pomocou detektora našla jedna strieborná minca 
veľkobystereckého typu, čo potvrdilo lokalizáciu 
depotu. hromadný nález bol asi pôvodne uložený 
v organickom obale a postupom času sa jeho obsah 
vplyvom erózie rozptýlil dolu svahom. v Múzeu 
mincí a medailí v kremnici sa nachádza 77 mincí 
z tohto depotu. Dodatočne nájdená minca na mieste 
nálezu je uložená v archeologickom ústave Sav. 
Podľa analýzy bola zhotovená z kovu obsahujúceho 
86,5 % striebra a až 10,5 % zlata. Z hľadiska kontak-

tov je dôležitá prítomnosť strieborného statéra kra-

kovského typu, ktorých výskyt sa sústreďuje najmä 
na sliezsko-malopoľskú oblasť (Rudnicki 2012).

Mince

na nálezisku sa našli aj ojedinelé strieborné min-

ce. Zdokumentovaná bola strieborná razba veľko-

bystereckého typu, uložená tohto času v súkromnej 
zbierke, ktorá bola údajne taktiež súčasťou depotu 4 
(Pieta 2008a, obr. 35: 2). na lokalite sa podľa rôznych 
informácií našlo aj viac zlatých mincí. Ukázalo sa 
však, že ide o novodobé falzá, vrátane publikova-

nej mince, zrejme inšpirované nálezom striebornej 
razby nového typu Folkušová (Pieta 2008a, obr. 35: 1; 
porovnaj Fröhlich, v tlači; Kolníková 2012a, 51).

BlaTnica

Ďalšou významnou sídliskovou zónou v zá-

padnom predhorí veľkej Fatry bol širší priestor vo 
vyústení gaderskej a Blatnickej doliny, ktorý je od 
aglomerácie Folkušová – necpaly vzdialený necelé 
štyri kilometre. aglomerácia sa skladá z viacerých 
polôh, so značnými výškovými rozdielmi (obr. 15; 
16a; Pieta 1999, 130, 131; 2012, 316, 317).

obr. 15. Blatnica – Pohľad na priestor Blatnice od západu. 1 – Plešovica; 2 – poloha rémová (za horizontom); 3 – sídlisko 
v intraviláne obce; 4 – rovná; 5 – Stredná; 6 – Tisová.
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obr. 16. Blatnica. a – mapa osídlenia. 1 – hradisko Plešovica; 2 – rémová; 3 – sídlisko na území obce; 4 – rovná, refú-

gium; 5 – Stredná – výšinná poloha so stopami osídlenia; 6 – Tisová. ojedinelý nález meča. Čiarkovaná línia – stará 
komunikácia. B – rovná. 1, 2 – okruhliaky a balvan v bráne opevnenia; 3 – val; 4 – terasy; 5 – stará komunikácia. Červené 

značky – významnejšie nálezy.
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A. Blatnica. Plešovica 
(684 m)

na konci hrebeňa rovnomenného vrchu bolo kol-
mo na priebeh vrchu vybudované valové opevnenie, 
ktoré zaznamenal a opísal už Š. Janšák (1930, 42, 43, 
obr. 57; tab. Xii). v priestore hradiska, ako aj v celom 
priestore hrebeňa vrchu a jeho terasovite upravených 
svahov na západe, severozápade i severe vrchu sa 
našiel veľký počet hromadných nálezov z mladšej 
i neskorej doby bronzovej (Veliačik 2004, 57, 70). Podľa 
nezaručených údajov sa tu našli aj depoty z doby 
halštatskej. aj stopy osídlenia, zistené pri prospek-

cii, svedčia o mimoriadne dlhodobom osídlení tejto 
významnej polohy. v celom priestore vrchu vrátane 
opevnenia, sa na jeho vrchole okrem pravekých ná-

lezov zistila aj keramika a kovové predmety, ktoré 
siahajú od doby bronzovej až do začiatku sťahova-

nia národov (Pieta 2008b, 474). napriek významu 
tejto polohy sa tu doteraz (až na nedokumentovanú 
sondáž M. Slanináka) obmedzili odborné práce len 
na povrchový prieskum a detektorovú prospekciu.

na Plešovici sa našli predmety, ktoré poukazujú 
na osídlenie tejto polohy koncom doby halštatskej 
a na začiatku doby laténskej. Zo starších i novších 
nálezov pochádzajú bronzy oravskej skupiny doby 
halštatskej (Gallus/Horváth 1939, tab. XXiii: 2; XXvii). 
Dvojdielna bronzová spona s čiaškovitou nôžkou 
a dlhým vinutím patrí u nás k zriedkavým nálezom 
(Bazovský 2003). v západohalštatskom prostredí sú 
tieto spony typickým predstaviteľom záverečnej 
fázy doby halštatskej (Stöllner 2002, 60). len o niečo 

obr. 17. Mladolaténske nálezy z regiónu Turca. 1 – 3 – Blatnica-Plešovica; 4, 6, 7 – Slovenské Pravno-Sokolia skala; 
5 – Sklabinský Podzámok-katova skala; 8 – 10 – Trebostovo; 11 – vrútky. 1 – 3, 5 – 8, 11 – železo; 4, 9 – bronz; 10 – sklo.
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mladšia je dvojbubienkovitá spona z Blatnice, ktorá 
sa podľa rozporných informácií našla na rovnej 
alebo na Plešovici (Pieta 2008a, obr. 2: 1). Tieto spo-

ny, takisto ako aj podobné kusy z horných orešian 
(Pieta 2007, obr. 7: 4), Podskalia (Podskalský roháč) 
a zo Slatiny nad Bebravou pod hradiskom Udrina, 
treba zaradiť do stupňa lTa. ide o najvýchodnejšie 
nálezy spony tohto typu (Stöllner 2002, 69, obr. 28).

Pod označením Blatnica-Sebeslavce vystupuje 
známa spona s voľnou pätkou s príveskami na re-

tiazke, ktorá potvrdzuje pokračovanie miestneho 
osídlenia aj na začiatku stupňa B (Pieta 2000a, 337; 
Pulszky 1880). výrazné zastúpenie majú nálezy 
z mladšej doby laténskej, nájdené na vnútornej 
ploche hradiska, reprezentované sponami hladkej 
spojenej konštrukcie so zalomeným lúčikom nad 
vinutím a vonkajšou tetivou, ktoré už boli hodno-

tené v rámci nálezov z Folkušovej. reprezentujú 
stredolaténsky horizont osídlenia (obr. 17: 1 – 3).

B. Blatnica-Rémová

Pri úpätí východného svahu hrebeňa Plešovice 
zo strany gaderskej doliny (obr. 16a: 2) sa v humu-

sovitej vrstve strmého terénu nachádza zlomkovitá, 
prevažne hrubostenná včasnohistorická keramika, 
drobné železné predmety a tiež hroty šípov. Miesto 
bolo v minulosti exploatované vykrádačmi, ktorí tu 
údajne našli aj rozptýlený depot strieborných kelt-
ských mincí s razbami typu Divinka a veľký Byste-

rec. nájdené spony, prepálené umelo deformované 
štítové puklice a súčasti opaska naznačujú prítom-

nosť hrobov alebo kultového miesta z konca staršej 
doby rímskej. Tento predpoklad bez podrobnejšieho 
výskumu zostáva len v rovine dohadov a hypotéz. 
v určitom zmysle ho však potvrdzujú výsledky 
sondáže z roku 2012, kedy sa pri výkope v mieste 
spomenutých kovových nálezov našli zlomky kostí 
veľkého cicavca, ale aj kosti rúk mladého ľudského 
jedinca, ktoré podľa posudku J. Jakaba nesú stopy 
po ohni. Tento nález bude vyhodnotený samostatne.

na presne nezistenom mieste, pri severový-

chodnom úpätí Plešovice, pravdepodobne v širšom 
priestore rémovej sa spolu našli meč a kopija, ktoré 
boli odovzdané na zdokumentovanie (Pieta 2008a, 296).

Meč v pošve je v horných partiách silne poškodený 
koróziou, na viacerých miestach (hlavne sekundárne 
prepálených) pokrytý vápennou krustou. Tŕň ruko-

väte je odlomený. Fragment s hrotitým ukončením 
romboidného prierezu, ktorý bol priložený k meču, 
sa nedá priamo na lome pripojiť, má však totožný 
charakter korózie, ale nezvyčajný tvar i veľkosť 
(dĺžka 190 mm). v hornej časti pošvy chýba jej (sed-

lovité) ústie. veľmi dobre sa zachovala sekundárne 
prepálená spodná časť pošvy, lemovaná okrajovými 

úzkymi lištami s jednou spojovacou ozdobnou prieč-

kou, dvomi bočnými lúčovitými výbežkami a nezvy-

čajným trojuholníkovým ukončením, ktoré vybieha 
do tupého hrotu. Čepeľ je relatívne zachovalá, má 
výrazné stredové rebro, šírku 52 – 49 mm. Šírka pošvy 
je 55 mm, pôvodná dĺžka vrátane tŕňa je 920 mm, 
bez tŕňa 730 mm. Závesné uško pošvy má z jednej 
strany môstika zachované kvapkovité rozšírenie, 
druhá strana a prevliečka je odlomená a chýba. Meč 
v pošve bol pôvodne približne v spodnej tretine se-

kundárne prehnutý a nálezcom dodatočne čiastočne 
vyrovnaný, pričom praskol plech pošvy (obr. 18: 1).

Kopija je veľmi dobre zachovalá, železná, se-

kundárne do červena prepálená, pokrytá vrstvou 
vápennej krusty. na hrote z oboch strán sú stopy 
medenky (stopa po sprievodnom náleze). Dlhá 
tuľajka je nedovretá, s otvorom na upevňovací nit 
a obvodovým žliabkom na konci. list má pomerne 
výrazné stredové rebro, na prechode do tuľajky sú 
ozdobné ryhy. Šírka listu je 470 mm, celková dĺžka 
362 mm (obr. 18: 2).

oba predmety patria nepochybne k jednému celku, 
o čom svedčí rovnaké sfarbenie, prepálenie i vápenný 
sediment. Meč bol pôvodne (rituálne) deformovaný. 
Stopy po bronze na kopiji zasa potvrdzujú, že ležala 
spolu s ďalšími predmetmi v žiare hranice alebo 
v hrobe. Súbor musí pochádzať z hrobového celku, 
prípadne z hranice (kultového miesta?). Meč patrí 
k pomerne zriedkavým neskorolaténskym typom 
so stredovým rebrom, trojuholníkovite ukončeným 
hrotom i koncovým kovaním pošvy a dlhým tŕňom 
plochého romboidného prierezu, ktoré P. lucz-

kiewicz zaradil do svojho variantu ii/1, zatiaľ čo 
podľa klasiikácie T. Bochnaka patria k pošvám typu 
iii. vyskytujú sa hlavne v stupňoch c2 a D1 (Bochnak 
2005, 45 – 47; Guillaumet/Szabó 2002, 225; Łuczkiewicz 
2006, 31 – 33; Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 172 – 182).

C. Blatnica. Obec

na území dnešnej obce, po oboch brehoch po-

toka, ako aj na úpätí kopcov Stredná Plešovica, sa 
nachádzajú početné stopy púchovského osídlenia 
z doby laténskej i staršej doby rímskej (Petrovský-
-Šichman 1965, 86; Pieta 1999, 130, 131). Podľa starších 
údajov sa v ústí Blatnickej doliny, na kameňolomom 
zničenom kopci vlčie bralo, nachádzalo malé opev-

nenie s neskorolaténskymi nálezmi. na zalesne-

nom východnom svahu, nad sútokom Blatnického 
a gaderského potoka, sa našiel veľký laténsky nôž 
s krúžkovým ukončením. otvorené sídlisko v in-

traviláne obce bolo, ako sa zdá, najintenzívnejšie 
využívané v 1. – 2. stor. po kr. k tomuto obdobiu 
patrí väčšina náhodne získaných nálezov. k nim 
patrí aj vzácna forma na odlievanie spôn.
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obr. 18. Zbrane a súčasti výstroje z horských polôh. 1, 2 – Blatnica-rémová; 3 – lietava, okr. Žilina; 4 – 6 – Blatnica-Tisová. 
Železo.
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D. Blatnica. Rovná  
(874 m)

Súčasťou sídliskového areálu je aj refúgium na 
vrchu rovná, na ostrom vápencovom hrebeni, me-

dzi Blatnickou a gaderskou dolinou (Pieta 1999, 131; 
2012, 316, 317). Miesto dobre chránia neprístupné 
skalné steny. Prirodzenú ochranu na južnej stra-

ne doplnil krátky val. Do opevnenia vedie dobre 
viditeľná komunikácia, ktorá prechádza svahmi 
vrchu Stredná a ústi v bráne valového opevnenia 
(obr. 16B). Sondáž tu odkryla hromada projektilov 
– okruhliakov a zistil sa tu aj veľký žulový balvan, 
ktorý bol bezpochybne súčasťou obranného opatre-

nia. v dolnej terasovite upravenej časti areálu a na 
svahu pod ním sa na časti plochy obnaženej eróziou 
povrchovým zberom a prospekciou detektorom 
zistila silná koncentrácia nálezov.

okrem vyobrazených predmetov (obr. 19; 20) sa 
našla laténska keramika, 12 kusov železnej kováčskej 
trosky, bronzové zliatky a stavebné kovania. 

Miesto bolo využívané už v mladšej dobe hal-
štatskej a začiatkom doby laténskej, čo dokladajú 
bronzové trojboké hroty šípov, fragment krabicovej 
opaskovej zápony (obr. 19: 17), zlomok článku astra-

galového opaska (obr. 19: 1) a malý hromadný nález, 
pozostávajúci z bronzového náramku a náramenice 
typu istebné a zo železného noža. Tento súbor, spolu 
s ostatnými nálezmi z tohto horizontu, bol vyhodno-

tený na inom mieste (Pieta 2012). Do staršej až strednej 
doby laténskej patrí fragment železnej spony s voľnou 
pätkou, oblúkovitým lúčikom a šesťzávitovým vinu-

tím s vonkajšou tetivou (obr. 19: 2; Bujna 2003). Tieto 
železné spony, charakteristické pre koniec starolatén-

skeho stupňa B, sú dnes známe z viacerých hradísk 
severného i západného Slovenska (Pieta 2008a, obr. 
2: 10, 13, 14). Z konca stredolaténskeho stupňa c1 je 
spona spojenej konštrukcie s emailovou platničkou 
na lúčiku (obr. 19: 3). Tieto zvláštne spínadlá boli 
obľúbené hlavne v Sedmohradsku a v Banáte (Pieta 
2008a, 29, obr. 9). ich počet dopĺňajú nové nálezy 
z predpúchovského sídliska zo Spišského hrhova 
(Fecko/Soják 2012; Soják 2010, 18, obr. 5) a z výšinného 
sídliska pod hradiskom Úhrad pri Starej lehote. 
Z rovnakého horizontu je aj zápona (obr. 19: 18). Patrí 
k typu železných opaskov z masívnych stočených 
článkov, ktoré sa objavujú na konci staršej a začiatkom 
strednej doby laténskej (Bujna 2011, 75). Bronzový 
náramok s kruhovou výzdobou, imitujúcou použi-
tie organických vložiek (obr. 19: 9), sa podľa nálezov 
z obetiska v Trenčianskych Tepliciach a v moravskom 
centre němčice-víceměřice (Pieta 2000b), radí tiež 
k stredolaténskemu obdobiu. Ďalšie exempláre sa 
našli v krnči a v Slatine nad Bebravou (Pieta 2008a, 
obr. 4: 10). rozsiahly nálezový súbor z poslednej spo-

menutej lokality má rovnaký chronologický rozsah 

ako vyššie spomenuté obetisko, t. j. začína na konci 
stupňa c1 a zaniká na konci c2, s malým prežívaním 
v stupni D1 (Pieta 2008a, 112, obr. 4 – 6).

najviac nálezov z polohy rovná pochádza z latén-

skej fázy púchovskej kultúry, ktorej záver predstavujú 
charakteristické artefakty z počiatku doby rímskej. 
Tento chronologický proil nám vykresľujú nájdené 
spony a opaskové zápony. Spony s plasticky klenutým 
plechovým lúčikom a vnútornou tetivou (obr. 19: 4, 
5) patria k menej frekventovaným spínadlám, ktoré 
konštrukčne vychádzajú zo starolaténskych dvojbu-

bienkových spôn s vonkajšou tetivou. Príbuzné formy 
poznáme z juhozápadného Slovenska (Bratislava, 
Slovenský grob: Pieta 2008a, obr. 18: 3 – 5; Pieta/Zachar 
1993, obr. 95: 10). Staršiu fázu neskorolaténskeho 
stupňa D1 reprezentuje spona hladkej spojenej kon-

štrukcie so symetricky klenutým lúčikom a spona s 
asymetrickým oblúkovým lúčikom s rámcovým za-

chycovačom. Spony s prehnutým lúčikom zo stupňa 
D2 sú zastúpené dvomi bronzovými exemplármi. 
Mierne deformovaný exemplár (obr. 19: 21) s vnútor-

nou tetivou a chýbajúcou nôžkou, patrí k variantu 
kostrzewski n, resp. k jeho podskupine n-b, ktoré sa 
zhotovovali prevažne z bronzu. lúčik má spravidla 
trojuholníkový prierez (Bockius/Łuczkiewicz 2004, 
61 – 67; Völling 1998). Fragment spony (obr. 19: 22) patrí 
k štandardným a všeobecne rozšíreným typom va-

riantu kostrzewski o s výrazne prehnutým lúčikom 
a prelamovaným zachycovačom, ktoré sa vyskytujú 
paralelne s typom n. Bronzové spínadlá sa objavujú 
aj na mnohých lokalitách púchovskej kultúry, hlavne 
na strednom Považí a na severovýchodnej Morave 
(kojetín, nimnica, Podskalie: Pieta 1982, tab. vi: 23). 
nachádzame ich aj na Devíne a na osadách v zázemí 
Bratislavy (Bazovský/Čambal 2012, obr. 300: 4, 5; Pieta 
2008a, obr. 18: 6; Pieta/Plachá 1999, 194, obr. 11: 4 – 6).

Spona a67a s masívnou hlavicou, rovnou nôžkou 
zakončenou malým uzlíkom a trojnásobným stup-

ňovitým prelomením zachycovača, napriek menším 
rozmerom reprezentuje staršie varianty spínadla, 
ktoré sú doložené v hroboch zo stredoaugustovského 
obdobia (obr. 19: 23; Demez 1999, 133).

Materiálové spektrum záverečnej fázy osídlenia 
reprezentujú aj opaskové zápony. Malý fragment 
patrí bronzovej forme so štvorcovým rámikom 
s výstupkami v rohoch (obr. 19: 11; Bockius 1990, 
166; Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 164; nové nálezy: 
Pažiť, Trenčianske Teplice). v púchovskej kultúre 
boli obľúbenejšie o niečo mladšie bronzové noricko-

-panónske zápony s obdĺžnikovým rámikom a pev-

ným jednoduchým či dvojitým jazýčkom v tvare 
štylizovanej hlavy vodného vtáka (liptovská Mara, 
Púchov, Skalka nad váhom: Hrnčiarik 2013, 138; Pieta 
1997a, 50). Bronzová pásová zápona s rámikom s pre-

hnutými stenami a dvomi záchytnými háčikmi bola 
súčasťou včasných ženských noricko-panónskych 
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obr. 19. Blatnica-rovná. nálezy z areálu opevnenia a zo svahu pod terasami. 1, 4 – 6, 8 – 16, 21 – 23 – bronz; 2, 17 – 20 – železo; 
3 – bronz a email; 7 – striebro.



hr aDiSk á vo FolkUŠoveJ – necPaloch a BlaTnici 151

obr. 20. Blatnica-rovná. Železné predmety. Mierka: a  –  10; b – 1 – 9, 11 – 16.
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pásových garnitúr (obr. 19: 16; Garbsch 1965; 1985). 
na severnom Slovensku sa objavujú vo vrstvách 
včasnorímskeho zánikového horizontu púchovských 
hradísk (Podskalie, vyšný kubín), ale aj v ženskom 
hrobe v Bytči-hrabovom z rovnakého obdobia. 
Známe sú aj ich jednoduché železné napodobneniny, 
ku ktorým patrí aj kus z Blatnice-rovnej a nálezy 
z Belušských Slatín (obr. 19: 19; 20: 5, 6). Sú masovo 
rozšírené hlavne v dáckej oblasti, v bojovníckych 
hroboch typu Padea-Panagiurski kolonii, ale aj v kelt-
skej oblasti (Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 164; Pieta 
1997a, 49, 50; Rustoiu 1996, 117, 118). na pohrebisku 
Čellenica i v Malej kopanji na západnej Ukrajine sa 
železné zápony tohto typu vyskytujú v množstve 
prípadov, niekedy snáď aj ako súčasť konského po-

stroja (Kotigoroško 2009, 72, obr. 40).
na hradisku rovná sa počas výskumu našla jedi-

ná minca – polovica panónskej tetradrachmy typu 
velem, ktorá bola razená na oppide velem Szent vid 
v severozápadnom Maďarsku (Torbágyi 1997). Mince 
sú známe z viacerých púchovských lokalít najmä na 
severozápadnom Slovensku (Kolníková 2003, tab. 1), 
kde sú ako cudzie razby dokladmi kontaktov s pa-

nónskou oblasťou. Zvláštnym nálezom je fragment 
bronzového predmetu so stopami po sekundárnom 
poškodení ohňom (obr. 19: 12). v strednej časti je 
predmet zdobený plastickým prstencom so stre-

dovým žliabkom (po emaile?) a po obvode nesie 
tri plastické výčnelky. Funkcia tohto artefaktu nie 
je známa, mohlo by ísť o ozdobný vrcholový článok 
z prilby (Pieta 2008a, 279; Schaaf 1973). vylúčiť sa 
nedajú ani ďalšie možnosti (kovanie z jarma?).

Železné úžitkové predmety predstavujú najmä 
zakrivený zberový nôž a štandardné neskorola-

ténske nože s krúžkovým ukončením rukoväte 
(obr. 20: 1, 5, 2). k zriedkavým nálezom patrí tanier 
železnej panvice, aké poznáme z Plaveckého Pod-

hradia alebo zo Slatiny nad Bebravou (obr. 20: 10; 
Pieta 2008a, 232). Časť tyčovej železnej hrivny (obr. 
20: 9) spolu s nálezmi trosky svedčí o remeselnej 
činnosti na hradisku.

E. Blatnica. Stredná  
(820 m)

na severnom vrchole kopca, nad ústím gaderskej 
a Blatnickej doliny, sa pri prospekcii našla praveká 
a laténska keramika. cez svah vrchu prechádza 
stará prístupová cesta na hradisko rovná.

F. Blatnica. Tisová

v lesnom poraste nad križovatkou lesných ciest, 
asi 500 m južne od obce, sa v roku 2012 náhodne 

našiel neporušený laténsky železný meč v pošve 
spolu s dvojdielnym železným reťazovým opaskom, 
ktorý bol daný k dispozícii na odborné spracovanie. 
Miesto nálezu bolo potvrdené, ale, žiaľ, nemohlo byť 
odborne preskúmané.

Meč s krátkym tŕňom pre rukoväť, ktorý sa 
plynule rozširuje do čepele nezisteného proilu, je 
pravdepodobne s hrotitým ukončením. Pošva zo 
železného plechu má zvonovité ústie, na prednej 
strane zdobené priečnym prelamovaným pásikom. 
Závesné uško je obojstranne kruhovite ukončené. 
nákončie pošvy má srdcovitý tvar a je zdobené 
vybíjanými očkami. celková dĺžka meča v pošve 
je 711 mm, šírka v strede 52 mm a hmotnosť 1010 g 
(obr. 18: 6).

Závesník meča – dvojdielny reťazový opasok 
z dvojnásobne stočených článkov má krátku časť 
ukončenú veľkými kruhmi, dlhšia časť pozostáva 
z kruhového článku, dvanástich stáčaných článkov 
a hákovitej zápony s gombíkovitým ukončením (obr. 
18: 4, 5). reťazový opasok patrí k včasnému typu 
dvojdielnych opaskov z dvojnásobne stočených 
článkov typu gk-c1 podľa J. Bujnu, datovaných 
na rozhranie stupňov B2 a c1 (Bujna 2011, 76). Po-

šva meča patrí medzi remeselne náročné laténske 
výrobky s pomerne dobre zdokumentovaným 
chrono logickým vývojom. exemplár z Blatnice-Ti-
sovej patrí k jednoduchším produktom. Srdcovite 
formované zosilnenie konca pošvy s dvomi nazna-

čenými nitmi a ozdobným prepojovacím mostíkom 
naznačuje rovnaké datovanie ako opasok, t. j. na 
rozhranie stupňov B2 a c1 (Bujna 1982, 332, 333; 
Sankot 2005).

ČaSový roZSah  
a FUnkcia lokalÍT

v dobe železnej sa v horách západných karpát 
vytvoril špecifický model horskej sídliskovej 
jednotky, ktorý dobre vyhovoval tamojšiemu 
terénu i spoločenskej potrebe. v porovnaní 
s predchádzajúcou dobou sa sídliská posunuli 
na svahy kopcov a na ich vrcholkoch sa budo-

vali malé, veľkosti osady primerané opevnenia. 
v niektorých prípadoch hrádok s osadou dopĺňalo 
prírodou chránené útočište vo vysokých horských 
polohách. Tento systém je doložený na viacerých 
miestach v liptove, pričom väčšina z týchto 
lokalít pochádza z rozhrania doby halštatskej 
a laténskej (Benediková 2006; Pieta 1983). refúgiá 
v extrémnych polohách však existovali už v dobe 
bronzovej (iľanovská Poludnica: Pieta 2002). Tento 
obranný systém sa využíval aj v dobe laténskej, 
čoho dôkazom sú aj skúmané náleziská (Pieta 
2008a, 125).
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Folkušová – Necpaly

najstaršiu fázu osídlenia v rámci lužickej kultúry 
mladšej a neskorej doby bronzovej vyčleňujú kovové 
predmety a početná keramika, ktoré sa vyskytovali 
výlučne na terasovitom sídlisku v strednej časti are-

álu. Tento ťažko dostupný, na severozápad oriento-

vaný svah s vodnými zdrojmi v značnej nadmorskej 
výške, nie je štandardným typom osady z tejto doby. 
vyvoláva skôr dojem refugiálnej polohy, ktorá však 
prirodzene predpokladá aj kontrolu nad hlavným 
hrebeňom Červeného grúňa. vzhľadom na nároč-

ný terén bolo možné terasy dosiahnuť len umelo 
upravenou komunikáciou, ktorá mohla vzniknúť 
už v tejto dobe.

včasnohistorická lokalita zaberá celý areál vrá-

tane troch opevnení. Podobne ako väčšina veľkých 
severoslovenských aglomerácií doby laténskej aj táto 
vznikla v predpúchovskom stupni bez kontinuity 
s predchádzajúcim osídlením. najstaršia fáza zo 
stredolaténskeho stupňa c1 (b), zrejme prechádza 
bez prerušenia do laténskeho stupňa púchovskej 
kultúry a trvá až po jeho koniec, na počiatku doby 
rímskej. Predpokladáme, že svoj najväčší rozsah 
i význam dosiahla aglomerácia v neskorolaténskom 
období ako regionálne stredisko s intenzívnou 
remeselnou činnosťou a možno aj s razbou mincí. 
v tejto dobe teoreticky predpokladáme aj obnovenie 
či vybudovanie valu na Červenom grúni a rozšíre-

nie systému opevnení. Deinitívny zánik lokality 
na počiatku doby rímskej v stupni B1a sprevá-

dzajú charakteristické sprievodné znaky plošného 
zániku púchovských opevnení – množstvo zbraní 
a hromadné nálezy. 

Blatnica

v strategickej polohe v spoločnom vyústení 
Blatnickej a gaderskej doliny, je prirodzeným vstu-

pom do masívu veľkej Fatry. hlavným objektom 
osídlenia v mladšej a neskorej dobe bronzovej bolo 
nepochybne hradisko Plešovica a terasovité sídlisko 
pod valom na západnej strane kopca. Jeho nadre-

gionálny význam zdôrazňujú početné hromadné 
nálezy uložené v areáli opevnenia, ale i na rozsiahlej 
ploche na svahoch kopca, ktoré oprávnene evokujú 
kultový rozmer tohto miesta (Veliačik 2004, 57 – 61). 
na výšinných polohách Stredná a rovná nie je dolo-

žené osídlenie z tejto doby. od Blatnice necelé štyri 
kilometre vzdialený Červený grúň predstavoval asi 
satelitnú osadu s určitými refugiálnymi prvkami, 
ale aj stopami po remeselnej výrobe.

hradisko Blatnica-Plešovica a osady okolo neho 
zostali významným miestom osídlenia aj v dobe 
železnej, kedy sa tu podobne ako vo Folkušovej 

vytvorila aglomerácia lokalít. Pozostávala z hra-

diska a otvorených sídlisk pri jeho úpätí, ktoré 
boli (starou komunikáciou neznámeho datovania) 
prepojené s refúgiom na kopci rovná. na rôznych 
miestach sa našli depoty i ojedinelé nálezy z konca 
doby halštatskej i z včasnej a staršej doby laténskej. 
Tento horizont vo Folkušovej – necpaloch nie je 
zastúpený. nálezy predpúchovského stupňa zo 
strednej doby laténskej sa opäť nachádzajú na oboch 
lokalitách. v neskorej dobe laténskej až do počiat-
ku doby rímskej, v čase vrcholného využívania 
Folkušovej – necpál sa v Blatnici sídlilo na údolnej 
osade na sútoku Blatnického a gaderského potoka, 
ale uplatnilo sa aj refugium rovná, kde je doložená 
aj kováčska výroba.

Podľa súčasných poznatkov obe aglomerácie 
tvorili spoločný či dvojitý sídliskový areál v do-

bách najhustejšieho osídlenia severného Slovenska 
v mladšej až neskorej dobe bronzovej a v stredo- až 
neskorolaténskom období. obe zanikli súčasne na 
počiatku doby rímskej, v rovnakom čase ako ostatné 
severoslovenské opevnenia (Pieta 2009b). kontinuita 
osídlenia púchovskej kultúry v staršej dobe rímskej 
nebola prerušená, o čom svedčia sídliskové nálezy 
i doklady výroby z 1. – 2. stor. po kr. vo významnejšej 
z oboch lokalít – v intraviláne dnešnej obce Blatnica.

kUlTový roZMer areálU  

BlaTnice

extrémny počet hromadných nálezov z mladšej 
a neskorej doby bronzovej, ale aj z doby halštatskej 
a staršej doby laténskej, podobne ako aj depozi-
ty keltských zbraní v širšom priestore Blatnice, 
upozorňuje na zvláštne postavenie tohto miesta 
v rámci okolitej krajiny počas mnohých storočí. Z re-

konštrukcie L. Veliačika (2004) vyplýva, že depoty 
a ojedinelé artefakty z mladšej až neskorej doby 
bronzovej (zbrane, šperky) sa nachádzali na takmer 
kilometer dlhom úseku, na svahoch i na vrchole 
kopca Plešovica. Z Blatnice pochádza aj rozsiahly 
súbor bronzov získaných v sedemdesiatych rokoch 
19. stor. okrem predmetov z doby bronzovej zahŕňa 
aj lokálne ozdoby z doby halštatskej, ako aj predme-

ty či depoty z včasnej až staršej doby laténskej (Gal-
lus/Horváth 1939; Pieta 2012). k nim môžeme priradiť 
starolaténsku bronzovú sponu pripojenú k reťazi 
so záveskami zo Sebeslaviec, čo je osada patriaca 
do Blatnice (Pulszky 1880). aj rovnako datovaná 
bronzová keltská prilba typu Berru, ktorá sa v roku 
1879 dostala taktiež do zbierok národného múzea 
v Budapešti, pravdepodobne pochádza z okolia 
Blatnice. Jej nálezisko sa v prameňoch uvádza ako 
„Turiec“, ale aj ako Sebeslavce (Reinecke 1940, 66; 
Schaaf 1973, 88, 89).
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nález laténskeho meča v pošve so závesnou reťa-

zou v horskom teréne v Blatnici-Tisovej, ako aj nové, 
ešte nevyhodnotené nálezy zbraní a ozdôb z úpätia 
Plešovice v polohe rémová z neskorej doby laténskej 
a zo staršej doby rímskej vrátane ľudských kostí, 
rozširujú naše poznatky o zatiaľ nedeinovaných 
kultových praktikách v priestore Blatnice. Depozity 
zbraní z Blatnice neboli odborne zdokumentované, 
ale ich lokalizáciu môžeme jednoznačne pokladať za 
vierohodnú. Bez objektívnych nálezových okolností 
môžeme preto len hypoteticky uvažovať o výklade 
týchto pozoruhodných nálezov. Diskusiu v tomto 
smere limituje známa skutočnosť, že z horskej oblasti 
západných karpát v priebehu včasnohistorického 
obdobia síce poznáme viacero kultových miest (Pieta 
2008a, 292 – 299), ale (až na niektoré neisté nálezy) 
nepoznáme doklady, a teda ani spôsob pochová-

vania domáceho obyvateľstva. výnimky, ako sú 
známe pozostatky „keltského“ hrobu z Batizoviec 
a v ostatnom čase objavené rituálne pohreby z po-

čiatku doby rímskej na niektorých hradiskách na 
strednom Považí (Pieta 2010, 316, obr. 40), neboli 
ešte spoľahlivo interpretované. Určite však nejde 
o štandardné pochovávanie miestnej populácie. 
Z územia Slovenska poznáme aj ďalšie nálezy 
zbraní, objavené v horských polohách bez zjavnej 
súvislosti s obvyklým využívaním miesta nálezu 
pre osídlenie či obranu. Paralelou k blatnickým ná-

lezom zbraní z doby laténskej je súbor troch rituálne 
deformovaných mečov v pošve, nájdených spolu 
s reťazovým opaskom a kopijou v horskom teréne 
v Detve. Časovo zodpovedá meču z rozhrania staršej 
a strednej doby laténskej z Blatnice (Sankot 2005). 
Do tejto skupiny pamiatok patrí aj solitérny laténsky 
meč objavený na vrchole návršia pri hrade lietava 
(obr. 18: 3). Deponovanie zbraní máme zaznamenané 
aj na včasnolaténskom hradisku v horných oreša-

noch (Pieta 2007). Prikláňame sa preto k názoru, že 
v prípade zbraní z Blatnice máme najskôr do činenia 
s kultovými praktikami, ako boli tropheá – zasvä-

tenia ukoristených zbraní alebo obetné dary iného 
účelu. Je možné, že tieto rituály nadviazali na starú, 
asi tisícročnú tradíciu posvätného miesta v okolí 
vrchu Plešovica. Deformované štítové puklice, spony 
a ďalšie predmety z druhej polovice 2. stor. po kr. 
z rémovej môžu byť dôkazom pokračovania tejto 
dlhej tradície, ktorá sa možno skončila prerušením 
kontinuity osídlenia horskej oblasti odsunom či 
odchodom púchovského obyvateľstva v tejto dobe. 
o pretrvávajúcom význame lokality svedčí aj známy 
včasnostredoveký kniežací hrob objavený v Blatnici-
-Sebeslavciach v 19. stor.

Fenomén uctievania božstiev v horskom pros-

tredí, prostredníctvom ukladania celých i rituálne 
deformovaných predmetov na miestach, ktoré sa 
označujú ako prírodné svätyne, ale aj na v súčas-

nosti nevysvetliteľných výšinných polohách, je spo-

ločný mnohým horstvám a viacerým obdobiam. Je 
doložený od staršieho praveku až takmer do súčas-

nosti. Tieto praktiky v podobe depozitov – obetných 
darov a ich umiestnenie v krajine, boli predmetom 
skúmania najmä v alpských krajinách. Spomeňme 
aspoň známy depot ohňom prepálených keltských 
zbraní z Förker laas riegel z korutánska (Gleischer 
2012). v Česku boli podrobne analyzované prevažne 
solitérne nálezy z doby bronzovej. vybrané lokality 
tohto typu boli označené ako memóriá (súhrnne 
pozri Jiráň et al. 2008, 237). v tomto príspevku nie 
je priestor na podrobnú analýzu či rekonštrukciu 
významu Blatnice ako kultového miesta, aj vzhľa-

dom na neisté nálezové okolnosti veľkej väčšiny 
nálezov tohto druhu z tejto lokality, či iných miest 
v horskej časti Slovenska. Posun v tomto smere 
môžeme očakávať na základe cielene zameraného 
výskumu na vybraných miestach blatnickej aglome-

rácie a podrobného spracovania ďalších podobných 
nálezov. ide o mimoriadne zaujímavú tému, ktorá 
si zaslúži samostatné vyhodnotenie.

vÄZBY S JUhovýchoDoM

Stopy kontaktov s juhovýchodnou európou na 
severnom Slovensku zaznamenali už prví bádatelia 
zaoberajúci sa púchovskou kultúrou, avšak dostup-

ný materiál neumožňoval presnejšie rozpoznať 
intenzitu, ani charakter cudzích zásahov do tejto 
oblasti. a. Točík pod vplyvom prvých objavov dác-

kych nálezov na východe a juhozápade Slovenska 
uvažoval o dominantnej úlohe tohto etnika pri vzni-
ku a formovaní púchovskej kultúry (Točík 1959). Sys-

tematické výskumy, uskutočnené v centrálnej časti 
púchovského územia, nepodporili toto tvrdenie 
a všeobecne bola prijatá téza o autochtónnom vývoji 
domáceho obyvateľstva počas doby laténskej a jeho 
prekrytí ďalšími etnickými skupinami s hlavným 
podielom keltského etnika. Dácky fenomén, repre-

zentovaný najmä keramikou, sa z pohľadu nálezov 
z liptovskej Mary javil ako okrajový a s pôsobením 
Dákov sa počítalo skôr v priebehu staršej doby 
rímskej (Pieta 1982; 2008a, 51, 52; 2010). Teoreticky 
sa mohli (spolu s inými etnikami) na začiatku doby 
rímskej podieľať na plošnom zničení púchovských 
opevnení (Pieta 2009b, 286).

artefakty pôvodom z východokeltského, panón-

skeho a trácko-dáckeho prostredia nachádzame 
už v strednej dobe laténskej, v predpúchovskom 
stupni. Príkladom sú doštičkové emailové spony, za-

stúpené na troch náleziskách z tejto oblasti (Beluša, 
Blatnica, Spišský hrhov), ale i na ďalších výšinných 
polohách západokarpatskej oblasti (obišovce, Stará 
lehota). Jednoznačným svedectvom kontaktov 
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severného Slovenska s juhovýchodom sú mince. 
Dácke napodobneniny mincí alexandra veľkého 
a mincí z ostrova Thasos pochádzajú z Dolného 
kubína-veľkého Bysterca (Kolníková 2003, 235) a le-

voče. Mince audoleontského typu (Tulghieş-Mireşu 
Mare) sú známe z hôrky-kišoviec a liptovského 
Mikuláša (Kolníková 1997; Soják 2009, 100). novšie 
sa predpokladá ich keltsko-dácka proveniencia 
(Kolníková 2012b, 57). razby východomoldavského 
typu huşi vovrieşti sa našli v kežmarku a v Jánov-

ciach-Machalovciach, ale aj v Slovenskom Pravne, 
neďaleko nálezísk skúmaných v tomto príspevku 
(ide o mincu s hmotnosťou 13,8 g z hradiska Sokolia 
skala. Určila e. kolníková). obraz šírenia týchto 
mincí pozdĺž karpatského oblúka dopĺňajú mno-

žiace sa nálezy dáckych či východokeltských mincí 
na malopoľskom území (Florkiewicz 2009).

viacej cudzích prvkov, pôvodom z juhovýchodu, 
nachádzame medzi kovovými súčasťami kroja, 
hlavne medzi súčasťami opaska a sponami z konca 
strednej a z neskorej doby laténskej. Samozrejme, 
tieto jednotlivé predmety nie sú primárne nositeľmi 
etnického kontextu a určite boli do určitej miery aj 
„módnymi“ výrobkami a ako také boli aj nosené 
a napodobňované ďaleko od miesta ich pôvodného 
či dominantného rozšírenia. Predstavujú nám však 
trendy a väzby medzi často vzdialenými oblasťami 
s odlišným kultúrnym prostredím.

v ostatnom čase sa venovala značná pozornosť 
evidencii cudzích prvkov v keramickom inventári 
neskorolaténského osídlenia v stredodunajskom 
priestore (Březinová 2009; Čambal et al. 2009; Luští-
ková 2007; Pieta 2008a, 45, 50). Pokračujúce výskumy 
v Malej kopanji v hornom Potisí a najmä objav 
tamojšieho pohrebiska priniesli nové pohľady na 
intenzitu i dosah prenikania nových nekeltských 
etnických skupín do východnej zóny mladolatén-

skej civilizácie (Kotigoroško 1989; 2009). Upozornili 
aj na problematiku bojovníckych hrobov skupiny 
Padea-Panagjurski kolonii a ich výskyt hlboko 
v karpatskej kotline (Rustoiu 2005; Wożniak 1974). aj 
v Sliezsku a Malopoľsku sa vďaka novým nálezom 
objavujú nové a nové doklady kontaktov s trácko-

-dáckou či východokeltskou oblasťou, ako je kera-

mika dáckeho rázu či mince a ozdoby s hlavným 
výskytom vo východokarpatskom priestore (Flor-
kiewicz 2008, 200; Rudnicki 2009). Územie púchovskej 
kultúry, ako uvidíme ďalej, zohrávalo v tomto smere 
zrejme úlohu sprostredkovateľa týchto vplyvov. 
historické pozadie týchto cudzích prvkov zostáva 
naďalej nejasné. v nasledujúcom texte zhromaž-

ďujeme artefakty z prostredia púchovskej kultúry, 
prípadne z jej južnej okrajovej zóny s laténskym 
osídlením západného Slovenska, ktoré vykazujú 
evidentné väzby na širší priestor juhovýchodnej 
európy. Pretože okrem depotov nemáme k dispo-

zícii spoľahlivé nálezové súbory, prepojenie s juho-
východom dosvedčujú len jednotlivé artefakty 
ako sú mince, bojové nože, kovové súčasti opaskov 
a ozdoby.

Mince, ako dôležitý prameň pre poznanie vývoja 
púchovskej kultúry, sú v posledných rokoch vďaka 
množstvu nových nálezov oveľa známejšie, ako to 
bolo v nedávnej minulosti. Mapovanie jednotlivých 
druhov lokálnych razieb jasne ukazuje oblasti ich 
distribúcie, pričom ich produkciu zabezpečovali re-

gionálne centrá najmä v povodí váhu. Svedectvom 
kontaktov s juhom a juhovýchodom, v priebehu a na 
konci neskorej doby laténskej, sú predovšetkým 
cudzie mince, napr. panónske razby typu velem 
nájdené aj v Blatnici. Sprostredkovane cez panónsku 
a dácku oblasť sa na sever dostávajú republikánske 
denáre a ich napodobneniny, ktoré sa tu uplatňujú 
predovšetkým v záverečnej fáze doby laténskej 
(Kolníková 2005; Pieta 2008a, 45, obr. 19B). 

Opasky: viaceré bronzové a železné zápony 
z územia púchovskej kultúry majú svoje vzory 
vo vzdialených oblastiach. Takéto pestré zloženie 
kovových súčastí opaskov existovalo aj v keltskom 
oppidálnom prostredí. Popri bežných hákovitých 
formách sa nosili aj opasky s tyčinkovitými zápona-

mi germánskeho pôvodu či typu (Belušské Slatiny, 
liptovská Mara, Púchov: Pieta 1982, 49; 2008a, obr. 
119: 7). vyskytujú sa tu aj súčasti astragalových pá-

sov (liptovská Mara: Pieta 2000a, 323), rozšírených 
hlavne v panónsko-ilýrskej a v dáckej oblasti, a to 
už od konca doby halštatskej, kedy sa ojedinele 
objavujú aj u nás (obr. 19: 1; Blatnica: Márton 1933, 
70; Pieta 2012, 317, obr. 2: 3). v mladšej a neskorej 
dobe laténskej sú jednotlivé astragalové články 
a časti súprav, ukončené trojuholníkovou záponou, 
známe z dáckych nálezísk v Sedmohradsku (Rustoiu 
1996, obr. 71) i z keltských a ilýrskych lokalít v juž-

nej Panónii a v Slavónii (Kemenczei 2012, 343, 344). 
Sú aj na stredodunajských oppidách a otvorených 
sídliskách západného Slovenska (Bratislava-Devín, 
nitra, Pobedim, Trenčianske Bohuslavice, Trenčian-

ske Teplice; nové nálezy: Boldog, Slovenský grob: 
Bazovský/Gregor 2009, 137). celý opasok sa našiel na 
keltsko-dáckom obetisku v Zemplíne (Miroššayová/
Čaplovič 1991, 120). Početné paralely na juhu a ju-

hovýchode majú už spomenuté železné varianty 
rámikových zápon z Blatnice a z Belušských Slatín 
(obr. 19: 19; 21: 5, 6). Zatiaľ čo tyčinkovité zápony či 
astragalové opasky sa azda ako módny prvok do-

stávali aj do čisto keltského prostredia, zv. lýrovité 
bronzové zápony sa podľa súčasného mapovania 
objavujú len na dáckych lokalitách, s okrajovým 
výskytom na púchovskom území (obr. 21: 7, 8; Pieta 
2008a, obr. 28B).

Jednoznačnou stopou vzťahov púchovského úze-

mia s juhovýchodom sú vyššie analyzované zápony 
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obr. 21. cudzie prvky z oblasti púchovskej kultúry. 1 – astragalová spona typu Slovenské Pravno (Slovenské Pravno); 
2 – spona s emailovou platničkou (Stará lehota, okr. nové Mesto nad váhom); 3 – astragalová spona (kvačany); 4 – prívesok 
s posuvnými koncami (nitrianske rudno); 5, 6 – zápony s prehnutým a obdĺžnikovým rámikom (Belušské Slatiny); 
7, 8 – lýrovité zápony (7 – liptovská Mara i; 8 – Dolné Pole); 9 – 12 – zakrivené nože – dýky (10 – Folkušová – necpaly; 
11 – Jasenica; 12 – liptovská Mara ii); 13 – oblúkovitý nožík s nitom (Divinka); 14 – 16 – nože so zalomenou čepeľou 
(14 – Považská Bystrica-Malý Manín; 15 – Slatina nad Bebravou; 16 – nitrianske rudno-rokoš). 1, 7, 8, – bronz; 2 – bronz 

a email; 3, 5, 6, 9 – 16 – železo; 4 – striebro. Mierka: a  –  1 – 8; b – 9 – 16.
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typu laminci z Folkušovej – necpál (obr. 7), ktoré 
sú zatiaľ jediným nálezom svojho druhu severne od 
stredného Dunaja (Guštin 2011a, obr. 9).

Ozdoby: na severe Slovenska sa ojedinele vysky-

tujú aj železné imitácie astragalových spôn (obr. 
21: 3), ktoré sú jednoznačne juhovýchodného pô-

vodu (Rustoiu 1997, 95, 96). Stali sa dokonca vzorom 
pre špecifický bronzový variant tohto spínadla 
v púchovskej kultúre – typ Slovenské Pravno (obr. 
21: 1; Pieta 2008a, obr. 28a). Prívesok s posuvnými 
koncami je krúžok zo strieborného drôtu s koncami 
ovinutými okolo tela s tyčinkovými príveskami. Po-

chádza z výšinnej lokality nitrianske rudno-rokoš 
(obr. 21: 4). Strieborné drôtené krúžky s posuvnými 
koncami s tyčinkovitými príveskami sa pomerne 
často vyskytujú v dáckom prostredí v neskorej dobe 
laténskej a na začiatku doby rímskej, kde boli súčas-

ťou retiazok ako prívesok, alebo slúžili na zaistenie 
párových spôn proti strate (Rustoiu 1996, obr. 62, 63, 
70). náramky typu Şimleul Silvaniei (typ 3: Rustoiu 
1996) sú bronzové kruhy, vyhotovené či zdobené 
technikou pseudofiligránu. Sú značne rozšírené 
v Sedmohradsku, kde boli údajne používané až do 
počiatku doby rímskej. Dominantné postavenie tohto 
druhu šperku na uvedenom území zoslabilo potvr-

denie ich častého výskytu v severnejších oblastiach, 
najmä v poľsko-nemeckom priestore (súhrnne pozri 
Rudnicki 2009). Pomerne časté sú tieto náramky aj 
na Morave a na západnom Slovensku. ich výskyt 
v súbore nálezov z němčic na hané poukazuje na ich 
stredolaténske datovanie (Čižmářová 2012, 205, 206), 
ale ich prežívanie na začiatku stupňa D1 dokazuje 
depot 10 v Plaveckom Podhradí, ale aj depot kruhov 
typu 3a a 3c zo Schwarzenbachu pri Wiener neustadt 
(Pieta 2010, obr. 23; Urban 1998). Známe sú aj z územia 
púchovskej kultúry a z ďalších lokalít západného 
Slovenska (Pieta 2008a, obr. 20, 23).

Nože, ako univerzálny nástroj a príležitostná 
zbraň, sa v horskej oblasti len málo odlišujú od štan-

dardných foriem stredoeurópskej laténskej kultúry. 
Predstavovali široké spektrum tvarov rozdielnej 
veľkosti a tvaru s rôznym upevnením rukoväte. 
nápadné sú najmä nože-dýky s dopredu zakrivenou 
čepeľou a obložením rukoväte pripevneným nitmi, 
ktoré sú zastúpené aj medzi nálezmi z Folkušovej – 
necpál (obr. 21: 10). na sídlisku liptovská Mara ii 
sa jednoduchý exemplár tohto typu našiel vo vrstve 
datovanej do stupňa c1, zatiaľ čo kus z depotu 4 
v Plaveckom Podhradí zrejme pochádza zo zániko-

vého horizontu niekedy na konci stupňa c2 (Paulík/
Tomčíková 2005, 106; Pieta 2008a, 198). k zakriveným 
nožom typu sica, ktoré bývali zasunuté do pošvy 
s kovovým okutím, existuje obsiahla literatúra (sú-

hrnne pozri Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 165 – 170; 
Rustoiu 2007). aj keď sa tieto zbrane používali až do 
doby rímskej, ich rozšírenie z pôvodného severo-

balkánskeho priestoru a Sedmo hradska, ďalej 
k strednému Dunaju a do horného Potisia, sa spája 
s horizontom bojovníckych hrobov skupiny Padea-

-Panagjurski kolónii stupňov c2 a D1. k charak-

teristickým znakom zakrivených bojových nožov 
tejto skupiny patrí výzdoba čepelí (Wożniak 1974, 
99 – 102), aká sa evidentne, ako cudzí prvok, ojedi-
nele vyskytla aj v našich podmienkach (nitrianske 
rudno, obr. 21: 16). k výbave spomenutých hrobov 
patria aj veľké i malé oblúkovité nože s krátkym 
tŕňom a upevňovacím nitom (obr. 21: 13; Rustoiu 
2007, obr. 3: 3).

Sekundárne prepálené zbrane – umelo deformo-

vaný meč v pošve a kopija, nájdené pri úpätí hradis-

ka Blatnica-Plešovica v polohe rémová, nepochybne 
svedčia najskôr o prítomnosti kultového miesta, ale 
hypoteticky by mohlo ísť aj o hrobový nález. Meče 
s pošvou typu Bochnak iii nachádzame v keltskom 
prostredí, ale aj v przeworskej kultúre najmä na 
severnom Balkáne. Mimoriadne časté sú v spomí-
nanej skupine hrobov Padea-Panagjurski kolónii 
(Bochnak 2005, 46; Kotigoroško 2009). v prípade zbraní 
z Blatnice by mohlo ísť o ďalší prvok dopĺňajúci 
mozaiku zatiaľ len nejasne sa črtajúceho zásahu 
z juhovýchodu, ktorý sa v kritickom čase v druhej 
polovici 2. stor. pred kr. mohol ako jeden z viace-

rých mocenských faktorov významne podieľať na 
rozsiahlych zmenách na rozhraní strednej a ne-

skorej doby laténskej v stredodunajskom priestore. 
Bola to doba veľkých zmien, zaznamenaných aj 
v historických prameňoch (expanzia germánskych 
kimbrov a Teutónov, posun Bójov k Dunaju), ktorá 
sa v archeologických prameňoch prejavila najmä na 
okrajových územiach laténskej civilizácie. Svedčí 
o tom aj posun przeworskej kultúry na juh (Dulęba 
2009) alebo rapídny nárast osídlenia v západných 
karpatoch spojený s sformovaním púchovskej kul-
túry. Súčasťou tohto pohybu sú vyššie spomenuté 
pamiatky trácko-dáckeho okruhu, ktoré sa v tomto 
priestore objavujú.

Folkušová – necpaly a Blatnica sú dve mimoriad-

ne lokality z regiónu Turca. napriek ich narušeniu 
hľadačmi a obmedzeným odborným terénnym 
prácam priniesli závažné informácie o zvláštnych 
formách včasnohistorického osídlenia. v dobe svoj-
ho najväčšieho rozmachu, t. j. v neskorej dobe bron-

zovej a najmä na konci doby laténskej, boli nepo-

chybne mocenským centrom turčianskeho regiónu. 
Získané súbory rozšírili aj naše poznatky o cudzie 
prvky v miestnej materiálnej kultúre a spresnili, aj 
keď dostatočne neobjasnili, mimoriadny časový roz-

sah doteraz len nejasne sa rysujúceho nadregionál-
neho kultového miesta v širšom priestore Blatnice. 
veriikovať a rozvinúť načrtnuté hypotézy umožní 
len získanie presvedčivých nálezových celkov pri 
budúcom systematickom výskume.



158 K arol Pieta

liTeraTÚra

Babeş 1983 – M. Babeş: Paftalele latène tîrzii din sud-estul 
europei. Stud. şi cerc. istor. veche 34, 1983, 196 – 221.

Bazovský 2003 – i. Bazovský: Dve bronzové spony z Blat-
nice. Zbor. SnM 97. arch. 13, 2003, 185, 186.

Bazovský/Čambal 2012 – i. Bazovský/r. Čambal: Zázemie 
bratislavského oppida. in: J. Šedivý/T. Štefanovičová 
(Zost.): Dejiny Bratislavy 1. od počiatkov do prelomu 
12. a 13. storočia. Bereslauspurc na križovatke kultúr. 
Bratislava 2012, 185 – 189.

Bazovský/Gregor 2009 – i. Bazovský/M. gregor: Mincové 
dávkovacie platničky z Mudroňovej ulice v Bratislave. 
Zbor. SnM 19. arch. 103, 2009, 131 – 149.

Benediková 2006 – l. Benediková: Besiedlung der West-
karpaten und des nördlichen Teils der ostkarpaten 
von der hallstat- bis zur Mitellatènezeit. Dizertačná 
práca. (archeologický ústav Sav v nitre). nitra 2006. 
nepublikované.

Beňko 1996 – J. Beňko: Starý Turiec. Martin 1996.
Bockius 1990 – r. Bockius: eingeiedete endlatènezeitliche 

gräber bei Thür, kr. Mayen-koblenz. in: Berichte 
zur archäologie an Mitelrhein und Mosel 2. Trierer 
Zeitschr. Beih. 12. Trier 1990, 145 – 168.

Bockius/Łuczkiewicz 2004 – r. Bockius/P. Łuczkiewicz: kel-
ten und germanen im 2. – 1. Jahrhundert vor christus. 
röm.-germ. Zentr. 58. Mainz 2004.

Bochnak 2005 – T. Bochnak: Uzbrojenie ludności kultury 
przeworskiej w młodszym okresie przedrzymskim. 
rzeszów 2005.

Böhme-Schönberger 1998 – a. Böhme-Schönberger: Die 
provinzialrömischen Fibeln bei almgren. in: J. ku-

now (hrsg.): 100 Jahre Fibelformen nach oscar alm-

gren. Forsch. arch. Brandenburg 5. Wünsdorf 1998, 
351 – 366.

Březinová 2004 – g. Březinová: keltské sklo v severnej 
časti karpatskej kotliny. Územie Slovenska. in: okres 
lateński i rzymski w karpatach polskich. krosno 
2004, 137 – 150.

Březinová 2009 – g. Březinová: neskorolaténske osídlenie 
nitry. in: M. karwowski/e. Droberjar (ed.): archeo-
logia Barbarzyńców 2008: powiązania i kontakty 
w świecie barbarzyńskim. – archäologie der Barbaren 
2008: Beziehungen und kontakte in der barbarischen 
Welt. collect. arch. ressoviensis. 13. rzeszów 2009, 
55 – 70.

Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlová 1990 – v. Budinský-

-krička/M. lamiová-Schmiedlová: a late 1st century 
B. c. – 2nd century a. D. cemetery at Zemplín. Slov. 
arch. 38, 1990, 245 – 354.

Bujna 1982 – J. Bujna: Spiegelung der Socialstruktur auf 
latènezeitlichen gräberfeldern im karpatenbecken. 
Pam. arch. 73, 1982, 312 – 431.

Bujna 2003 – J. Bujna: Spony z keltských hrobov bez 
výzbroje z územia Slovenska (Typovo-chronologic-

ké triedenie lTB- a c1-spôn). Slov. arch. 51, 2003, 
39 – 108.

Bujna 2005 – J. Bujna: kruhový šperk z laténskych žen-

ských hrobov na Slovensku. nitra 2005.
Bujna 2011 – J. Bujna: opasky ženského odevu z doby 

laténskej. nitra 2011.

Čambal et al. 2009 – r. Čambal/M. gregor/k. harma-

dyová/e. halásová/n. hlavatá-hudáčková: Dácka 
keramika z bratislavského oppida a Devína. in: 
M. karwowski/e. Droberjar (ed.): archeologia Bar-

barzyńców 2008: powiązania i kontakty w świecie 
barbarzyńskim. archäologie der Barbaren 2008: 
Beziehungen und kontakte in der barbarischen Welt. 
collect. arch. ressoviensis. 13. rzeszów 2009, 77 – 99.

Čižmář 2012 – M. Čižmář: nálezy drobné lidské a zvířecí 
plastiky z Moravy. in: g. Březinová/v. varsík (ed.): 
archeológia na prahu histórie. k životnému jubileu 
karola Pietu. nitra 2012, 145 – 173.

Čižmářová 2012 – J. Čižmářová: Filigránový šperk doby 
laténské na Moravě. in: g. Březinová/v. varsík (ed.): 
archeológia na prahu histórie. k životnému jubileu 
karola Pietu. nitra 2012, 201 – 234.

Demez 1999 – S. Demez: Typen der Spätlatène- und 
frühen römischen kaiserzeit in den alpenländern. 
rahden/Westf. 1999.

Dulęba 2009 – P. Dulęba: Przemiany kulturowe w za-

chodniej Małopolsce w okresie od iii do i wieku 
przed chr. Przyczynek do kontaktów między cel-
tami i germanami. in: M. karwowski/e. Droberjar 
(ed.): archeologia Barbarzyńców 2008: powiązania 
i kontakty w świecie barbarzyńskim. archäologie 
der Barbaren 2008: Beziehungen und kontakte in 
der barbarischen Welt. collect. arch. ressoviensis. 
13. rzeszów 2009, 11 – 35.

Eisner 1933 – J. eisner: Slovensko v pravěku. Bratislava 
1933.

Fecko/Soják 2012 – P. Fecko/M. Soják: Sídlisko púchovskej 
kultúry v Spišskom hrhove na Spiši. in: g. Březino-

vá/v. varsík (ed.): archeológia na prahu histórie. k ži-
votnému jubileu karola Pietu. nitra 2012, 247 – 262.

Feugère 1985 – M. Feugère: les ibules en gaule méridio-

nale de la conquête à la in du ve siècle ap. J.-c. rev. 
arch. narbonnaise. Suppl. 12. narbonne 1985.

Florkiewicz 2008 – i. Florkiewicz: Dakische elemente in 
der frühen römischen kaiserzeit in der Przeworsk-

-kultur. in: e. Droberjar/B. komoróczy/D. vachůtová 
(hrsg.): Barbarská sídliště. chronologické, ekonomic-

ké a historické aspekty jejich vývoje ve světle nových 
archeologických nálezů (archeologie barbarů 2007). 
Brno 2008, 279 – 303.

Florkiewicz 2009 – i. Florkiewicz: Monety geto-dackie 
z obszaru Polski – nowe dane. in: M. karwowski/ 
e. Droberjar (ed.): archeologia Barbarzyńców 2008: 
powiązania i kontakty w świecie barbarzyńskim. 
archäologie der Barbaren 2008: Beziehungen und 
kontakte in der barbarischen Welt. collect. arch. 
ressoviensis. 13. rzeszów 2009, 101 – 121.

Fröhlich, v tlači – J. Fröhlich: Dve pozoruhodné mince 
s hrboľom na averze, v tlači.

Gallus/Horváth 1939 – S. gallus/T. horváth: Un peuple 
cavalier préscythique en hongrie. Diss. Pannonicae 
Ser. ii. 9. Budapest 1939.

Garbsch 1965 – J. garbsch: Die norisch-pannonische Frau-

entracht im 1. und 2. Jahrhundert n. chr. Münchner 
Beitr. vor- u. Frühgesch. 11. München 1965.



hr aDiSk á vo FolkUŠoveJ – necPaloch a BlaTnici 159

Garbsch 1985 – J. garbsch: Die norisch-pannonische 
Tracht. in: h. Temporini (ed.): aufstieg Und nieder-

gang Der romischen Welt ii, 12/3. Berlin – new York 
1985, 546 – 577.

Gebhard 1991 – r. gebhard: Die Fibeln aus dem oppidum 
von Manching. ausgr. Manching 14. Stutgart 1991.

Gleischer 2012 – P. gleischer: Förker laas-riegel, Öster-

reich. in: S. Sievers/o. h. Urban/P. ramsl (hrsg.): le-

xikon zur keltischen archäologie a – k. Mit. Prähist. 
komm. Band 73. Wien 2012, 557, 558.

Glodariu/Iaroslavschi 1979 – J. glodariu/e. iaroslavschi: 
civilizaţia ierului la Daci. cluj-napoca 1979.

Grasselt 1998 – Th. grasselt: Die Fibelformem almgren 
i, 10 – 14 – geschichte und Stand der Forschung. in: 
J. kunow (hrsg.): 100 Jahre Fibelformen nach oscar 
almgren. Forsch. arch. Brandenburg 5. Wünsdorf 
1998, 29 – 38.

Guillaumet 1998 – J.-P. guillaumet: les pinces dites 
„le forgeron“. in: g. nicolini/n. Dieudonné-glad 
(Dir.): les métaux antiques: travail at restauration. 
Monogr. instr. 6. Montagnac 1998, 1 – 6.

Guillaumet/Szabó 2002 – J.-P. guillaumet/M. Szabó: les 
fourreaux d’épées de la Tène dans la vallée de la 
Saône au musée de chalon-sur-Saône. in: D. Maran-

ski/v. guichard (Dir.): les âges du Fer en nivernais, 
Bourbonnais et Berry oriental. regards européens 
sur les âges du Fer en France (actes du Xviie colloque 
aFeaF). glux-en-glenne 2002, 199 – 232.

Guštin 1991 – M. guštin: Posočje in der jüngeren eisenzeit. 
ljubljana 1991.

Guštin 2011a – M. guštin: eastern imports from the 
end of late iron age at novo Mesto/Slovenia. in: 
D. Măgureanu/D. Măndescu/S. Matei (ed.): archaeo-
logy: making of and Practice. Studies in honor of Mir-

cea Babeş at his 70th anniversary. Piteşti 2011, 239 – 254.
Guštin 2011b – M. guštin: on the celtic tribe of Taurisci. 

local identity and regional contacts in the ancient 
world. in: M. guštin/M. Jevtić (ed.): The eastern celts. 
The communities between the alps and the Black 
Sea. koper – Beograd 2011, 119 – 128.

Hajnalová 2001 – M. hajnalová: Folkušová – necpaly. 
archeobotanický posudok 14507/01. Dokumentácia 
aÚ Sav v nitre.

Haruštiak 2010 – J. haruštiak: olovené predmety zo 
slovanského hradiska Bojná-valy. Štud. Zvesti aÚ 
Sav 47, 2010, 25 – 39.

Hrnčiarik 2013 – e. hrnčiarik: römisches kulturgut in 
der Slowakei. herstellung, Funktion und export rö-

mischer Manufakturerzeugnisse aus den Provinzen 
in der Slowakei. Univ. Prähist. arch. 222. lehrst. arch. 
Univ. Trnava. 1, 2. Bonn 2013.

Jacobi 1974 – g. Jacobi: Werkzeug und gerät aus dem 
oppidum von Manching. Wiesbaden 1974.

Jandrasits 2003 – h. Jandrasits: keltische Münzgewichte 
und Tieriguren mit möglicher gewichtsfunktion aus 
Österreich. röm. Österreich 26, 2003, 75 – 84.

Janšák 1930 – Š. Janšák: Staré osídlenie Slovenska. Sbor. 
MSS 24, 1930, 1 – 67.

Jiráň et al. 2008 – l. Jiráň/e. Čujanová-Jílková/J. hrala/ 
J. hůrková/o. chvojka/D. koutecký/J. Michálek/ 
v. Moucha/i. Pleinerová/Z. Smrž/v. vokolek: archeo-

logie pravěkých Čech 5. Doba bronzová. Praha 2008.

Karwowski 2004 – M. karwowski: latènezeitlicher glas-

ringschmuck aus Österreich. Mit. Prähist. komm. 
55. Wien 2004.

Kemenczei 2012 – T. kemenczei: angaben zur kenntnis 
der eisenzeit in der Südwesthälfte des karpatenbe-

ckens. acta arch. acad. Scien. hungaricae 63, 2012, 
317 – 349.

Kolník 1980 – T. kolník: römerzeitliche gräberfelder in 
der Slowakei. Bratislava 1980.

Kolník/Šalkovský 1983 – T. kolník/P. Šalkovský: včasno-
laténska maskovitá spona zo Slovenského Pravna a jej 
prínos ku keltskej ikonograii. Štud. Zvesti aÚ Sav 
20, 1983, 133 – 142.

Kolníková 1997 – e. kolníková: Zeugnis der Münzfunde 
über kontakte des vorrömischen Dakiens mit dem 
miteleuropäischen raum. Stud. şi cerc. num. 11, 
1997, 37 – 53.

Kolníková 2003 – e. kolníková: Fundmünzen in den 
latène zeitlichen Burgwällen und anderen höhen-

lagen in der Slowakei. Slov. arch. 51, 2003, 223 – 246.
Kolníková 2004 – e. kolníková: Severoslovenské keltské 

mince s hrboľom na averze. Slov. num. 17, 2004, 11 – 52.
Kolníková 2005 – e. kolníková: Münzen der eravisker, 

azaler und andere nachahmungen der republi-
kanischen Denare im nordkarpatischen raum. in: 
k. Sey Bíró (Szerk.): in Memoriam ludovici huszár. 
Budapest 2005, 72 – 89.

Kolníková 2012a – e. kolníková: k technike a technológii 
v keltskom mincovníctve – nálezy zo Slovenska. num. 
Sbor. 26, 2012, 31 – 57.

Kolníková 2012b – e. kolníková: němčice. ein Macht- 
industrie- und handelszentrum der latènezeit in 
Mähren und Siedlungen an ihren rande. kommen-

tierter Fundkatalog. Münzen. Spisy aÚ av Čr Brno 
43. Brno 2012.

Kolníková/Kolník 2004 – e. kolníková/T. kolník: Mince 
a spony – depot z neskorolaténskeho hradiska rocho-

vica pri Žiline. Slov. arch. 52, 2004, 1 – 32.
Kotigoroško 1989 – v. g. kotigoroško: gorodišča rubeža na-

šej ery v verchnem Potisje. Slov. arch. 37, 1989, 21 – 67.
Kotigoroško 2009 – v. g. kotigoroško: Malokopanjskij 

nekropolj (ur. Čellenica). carpatica – karpatyka 38, 
2009, 58 – 133.

Krämer 1997 – W. krämer: keltische gewichte aus Man-

ching. arch. anz. 1997, 73 – 78.
Łuczkiewicz 2006 – P. Łuczkiewicz: Uzbrojenie ludności 

ziem Polski w młodszym okresie przedrzymskim. 
archaeologia militaria 2. lublin 2006.

Łuczkiewicz/Schönfelder 2008 – P. Łuczkiewicz/M. Schön-

felder: Untersuchungen zur ausstatung eines spä-

teisenzeitlichen reiterkriegers aus den südlichen 
karpaten- oder Balkanraum. Jahrb. rgZM 55/1, 2008, 
159 – 209.

Luštíková 2007 – l. luštíková: Dácka keramika na území 
Slovenska. vsl. Pravek 8, 2007, 77 – 95.

Maciałowicz 2010 – a. Maciałowicz: interesująci zespól 
grobowy z nowych badań na cmentarzysku kultury 
przeworskiej w golębiewie, pow. nidzica (d. Tau-

bendorf, kr. neidengurg). in: Terra Barbarica. Studia 
oiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę 
urodzin. Mon. arch. Barbarica. Ser. gemina 2. lódź – 
Warszawa 2010, 367 – 386.



160 K arol Pieta

Majnarić-Pandžić 1990 – n. Majnarić-Pandžić: novi nalaz 
pojasne kopče tipa laminici iz Siska. vjesnik arch. 
Muz. Zagreb 23, 1990, 55 – 68.

Márton 1933 – l. Márton: Die Frühlatènezeit in Ungarn. 
Budapest 1933.

Miroššayová/Čaplovič 1991 – e. Miroššayová/D. Čaplo-

vič: najnovšie výsledky výskumu včasnodejinného 
a stredovekého osídlenia v Zemplíne. vsl. Pravek 3, 
1991, 115 – 132.

Moravčík 2002 – J. Moravčík: opevnenia severozápadného 
Slovenska. vlast. Zbor. Považia 21, 2002, 7 – 36.

Ondrouch 1964 – v. ondrouch: nálezy keltských, antic-

kých a byzantských mincí na Slovensku. Bratislava 
1964.

Paulík/Tomčíková 2005 – J. Paulík/k. Tomčíková: Ďalší 
hromadný nález železných predmetov v Plaveckom 
Podhradí. Slov. arch. 53, 2005, 85 – 117.

Petrovský-Šichman 1965 – a. Petrovský-Šichman: Severo-

západné Slovensko v dobe laténskej a rímskej. vlast. 
Zbor. Považia 7, 1965, 53 – 129.

Pieta 1982 – k. Pieta: Die Púchov-kultur. arch. Slovaca 
Monogr. Stud. 1. nitra 1982.

Pieta 1983 – k. Pieta: halštatské výšinné sídliská v lip-

tove. arch. rozhledy 35, 1983, 39 – 48.
Pieta 1996 – k. Pieta: liptovská Mara. ein frühgeschicht-

liches Zentrum der nordslowakei. Bratislava 1996.
Pieta 1997a – k. Pieta: Die frühen norisch-pannonischen 

handelsbeziehungen mit dem nördlichen Mitel-
donaugebiet. in: Peregrinatio gothica. Jantárová 
stezka. Suppl. acta Mus. Moraviae. Scien. Soc. 82. 
Brno 1997, 45 – 61.

Pieta 1997b – k. Pieta: necpaly. výskumná správa 
13800/97. Dokumentácia aÚ Sav v nitre.

Pieta 1999 – k. Pieta: Prieskum regiónu Turca v oblasti 
veľkej Fatry. avanS 1997, 1999, 130 – 132.

Pieta 2000a – k. Pieta: Die Siedlung liptovská Mara ii 
und die anfänge der einlüsse der latène-kul-
tur im Westkarpatenraum. Slov. arch. 48, 2000, 
315 – 346.

Pieta 2000b – k. Pieta: latènezeitlicher Burgwall und 
opferplaz(?) in Trenčianske Teplice. in: J. Bouzek/ 
h. Friesinger/k. Pieta/B. komoróczy (hrsg.): gentes, 
reges und rom. Brno 2000, 97 – 120.

Pieta 2001a – k. Pieta: Folkušová. výskumná správa 
14577/01. Dokumentácia aÚ Sav v nitre.

Pieta 2001b – k. Pieta: necpaly. výskumná správa 
14507/01. Dokumentácia aÚ Sav v nitre.

Pieta 2001c – k. Pieta: Sklabinský Podzámok. výskumná 
správa 14578/01. Dokumentácia aÚ Sav v nitre.

Pieta 2002 – k. Pieta: Príspevok k datovaniu hradiska 
Závažná Poruba-iľanovská Poludnica. avanS 2001, 
2002, 156 – 158.

Pieta 2003 – k. Pieta: Spiš vo včasnej dobe dejinnej. in: 
r. gładkiewicz/M. homza (red.): Terra Scepusiensis. 
Stav bádania o dejinách Spiša. levoča – Wrocław 
2003, 149 – 158.

Pieta 2005 – k. Pieta: Spätlatènezeitliche Wafen und 
ausrüstung im nördlichen Teil des karpatenbeckens. 
Slov. arch. 53, 2005, 35 – 84.

Pieta 2007 – k. Pieta: Der frühlatènezeitliche Burgwall in 
horné orešany/Westslowakei. vorbericht. Slov. arch. 
55, 2007, 295 – 310.

Pieta 2008a – k. Pieta: keltské osídlenie Slovenska. Mlad-

šia doba laténska. arch. Slovaca Monogr. Stud. 11. 
Bratislava 2008.

Pieta 2008b – k. Pieta: höhensiedlungen der völkerwan-

derungszeit im nördlichen karpatenbecken. in: 
v. Bierbrauer/h. Steuer (hrsg.): höhensiedlungen 
zwischen antike und Mitelalter von den ardennen 
bis zur adria. ergänzungsb. rga 58. Berlin – new 
York 2008, 457 – 480.

Pieta 2009a – k. Pieta: Folkušová. výskumná správa 
16808/09. Dokumentácia aÚ Sav v nitre.

Pieta 2009b – k. Pieta: Untergang der Burgwälle der 
Púchov-kultur. in: v. Salač/J. Bemmann (hrsg.): 
Mitelauropa in der Zeit Marbods. Praha – Bonn 
2009, 273 – 287.

Pieta 2010 – k. Pieta: Die keltische Besiedlung der Slowa-

kei. Jüngere latènezeit. arch. Slovaca Monogr. Stud. 
12. Bratislava 2010.

Pieta 2012 – k. Pieta: Bronzové náramky s vývalkami 
z konca doby halštatskej a začiatku doby laténskej 
na severnom Slovensku. in: r. kujovský/v. Mitáš 
(ed.): václav Furmánek a doba bronzová. Zborník 
k 70. narodeninám. arch. Slov. Monogr. commun. 
13. nitra 2012, 315 – 324.

Pieta/Plachá 1999 – k. Pieta/v. Plachá: Die ersten römer 
im nördlichen Miteldonauraum im lichte der neuen 
grabungen in Devín. in: Th. Fischer/g. Precht/J. Tejral 
(hrsg.): germanen beiderseits des spätantiken limes. 
köln – Brno 1999, 179 – 205.

Pieta/Veliačik 2014 – k. Pieta/l. veliačik: Pozoruhodné 
depoty zo Sklabinského Podzámku. Sbor. Prací Fil. 
Fak. Brno M19. Stud. arch. Brunensia 2014, 5 – 25.

Pieta/Zachar 1993 – k. Pieta/l. Zachar: Mladšia doba že-

lezná (laténska). in: T. Štefanovičová (Zost.): najstaršie 
dejiny Bratislavy. Bratislava 1993, 143 – 209.

Plantos 2009 – c. Plantos: Buckle types and belt fragents 
from the Dacian setlement of craiva – „Piatra craivii“ 
(alba county). apulum 46, 2009, 41 – 63.

Poleska 2006 – P. Poleska: celticki mikroregion osadniczy 
w rejonie Podkrakowskim. kraków 2006.

Pulszky 1880 – J. Pulszky: Szebeslói ruhakapocs bronzból. 
arch. Ért. 13, 1880, 160.

Reinecke 1940 – P. reinecke: Schwerter der Frühlatèneform 
aus Mitel- und Unteritalien. Wiener Prähist. Zeitschr. 
27, 1940, 33 – 85.

Riha 1994 – e. riha: Die römischen Fibeln aus augst und 
kaiseraugst. Die neufunde seit 1975. augst 1994.

Rudnicki 2009 – M. rudnicki: Besiedlungs- und kultur-

veränderungen in kleinpolen während der späten 
latènezeit und zu Beginn der älteren römischen kai-
serzeit. in: v. Salač/J. Bemmann (hrsg.): Mitelauropa 
in der Zeit Marbods. Praha – Bonn 2009, 289 – 330.

Rudnicki 2012 – M. rudnicki: Nummi Lugiorum – statery 
typu krakowskiego. Wiadomości num. 56/1, 2012, 
1 – 96.

Rustoiu 1996 – a. rustoiu: Metalurgia bronzului la daci 
(sec. ii î. e. n. – i e. n.). Tehnici, ateliere şi produse de 
bronz. Bucureşti 1996.

Rustoiu 1997 – a. rustoiu: Fibulele din Dacia preromană 
(sec. ii î. e. n. – i e. n.). Bucureşti 1997.

Rustoiu 2002 – a. rustoiu: războinici şi artizani prestigiu 
în Dacia Preromană. cluj-napoca 2002.



hr aDiSk á vo FolkUŠoveJ – necPaloch a BlaTnici 161

Rustoiu 2005 – a. rustoiu: The Padea – Panagjurski kolo-

nii group in south-western Transylvania (romania). 
in: h. Dobrzańska/v. Megaw/P. Poleska (ed.): celts on 
the Margin. Studies in european cultural interaction 
7th century Bc – 1st century aD. Dedicated to Zenon 
Woźniak. kraków 2005, 109 – 119.

Rustoiu 2007 – a. rustoiu: Thracian sica and Dacian falx. The 
history of a ‘national’ weapon. in: Dacia Felix. Studia 
Michaeli Bărbulescu oblata. cluj-napoca 2007, 67 – 82.

Sankot 2005 – P. Sankot: Finds of la Tène weapons 
from Detva, central Slovakia. in: h. Dobrzańska/ 
v. Megaw/P. Poleska (ed.): celts on the Margin. Stu-

dies in european cultural interaction 7th century 
Bc – 1st century aD. Dedicated to Zenon Woźniak. 
kraków 2005, 135 – 144.

Schaaf 1973 – U. Schaaf: Frühlatènezeitliche grabfunde 
mit helmen vom Typ Berru. Jahrb. rgZM 20, 1973, 
81 – 106.

Schönberger 2006 – M. Schönberger: ein spätlatènezeit-
licher Werkzeug- und gerätehort aus dem ostkel-
tischen gebiet. in: g. Bataille/J.-P. guillaumet (ed.): 
les depôts métalliques au second âge du Fer en 
aurope tempére. collect. Bibracte 11. glux-en-glenne 
2006, 109 – 127.

Soják 2003 – M. Soják: Stručné dejiny Spiša od najstarších 
čias po rozhranie letopočtov. in: r. gładkiewicz/ 
M. homza (red.): Terra Scepus iensis. Stav bádania 
o dejinách Spiša. levoča – Wrocław 2003, 115 – 143.

Soják 2009 – M. Soják: Praveký a včasnodejinný vývoj 
Spiša od staršej doby kamennej po počiatok doby 
historickej v 8. – 12./13. storočí. in: M. homza/S. a. 
Sroka (red.): historia Scepusii i. Dejiny Spiša i. Bra-

tislava – kraków 2009, 78 – 123.
Soják 2010 – M. Soják: Doklady obchodných kontaktov 

na Spiši od praveku do včasnej doby dejinnej. in: 
Z minulosti Spiša. ročenka Spišského dejepisného 
spolku v levoči 18. levoča 2010, 7 – 23.

Soják/Kurpel 2013 – M. Soják/M. kurpel: nový typ lopat-
kovitého statéra z Mošoviec v Turčianskom regióne. 
Folia num. 27/2, 2013, 3 – 8.

Stöllner 2002 – T. Stöllner: Die hallstatzeit und der Be-

ginn der latènezeit im inn-Salzach-raum. arch. in 
Salzburg 3/1. Salzburg 2002.

Stuppner 2009 – a. Stuppner: Das norisch-pannonische 
limesvorland im nördlichen niederösterreich zur 
Zeit des Marbodreiches – Zum vorschungsstand. in: 
v. Salač/J. Bemmann (hrsg.): Mitelauropa zur Zeit 
Marbods. Praha – Bonn 2009, 203 – 216.

Szabó 2012 – M. Szabó: celtes et Pannons dans le sud-est 
de la Transdanubie. acta arch. acad. Scien. hunga-

ricae 63/2, 2012, 351 – 366.
Teegen 1998 – W.-r. Teegen: Die germanischen ringibeln 

der römischen Zeit. in: J. kunow (hrsg.): 100 Jahre 
Fibelformen nach oscar almgren. Forsch. arch. 
Brandenburg 5. Wünsdorf 1998, 339 – 349.

Tejral 2009 – J. Tejral: Das gebiet nördlich der mitleren 
Donau zur Zeit Marbods. in: v. Salač/J. Bemmann 
(hrsg.): Mitelauropa zur Zeit Marbods. Praha – Bonn 
2009, 149 – 202.

Točík 1959 – a. Točík: k otázke osídlenia juhozápadného 
Slovenska na zlome letopočtu. arch. rozhledy 11, 
1959, 841 – 873.

Torbágyi 1997 – M. Torbágyi: keltische Münzprägung 
im gebiet Ungarns. num. Zeitschr. 104 – 105, 1997, 
7 – 17.

Urban 1998 – o. h. Urban: ein keltisches Bronzedepot 
mit amulettring aus Schwarzenbach bei Wiener 
neustadt. in: ch. Tuczay/U. hirhager/k. lichtblau 
(hrsg.): ir sult sprechen willekomen. grenzenlose 
Mediävalistik. Festschrift für helmut Birkhan zum 
60. geburtstag. Bern 1998, 798 – 807.

Veliačik 2004 – l. veliačik: nové poznatky ku štruktúre 
hradísk lužickej kultúry na severnom Slovensku. 
Štud. Zvesti aÚ Sav 36, 2004, 57 – 74.

Venclová 1990 – n. venclová: Prehistoric glass in Bohemia. 
Praha 1990.

Völling 1998 – Th. völling: Die Fibeln almgren Fig. 2, 18, 
19 und 22. in: J. kunow (hrsg.): 100 Jahre Fibelformen 
nach oscar almgren. Forsch. arch. Brandenburg 5. 
Wünsdorf 1998, 39 – 51.

Wożniak 1974 – Z. Wożniak: Wschodnie pogranicze 
kultury lateńskiej. Wrocław – Warszawa – kraków – 
gdańsk 1974.

Zachar 1987 – l. Zachar: keltské umenie na Slovensku. 
Bratislava 1987.

rukopis prijatý 25. 6. 2014

Recenzenti PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.
  Mgr. Lucia Benediková, PhD.

Abstract translated by Dana Marková
Zusammenfassung übersezt von Ľubomír Novotný

PhDr. karol Pieta, DrSc.
archeologický ústav Sav
akademická 2
Sk – 949 21 nitra
karol.pieta@savba.sk



162 K arol Pieta

Burgwälle aus der Latènezeit in Folkušová – Necpaly und Blatnica

Südöstliche Elemente in der Púchov-Kultur

karol Pieta

ZUSaMMenFaSSUng

Die Studie wertet Funde aus zwei agglomerationen 
der Burgwälle und Siedlungen im westlichen Teil des 
gebirges veľká Fatra in der nordslowakischen region 
Turiec (abb. 1), aus. Sie sind in die Mitellatènezeit 
bis zum Beginn der römerzeit datiert, also in die Zeit 
der intensiven Besiedlung der westlichen karpaten 
eingenommen dieser region. aus der Umgebung des 
Burgwalls Plešovica in Blatnica wurden in der ver-

gangenheit mehrere bedeutende gegenstände und 
hortfunde gefunden. eine systematische Prospektion in 
den Jahren 1997 – 2003 und 2010 brachte entdeckungen 
von bisher unbekannten lokalitäten (Pieta 1999; 2008a; 
2012; Veliačik 2004). Die ersten publizierten ergebnisse 
haten jedoch auch das interesse von Suchern mit hilfe 
der Metalldetektoren hervorgerufen, die daraufolgend 
neue Fundstellen beträchtlich beschädigten und wertlos 
machten.

FolkUŠová – necPalY

 Die Fundstelle bildet ein System von drei kleinen 
Wallbefestigungen (abb. 2). Zwischen ihnen auf steilen 
abhängen liegt eine terrassenartige Siedlung. eine wei-
tere niederlassung beindet sich am Fuß des Berghanges 
zwischen den Schichtlinien 615 bis 645 m, während 
das höchste von den Burgwällen auf der Spize von 
Červený grúň in der höhe 970 m (abb. 3) liegt. von der 
niederlassung, am Fuß des hügels bis zur Spize, sind 
im Terrain Spuren alter kommunikation (abb. 4: 2) zu 
sehen. ihre Datierung bleibt unklar. Ähnliche Serpen-

tinwege wurden auch auf weiteren Bergbefestigungen 
in der nordslowakei, z. B. auch in der benachbarten 
Blatnica oder in Sklabinský Podzámok dokumentiert. 
Die meisten Funde stammen von der Terrassensiedlung, 
wo sich auch Wasserquellen beinden. von der ganzen 
agglomeration konnte während der Prospektion und 
den Sondierungen eine umfangreiche Fundansamm-

lung, einschließlich eines Depots aus der Bronzezeit 
und vier spätlatènezeitlichen horte, gewonnen werden. 
Weitere wertvolle gegenstände beinden sich in den 
Privatsammlungen und in mehreren Museen. Die ke-

ramik und Bronzegegenstände der jüngeren und späten 
Bronzezeit wurden vor allem auf der terrassenartigen 
Siedlung in der Umgebung der Wasserquellen gefunden 
(abb. 5; Veliačik 2004, 61, 63). 

verlässliche indikatoren der älteren Phase der 
frühgeschichtlichen Besiedlung sind die Fibel vom 

Mitellatène-Schema des Typs Manching 19c – d nach 
gebhard (abb. 6: 6), ein satelförmiger ring und ein 
Fragment eines gläsernen armbandes der gruppe 
8b (abb. 7: 2, 4). am intensivsten war die lokalität in 
der älteren Phase der Púchov-kultur benuzt, was das 
Spektrum der Fibeln und anderer Schmuckstücke aus 
den Stufen lTc2, D1, D2 und vom Beginn der römerzeit 
(B1a) bestätigen. von ihnen gehört aufmerksamkeit 
den Pseudofiligran-anhängern, den eisernen, mit 
Bronzeblech platierten gürtelhaken vom Typ laminci 
und dem silbernen halsring (abb. 7: 11, 12; 8: 1, 2, 9). 
herstellungsabfall und Werkzeuge, wahrscheinlich 
von der Werkstat eines Feinschmieds, wurden auf dem 
hauptkamm des Berges Červený grúň gefunden. Das 
wichtigste artefakt ist ein eiserner Prägestempel zur 
herstellung lokaler Münzen mit Buckelavers vom Typ 
veľký Bysterec (abb. 10: 1 – 5).

auch auf der terrassenartigen Siedlung wurde 
handwerkzeug gefunden, unter anderem auch zwei 
Feinschmied-ambosse (abb. 10: 8, 11). Die umfangrei-
che kollektion von eisernen Werkzeugen und geräten 
(abb. 11) hängt wahrscheinlich mit der intensiven 
Schmiedeproduktion zusammen, was Schlacke, halb-

fabrikate und Teile von Stab-Barren belegen. Sie blie-

ben dank eines plözlichen Untergangs der lokalität 
erhalten.

kenntnisse zur landwirtschaft brachten Plugeisen, 
erntemesser und Sicheln (abb. 12). in der korrosions-

schicht der klinge eines großen Messers (abb. 10: 17) 
blieben abdrücke einer Ähre von emmer-Weizen (Tri-
ticum dicoccon), Samen von hirse (Panicum miliaceum), 
zwei kleebläter (Trifolium sp.) und ein Blatfragment 
der Familie Taubnessel (Lamiacae). auf der ganzen Flä-

che der Fundstelle wurden als Projektile verwendete 
Flusssteine, 32 Pfeilspizen wie auch zwei Speere und 
ein hakensporn gefunden (abb. 13).

außer dem hort aus der Bronzezeit (abb. 5: 1 – 14, 
16), der Bronze-Schrot beinhaltete, sind von der loka-

lität vier Depots bekannt, von denen die Depots 1 und 
3 während der grabung gefunden wurden (abb. 12: 
1 – 3; 14: 3a – D). Die von den Suchern entdeckten horte 
2 und 4 konnten dokumentiert und ihre Fundstellen im 
Terrain auch bestätigt werden (abb. 4: 1; 14: 1, 2, 4 – 7). 
anhand den Fibeln vom Typ 236c und 237d2 in den 
Depots 1 und 2, wurden diese horte ähnlich wie auch 
auf anderen Burgwällen der Púchov-kultur am anfang 
der römerzeit in die erde gelegt (Pieta 2009). im Fall der 
kombination der lokalen latèneibel vom Mitellatène-
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Schema mit den römischen Spangen, handelt es sich um 
einen eigenartigen Beleg der langlebigkeit von einigen 
gegenständen im Púchov-kultur-Milieu. Der Fund 
hängt vielleicht mit der im raum des gipfelkammes von 
Červený grúň belegten handwerkstätigkeit zusammen. 
vom Münzschaz (hort 4), verstreut im Streifen auf dem 
steilen abhang der Berggipfel (964 m), wurden mehr 
als 80 Silbermünzen gefunden, von denen 78, bzw. 
79 Stücke bewahrt blieben. ein Stück wurde bei der 
nachgrabung entdeckt. Die meisten Prägungen gehören 
zum lokalen Typ veľký Bysterec, zwei Münzen mit rad-
Symbol sind ein neuer Typ, als Typ Folkušová genannt 
(Kolníková 2004, 29). ein Stater vom Typ kraków belegt 
die kontakte mit dem schlesisch-kleinpolnischen gebiet 
(Rudnicki 2012). auf auktionen und in Privatsammlun-

gen kamen auch goldmünzen vom Typ Folkušová vor, 
die von diesem Fundort stammen sollten (Pieta 2008a, 
abb. 35: 1). es hat sich jedoch erwiesen, dass es sich um 
die Fälschungen handelt (Fröhlich, im Druck; Kolníková 
2012a, 51).

BlaTnica

eine weitere bedeutende Siedlungszone im westli-
chen veľká Fatra-vorgebirge, war der breitere raum in 
der einmündung von gaderská dolina und Blatnická 
dolina (gaderská- und Blatnická- Tal), der von der 
agglomeration Folkušová – necpaly nicht ganze vier 
kilometer (abb. 15) entfernt ist. Das Ballungsgebiet 
besteht aus mehreren lagen, mit markanten höhen-

unterschieden (abb. 16; Pieta 1999; 2012). Das Zentrum 
stellt der Berg Plešovica mit einer Wallbefestigung 
am gipfel dar. im raum des Burgwalls, wie auch in 
der ganzen Umgebung des Berggipfels und seiner 
terrassenartig hergerichteten abhänge im Westen, 
nordwesten und norden des Berges wurde eine große 
Zahl von hortfunden aus der jüngeren und späten 
Bronzezeit gefunden. ihre ursprüngliche Zahl wird 
auf 40 geschäzt (Veliačik 2004, 57, 70). Der Burgwall ent-
stand ohne Zweifel in dieser Zeit, belegt ist hier jedoch 
auch Besiedlung aus der hallstat- wie auch Früh- bis 
Spätatènezeit (abb. 17: 1 – 3). aus der breiteren gegend 
von Plešovica stammen auch hortfunde aus allen bisher 
erwähnten Perioden. am östlichen Fuß des Berges, in 
der lage rémová, wurde in der lezten Zeit ein Depot 
spätkeltischer Münzen, aber auch ein deformiertes 
Spätlatène-Schwert in der Scheide zusammen mit einer 
lanzenspize (abb. 18: 1, 2) gefunden. Freigelegt wurden 
hier auch vom Feuer beschädigte Schildbuckel, Fibel 
und gürtelbestandteile aus dem 2. Jh. nach chr. Bei 
der kontrollsondierung wurden an der Stelle auch ein 
angebrannter armknochen eines jungen menschlichen 
individuums gefunden. Das Schwert gehört zum Typ iii 
nach der klassifikation von T. Bochnak. Schwerter 
dieses Typs kommen vor allem in den Stufen c2 und 
D1 vor (Bochnak 2005, 45 – 47; Guillaumet/Szabó 2002, 225; 
Luczkiewicz 2006, 31 – 33; Łuczkiewicz/Schönfelder 2008, 
172 – 182). im Jahr 2012, ungefähr 500 m südlich der 
ortschaft auf der anhöhe Tisová, wurde zufällig ein 
weiteres Schwert in der Scheide zusammen mit einer 
gürtelgarnitur gefunden (abb. 18: 4 – 6). es gehört an 

die Wende der Stufen lTB2 und lTc1 (Bujna 1982, 332, 
333; Sankot 2005).

Die jüngste in die ältere römische kaiserzeit gehören-

de Siedlung befand sich an der Stelle der gegenwärtigen 
ortschaft. allerdings, es wurden auch die höhenlagen 
auf den Bergen Stredná (820 m) und vor allem auf der 
schwer zugänglichen Felsklippe rovná (874 m) mit einer 
Wallbefestigung, zu der vom Tal ein alter Serpentinweg 
führte, genuzt. anhand der grabungsergebnisse war 
dieses refugium langfristig seit dem ende der hallstat-

zeit benuzt (Pieta 2012). Die meisten Funde, einschließ-

lich der Belege der handwerkstätigkeit, stammen aus 
der Spätlatènezeit (abb. 19; 20). Die Befestigung wurde 
während der Frühkaiserzeit verlassen.

vom vergleich der beiden Ballungsgebiete Folkušo-
vá – nec paly und Blatnica geht hervor, dass beide Stellen 
in den Zeiten der dichtesten Besiedlung der nordslowa-

kei in der jüngeren bis späten Bronzezeit und während 
der mitel- bis spätlatènezeitlichen Periode (Frühphase 
der Púchov-kultur) ein gemeinsames Siedlungsareal 
gebildet haben. Beide gingen in derselber Zeit an-

fangs der römischen kaiserzeit unten, gleichzeitig mit 
anderen nordslowakischen Befestigungen der Púchov-
kultur (Pieta 2009). Die kontinuität der Besiedlung 
der Púchov-kultur in der älteren römerzeit war nicht 
unterbrochen. Darüber zeugen Siedlungsfunde sowie 
Belege der Produktion aus dem 1. – 2. Jh. nach chr. in 
der wichtigeren von beiden lokalitäten – miten der 
gegenwärtigen ortschaft Blatnica.

Das Kult-Ausmaß des Blatnica-Areals

Die extreme Zahl der hortfunde, die zeitlich von der 
Jungbronzezeit bis zur Frühlatènezeit reichen ebenso 
wie die erwähnten Depots von jung- bis spätlatène-

zeitlichen Waffen in breiterem raum von Blatnica, 
machen auf die besondere Stellung dieses Plazes im 
rahmen der umliegenden landschaft während vieler 
Jahrhunderten aufmerksam. aus der rekonstruktion 
von L. Veliačik (2004) geht hervor, dass die bronzezeitl-
liche horte und einzelne artefakte (Wafen, Schmuck), 
sich auf dem fast ein kilometer langen abschnit auf 
den abhängen und an der Spize des Berges Plešovica 
befanden. aus Blatnica stammt auch ein umfangreicher 
Saz von Bronzeartefakten, gewonnen in den siebziger 
Jahren des 19. Jh. außen gegenständen aus der Bron-

zezeit schließt er auch hallstatzeitlicher Schmuck, wie 
auch gegenstände oder horte aus der frühen bis älteren 
latènezeit (Gallus/Horváth 1939; Pieta 2012) ein. hierher 
gehören auch wohl bekannte Funde – die Frühlatène-

ibel mit einem ketchen und anhänger wie auch ein 
keltischer Bronzehelm vom Typ Berru. Dieser wurde im 
19. Jh. bei der ortschaft Sebeslavce, heute Bestandteil 
von Blatnica entdeckt (Pulszky 1880; Reinecke 1940, 66; 
Schaaf 1975, 88, 89). Die in der lezten Zeit von Suchern 
entdeckten latènezeitliche Wafen (abb. 18: 1, 2, 4 – 6), 
wie auch manche frühkaiserzeitliche gegenstände, 
können theoretisch zu gräbern gehören. Diese sind 
jedoch aus dem slowakischen gebirgsgebiet bisher 
nicht bekannt. Wahrscheinlich handelt es sich um De-

posite – votivgaben oder Trophäen. Solche Funde sind 
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aus mehreren gebirgsgegenden belegt. im alpengebiet 
ist ein Depot von durchgebrannten keltischen Wafen 
aus Förker laas riegel aus kärnten bekannt (Gleischer 
2012). in Böhmen dagegen wurden vorwiegend solitäre 
votivfunde aus der Bronzezeit ausführlich analysiert. 
Die gewählten Fundorte dieses Typs wurden als memo-

ria bezeichnet (zusammenfassend siehe Jiráň et al. 2008, 
237). als Parallele zu den latènezeitlichen Wafenfunden 
aus Blatnica in den Westkarpaten ist die garnitur von 
drei rituell deformierten Schwertern in Scheide, der 
zusammen mit einem ketengürtel und einem Speer 
im Berggebiet bei Detva gefunden wurde. Zeitlich 
entspricht er dem Schwert von der Wende der älteren 
und mitleren latènezeit aus Blatnica (Sankot 2005). 
in diese Denkmälergruppe gehört auch das solitäre 
Schwert, entdeckt an einer anhöhe bei der Burg lietava, 
Bez. Žilina (abb. 18: 3). Das Deponieren von Wafen ist 
auch auf dem frühlatènezeitlichen Burgwall in horné 
orešany vermerkt (Pieta 2007). Das interessante Thema 
der kultdepositen der älteren römerzeit aus Blatnica 
wird selbständig ausgewertet. 

Bindungen der Púchov-Kultur 
mit dem Südosten

Spuren der kontakte mit dem südöstlichen europa, 
vor allem mit dem dakischen Umkreis in der nördlichen 
Slowakei, haben schon die ersten Forscher, die sich mit 
der Púchov-kultur befasst haten aufgezeichnet (Točík 
1959). Das dakische Phänomen, repräsentiert vor allem 
durch keramik, hat sich aus dem gesichtspunkt der 
Funde aus liptovská Mara als nebensächlich bekundet 
und mit der Wirkung der Daker hat man eher im laufe 
der älteren römerzeit gerechnet (Pieta 1982; 2008a, 51, 
52; 2010). Theoretisch konnten sie sich (zusammen mit 
anderen ethnika) an dem Flächenuntergang der Befes-

tigungen der Púchov-kultur am anfang der kaiserzeit 
beteiligen (Pieta 2009, 286). 

artefakte aus dem ostkeltischen, pannonischen 
und thrako-dakischen Milieu wurden schon in der 
vor-Púchov-Stufe der Mitellatènezeit gefunden. als 
Beispiel sind die emailierten Platenibeln, vertreten auf 
drei Fundstellen aus diesem gebiet (Beluša, Blatnica, 
Spišský hrhov), aber auch auf weiteren höhenanlagen 
der Westkarpaten zu erwähnen (obišovce, Stará lehota: 
abb. 21: 2). 

Die kontakte der nordslowakei mit dem Südosten be-

legen wohl die dakischen nachahmungen der Münzen 
von alexander dem großen, Thassos-Münzen, Mün-

zen vom audoleon-Typ (Tulghieş-Mireşu Mare) und 
Prägungen des ostmoldavischen Typs huşi vovrieşti 
(Kolníková 1997; 2003, 235; 2012b, 57; Soják 2009, 100). 
eine Münze dieses Typs wurde neulich in Slovenské 
Pravno unweit der erforschten lokalitäten gefunden. 
Das Bild der verbreitung dieser Münzen längst des kar-

patenbogens ergänzen neue Funde der dakischen oder 
ostkeltischen Münzen in kleinpolen (Florkiewicz 2009).

Fremde, aus dem Südosten kommende elemente in-

den wir unter den Trachtbestandteilen, vor allem unter 
den gürtelteilen und den Fibeln vom ende der mitle-

ren und aus der späten latènezeit. Selbstverständlich, 

diese einzelnen gegenstände sind primär keine Träger 
eines ethnischen kontextes und sicherlich waren sie 
in gewissem Maß auch „modische“ erzeugnisse und 
als solche wurden sie getragen und nachgeahmt weit 
entfernt von der Stelle ihrer ursprünglichen oder domi-
nanten verbreitung. Sie stellen uns jedoch Tendenzen 
und Bindungen zwischen oft entfernten gebieten mit 
unterschiedlichem kulturellem Milieu, dar. 

in der lezten Zeit wurde wesentliche aufmerksam-

keit den fremden elementen im keramischen inventar 
der spätlatènezeitlichen Besiedlung im Miteldonau-

raum gewidmet (Březinová 2009; Čambal et al. 2009; 
Luštíková 2007; Pieta 2008a, 45, 50). Die fortlaufenden 
ausgrabungen in Malá kopanja im oberen Theiß-
gebiet und besonders die entdeckung des dortigen 
gräberfeldes haben neue einsichten auf die intensität 
und ausmaß der Durchdringung von neuen nichtkel-
tischen ethnischen gruppen in die östliche Zone der 
junglatènezeitlichen Zivilisation gebracht (Kotigoroško 
1989; 2009). Sie haben auch auf die Problematik der krie-

gergräber der gruppe Padea-Panagjurski kolonii und 
ihr vorkommen tief im karpatenbecken aufmerksam 
gemacht (Rustoiu 2005; Wożniak 1974). Dank der neuen 
Funde auch in Schlesien und kleinpolen kommen Belege 
der kontakte mit dem thrakisch-dakischen oder ostkel-
tischen gebiet, wie es die keramik dakischer gepräge 
oder Münzen und Schmuck mit dem überwiegenden 
vorkommen im ostkarpatischen raum sind (Florkiewicz 
2008, 200; Rudnicki 2009), vor.

auch im Fundbestand der Púchov-kultur inden wir 
aus diesem raum kommende erzeugnisse und Muster. 
im norden der Slowakei kommen vereinzelt eiserne 
nachahmungen der astragal-Fibeln (abb. 21: 3), die 
eindeutig südöstlichen Ursprungs sind vor (Rustoiu 1997, 
95, 96). Sie wurden sogar zur vorlage für eine speziische 
bronzene variante dieser Fibel in der Púchov-kultur – 
Typ Slovenské Pravno (abb. 21: 1; Pieta 2008a, abb. 28a). 

eine sichtliche Bindung der nordslowakei mit 
dem pannonischen raum stellt das vorkommen von 
Prägungen vom Typ velem und der nachahmungen 
und originale der republikanischen Münzen dar 
(Kolníková 2005; Pieta 2008a, 45, abb. 19B). aus diesem 
gebiet hat sich richtung norden auch die Mode der 
astragal-gürtel, deren anfänge schon in die jünge-

re hallstattzeit reichen, verbreitet. eine eindeutige 
Spur der Beziehungen des Púchov-gebietes mit dem 
Südosten sind die gürtelhaken vom Typ laminci aus 
Folkušová – necpaly. Sie sind im großen raum des 
südöstlichen europas in verschiedenen ethnokultu-

rellen Milieus verbreitet. Sporadisch kommen sie auch 
längst der mittleren Donau vor (Babeş 1983; Guštin 
2011a; 2011b; Majnarić-Pandžić 1990; Plantos 2009; Rustoiu 
1996; Szabó 2012). in den östlichen karpaten sind die 
lyraförmigen bronzenen gürtelhaken verbreitet, die 
auch im Bereich der Púchov-kultur gefunden wurden 
(Pieta 2008a, abb. 28B). eine ähnliche verbreitung ha-

ben auch die bronzene pseudo iligrane armringe vom 
Typ Şimleul Silvaniei, die auch im spätlatènezeitlichen 
keltischen Milieu beliebt waren (Čižmářová 2012, 205, 
206; Pieta 2008a, abb. 20; 23; Rudnicki 2009). aufällige 
Übereinstimmungen mit dem nordbalkanischen Um-

kreis, besonders mit dem inventar der kriegergräber 
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vom Typ Padea-Panagjurski kolonii auf der Wende der 
Stufen c2 und D1, sind im vorkommen der krummen 
Dolche und Messer mit verzierter klinge. Das ende 
des 2. Jh. war die Zeit großer Änderungen, die auch 
in den historischen Quellen aufgezeichnet wurden 
(expansion der germanischen kimbern und Teutonen, 
Umzug der Bojer zur Donau). Diese Zeit hat sich in den 
archäologischen Quellen vor allem in den randgebieten 
der latène-Zivilisation ofenbart. Unter anderem zeugt 
darüber auch die verbreitung der Przeworsk-kultur 
richtung Süden (Dulęba 2009) oder ein rapides, mit der 
Formierung der Púchov-kultur verbundenes anwach-

sen der Besiedlung in den Westkarpaten. Bestandteil 
dieser Bewegung sind ohne Zweifel auch die höher er-

wähnten Denkmäler des thrako-dakischen Umkreises, 
die in diesem raum vorkommen.

Folkušová – necpaly und Blatnica sind zwei be-

sondere Fundorte in der Turiec- region. Troz ihrer 
Störung durch die illegalen Sucher und beschränkter 
Feldarbeiten haben sie wichtige neue informationen 
über die Struktur der frühhistorischen Besiedlung 
gebracht. Die gewonnenen umfangreichen Funden-

sembles haben die kenntnisse über fremde elemente in 
der lokalen materiellen kultur erweitert und präzisiert. 
allerdings, der charakter und Zeitrahmen der bisher 
nur unklar sich skizzierten überregionalen kultstelle im 
breiteren raum von Blatnica konnten nicht ausreichend 
klargelegt werden. Die angedeuteten hypothesen zu 
veriizieren und zu entfalten ermöglicht nur erwerb 
von überzeugenden Fundkomplexen durch die nächste 
systematische grabung.

abb. 1. Turčianska kotlina (Turiec-Becken). Die wich-

tigsten Fundstellen der latènezeit. 1 – Belá-Dulice; 
2 – Blatnica; 3 – Bystrička; 4 – Folkušová; 5 – krpeľany; 
6 – Mošovce; 7 – rakša; 8 – ratkovo; 9 – Sklabiňa; 
10 – Sklabinský Podzámok; 11 – Slovenské Pravno; 
12 – Sučany; 13 – vrútky; 14 – Trebostovo; 15 – valča; 
16 – vyšehradné.

abb. 2. Folkušová – necpaly. anblick auf die Fundstelle 
vom Westen.

abb. 3. Folkušová – necpaly. Die landkarte des Sied-

lungsareals. a – havrania skala, Befestigung; 
B – Brotnica, Befestigung; c – terrassenartige Sied-

lung; D – Červený grúň, Befestigung; e – Siedlung; 
F – alte kommunikation. 1 – 4 – hortfunde.

abb. 4. Folkušová – necpaly. 1 – Fundstelle des hortes 
4 vom nordwesten (die Zerstreuung der Münzen 
ist mit Pfeilen markiert); 2 – anblick auf die alte 
kommunikation; 3 – Červený grúň, anblick auf den 
gipfelkamm vom Westen. Bezeichnet ist die Fund-

stelle des Münzstempels.
abb. 5. Folkušová – necpaly. auswahl der Funde aus 

der Bronzezeit. 1 – 3, 16 – hortfund. Bronze.
abb. 6. Folkušová – necpaly. Fibeln. 1, 2, 4 – 19 – eisen; 

3, 20 – 22 – Bronze.
abb. 7. Folkušová – necpaly. Schmuck 1, 2, 7 – 12 – Bron-

ze; 3, 4 – glas; 5, 6 – eisen.
abb. 8. Folkušová – necpaly. gürtelhaken vom Typ 

laminci. eisen, Bronzeblech.
abb. 9. Folkušová – necpaly. halsring. Silber.
abb. 10. Folkušová – necpaly. 1 – 5, 10, 12, 14, 15, 25, 26, 

28 – handwerkszeug; 8, 11 – ambosse; 9, 18 – 20 – ei-
serne halbfabrikate. 1 – 5, 8 – 15, 17 – 23, 25 – 28 – eisen; 
6, 7 – Blei; 16, 24 – Bronze. Maßstab: a – 1 – 27; b – 28.

abb. 11. Folkušová – necpaly. Äxte und Tüllenwerk-

zeuge. eisen.
abb. 12. Folkušová – necpaly. 1 – 5 – Sicheln; 6 – 10 – 

erntemesser (1 – 3 – Depot 3). eisen.
abb. 13. Folkušová – necpaly. Wafen und ausstatung. 

eisen. Maßstab: a – 1 – 14, 17 – 20, 22 – 27; b – 15, 16, 21.
abb. 14. Folkušová – necpaly. 1, 2 – Depot 2; 3 – Depot 1; 

4 – gesamtanblick auf das Depot; 5 – 7 – Münzenty-

pen im Depot 4. Maßstab: a – 1, 2; b – 3, 5 – 7; ohne 
Maßstab – 4.

abb. 15. Blatnica – anblick auf den raum von Blatnica 
vom Westen. 1 – Plešovica; 2 – Flur rémová (hinter 
dem horizont); 3 – Siedlung mitten des Dorfes; 
4 – rovná; 5 – Stredná; 6 – Tisová.

abb. 16. Blatnica. a – landkarte der Besiedlung der 
Mikroregion. 1 – Burgwall Plešovica; 2 – rémová; 
3 – Siedlung im Dorf; 4 – rovná, refugium; 5 – Stred-

ná, höhenlage mit Spuren der Besiedlung; 6 – Tisová. 
Schwertfund. Strichlinie – alte kommunikation. 
B – rovná, lageplan der Fundstelle. 1, 2 – Flußstei-
ne und ein granitrundling im Tor der Befestigung; 
3 – Wall; 4 – Terrassen; 5 – alte kommunikation. rote 
Zeichen – bedeutendere Funde.

abb. 17. Junglatènezeitliche Funde aus der region 
Turiec. 1 – 3 – Blatnica-Plešovica; 4, 6, 7 – Slovenské 
Pravno, Sokolia skala; 5 – Sklabinský Podzámok, 
katova skala; 8 – 10 – Trebostovo; 11 – vrútky. 1 – 3, 
5 – 8, 11 – eisen; 4, 9 – Bronze; 10 – glas.

abb. 18. Wafen und ausstatungsbestandteile aus den 
Berglagen. 1, 2 – Blatnica-rémová; 3 – lietava, Bez. 
Žilina; 4 – 6 – Blatnica-Tisová. eisen.

abb. 19. Blatnica-rovná. Funde aus dem areal der Be-

festigung und vom abhang unter den Terrassen. 1, 
4 – 6, 8 – 16, 21 – 23 – Bronze; 2, 17 – 20 – eisen; 3 – Bronze 
und email; 7 – Silber.

abb. 20. Blatnica-rovná. eisengegenstände. Maßstab: 
a – 10; b – 1 – 9, 11 – 16.

abb. 21. Fremde elemente aus dem gebiet der Púchov-
kultur. 1 – astragal-Fibel vom Typ Slovenské Pravno 
(Slovenské Pravno); 2 – emailierte Platenibel (Stará 
lehota, Bez. nové Mesto nad váhom); 3 – astragal-
Fibel (kvačany); 4 – anhänger mit Schiebeenden 
(nitrianske rudno); 5, 6 – gürtelhaken mit geboge-

nem und rechteckigem rahmen (Belušské Slatiny); 
7, 8 – lyrenförmige gürtelhaken (7 – liptovská Mara i; 
8 – Dolné Pole); 9 – 12 – krummmesser – Dolche 
(10 – Folkušová – necpaly; 11 – Jasenica; 12 – lip-

tovská Mara ii); 13 – gebogene Messer mit nietgrif-

platen (Divinka); 14 – 16 – Messer mit geknicktem 
klingengrat (14 – Považská Bystrica-Malý Manín; 
15 – Slatina nad Bebravou; 16 – nitrianske rudno, 
rokoš). 1, 7, 8 – Bronze; 2 – Bronze und email; 3, 5, 6, 
9 – 16 – eisen; 4 – Silber. Maßstab: a – 1 – 8; b – 9 – 16.




