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II. TEMATICKÝ OKRUH

Doba bronzová a doba železná (2200 až 1. stor. pred n. l.)



Počas archeologických výskumov sa získava ťažiskový počet a najrozmanitejšie druhy historických 
skiel, preto je archeológia disciplínou, ktorá má v celej práci najvýraznejšie zastúpenie. archeologické 
poznatky o pôvode, náplni a rozšírení kultúr umožňujú sledovať historické sklá i tam, kde o nich nemá-
me iné poznatky. niekedy sa širšie opisy archeologických kontextov a kultúr, ako vlastných nálezov his-
torických skiel, nemusia stretnúť s porozumením u každého odborníka, hlavne z iných vedných odborov 
zapojených do výskumu historických skiel. opis archeologických nálezových kontextov a kultúrnych 
vzťahov treba v historických sklách považovať za nevyhnutnosť, ktorá výskum historických skiel oboha-
cuje o dôležité, inak nedostupné poznatky. Problematika historických skiel riešená v archeológii je v tejto 
práci rozdelená podľa zjednodušenej periodizácie používanej pre nálezy zo slovenska. 

v tomto tematickom okruhu sa venuje pozornosť archeologickým nálezom z najstaršieho obdobia, 
odkedy sa nálezy zo skla u nás vyskytujú. Je to doba bronzová a doba železná (časové rozpätie zhruba 
2000 rokov). dnes už je zrejmé, že pre správne pochopenie historického pôvodu a vývoja technológií 
sklárskej výroby je nevyhnutné študovať tiež európske nálezy drobných šperkov z keramiky pokrytej 
sklom. touto problematikou zo slovenských nálezov staršej doby bronzovej sa zaoberajú dva príspevky. 
Prvý je venovaný problematike pravekých fajáns ako celku a druhý konkrétnym výsledkom prírodo-
vedných analýz. koráliky zo skla sa objavujú v mladšej a neskorej dobe bronzovej. Bola im venovaná 
pozornosť na všetkých konferenciách historických skiel. autori sa rozhodli jednotlivé výstupy venova-
né popolnicovým poliam prepracovať do jedného spoločného príspevku, ktorý problematiku výskytu 
a rozšírenia sklených korálikov mladšej a neskorej doby bronzovej kompletizuje a aktualizuje k roku vy-
dania publikácie. Problematiku dopĺňa druhý príspevok, ktorý sa zaoberá sklenými korálikmi v kyjatic-
kej kultúre. dva nasledujúce príspevky venujú pozornosť nálezom skiel hlavne zo staršej doby železnej 
v dvoch geograicky rôznych prostrediach slovenska. v jednom sú použité analýzy materiálu korálikov, 
sprostredkované činnosťou komisie, v druhom je priblížená problematika skiel v staršej dobe železnej na 
východnom slovensku. v mladšej dobe železnej máme na slovensku doložené kvalitné šperky zo skla, 
nachádzané v pozostatkoch po keltoch. týmto poznatkom sú venované tri príspevky vrátane prírodo-
vedných analýz. 

spektrum poznatkov a otázok spojených s najstarším výskytom historických skiel na území sloven-
ska, ktoré prinieslo celkovo deväť príspevkov z tohto tematického okruhu, nemožno považovať za vy-
čerpanú problematiku. Je to sľubný podnet do ďalšieho pokračovania tohto výskumu, ktorý má dobré 
perspektívy. 

Danica Staššíková-Štukovská
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KELTSKÉ SKLO Z BRATISLAVY-DEVÍNA A NAJBLIŽŠIEHO OKOLIA

Gertrúda  Březinová  -  Veronika  Plachá

Kľúčové slová: doba laténska, sklený kruhový šperk, náramky, koráliky, prstencové korále, surovina.
Key words: La Tène period, glass round jewellery, bracelets, beads, ring necklaces, raw material.

Celtic Glass from Bratislava-Devín and Its Closest Vicinity

several glass artefacts dated to the la tène period were excavated during the excavation seasons in 1936-1938, 1951-1953 
and 1965-2003. the inds include four bracelets, twelve beads, ten ring necklaces, a glass vessel fragment(?) and three pieces 
of glass raw material. the artefacts are dated to the la tène stages from ltc1b to ltc2, mostly to ltc2-ltd1. in addition 
to blue colour, one bracelet of 3a type was made of brown-purple glass that started to occur as late as in the ltd stage. 
spectrum of inds is congruent (although in small number) with numerous other late la tène sites, where glass production 
is assumed.

úvod

sklený šperk patrí k charakteristickým nálezom z celého priestoru územného rozšírenia keltov. vý-
roba sklených ozdôb v 3. storočí pred kr. sa však predpokladá iba na dvoch až troch miestach v rámci 
územia európy. Podľa nálezov je to severné taliansko, švajčiarsko a oblasť karpatskej kotliny. najnovšie 
bola potvrdená výroba skla v období 3. až 2. stor. pred kr. v nemčiciach nad hanou (Venclová et al. 2007). 
v 2. až 1. storočí pred kr. nastáva rozmach takýchto výrobných stredísk. Možno počítať s desiatkami 
lokalít, kde je doložená sklárska produkcia. najbližšie k územiu slovenska sú doteraz potvrdené dielne 
v rakúsku a na Morave. z centier výroby boli výrobky distribuované do blízkych i vzdialenejších oblastí. 
na slovensku máme zatiaľ do sto lokalít, kde sa našlo vyše 200 náramkov (fragmentov i celých kusov), 
ako aj veľký počet korálikov a niekoľko kusov krúžkov - prstencových korálikov (Březinová 2004). 

osÍdlenie devÍna v doBe laténskeJ

devín, dôležitý strategický a komunikačný bod v oblasti stredného dunaja, je situovaný v tesnej blíz-
kosti Bratislavy. leží na sútoku dvoch riek - dunaja a Moravy, ktoré ho chránili z juhu a zo západu. na 
severe zabezpečovali jeho ochranu Malé karpaty. dlhodobé osídlenie devína končí až zničením hradu 
v napoleonských vojnách v roku 1809. staršie doklady osídlenia boli narušené alebo úplne zničené stre-
dovekou zástavbou, čomu sa nevyhli ani mohutné neskorolaténske vrstvy, ktoré pokrývali skoro celé 
územie dnešného hradu a obce. nepriaznivé terénne podmienky obmedzujú vypovedaciu schopnosť 
nálezov, avšak vzhľadom na ich kvalitu a na množstvo spolu nájdených rímskych importov ide o mi-
moriadne cenný súbor artefaktov z tejto lokality. kolekcia nálezov predstavuje možno najväčší súbor 
predmetov z neskorej doby laténskej z Bratislavy, s vysokou úrovňou dobovej materiálnej kultúry. v čase 
svojho najväčšieho rozsahu sa neskorolaténske osídlenie rozprestieralo na celej ploche dnešného hradu, 
zrejme vrátane akropoly, kde boli v minulosti staršie vrstvy odstránené. laténske vrstvy sa objavujú aj 
pri západnom a severnom úpätí hradného vrchu a tiež na niekoľkých miestach v obci, kde pravdepodob-
ne nejde o súvisle osídlenú plochu, ale o menšie osady viažuce sa na jednotlivé vyvýšené polohy. stavi-
telia doby laténskej si členitý reliéf na mnohých miestach hradného svahu terasovito upravili. využívali 
pritom i staršie zemné úpravy z doby bronzovej a zo začiatku doby železnej (Pieta/Plachá/Hlavicová 1986; 
Plachá 1972; 1991). 
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Časové a historické Postavenie keltského devÍna

osídlenie začalo niekedy na začiatku neskorej doby laténskej, koncom 2. stor. pred kr. najstaršie 
vrstvy sa najlepšie zachovali na území dnešnej obce, hlavne na polohách Farská roľa a kaštieľ. spomedzi 
nálezov si pozornosť zasluhuje hlavne šesť spôn spojenej konštrukcie. na hradnom kopci sa pravdepo-
dobne vinou neskoršej výstavby dá tento starší horizont sledovať menej zreteľne. výraznejšie sú zastú-
pené súvrstvia nasledujúcich neskorolaténskych sídliskových fáz zo záveru 1. stor. pred kr. (mladšia 
fáza stupňa ltd1), ktoré pokrývajú takmer celú plochu hradiska. k charakteristickým predmetom tohto 
obdobia patria rôzne typy spôn spojenej konštrukcie s dlhým vinutím, varianty spôn typu Beltz J, liate 
spony typu almgren 65. v danom časovom úseku vznikajú aj ďalšie šperkárske výrobky - rôzne liate 
bronzové krúžky, pásová zápona palmetovitého tvaru, ako aj veľké prstencové krúžky zo skla. význam 
devína stúpa po zániku bratislavského oppida, ktorého katastroický horizont datujeme medzi roky 55 
a 44 pred kr. zdá sa, že prevzal i niektoré jeho funkcie. v nálezoch sa objavuje maľovaná i dácka kera-
mika a tiež mince.

súPis nálezov sklenÝch PredMetov

archeologickým výskumom bolo počas početných výskumných sezón získaných aj niekoľko sklených 
artefaktov, ktoré sú zaradené do doby laténskej. kolekciu sklených nálezov tvoria náramky, koráliky, prs-
tencové koráliky či krúžky, zlomok skla pochádzajúci pravdepodobne z nádoby a zlomky sklárskej suro-
viny. v súpise sú uvedené najskôr nálezy zo starších výskumov (1936-1938 a 1951-1953) a potom nálezy 
z výskumov novších (1965-2003), o ktorých máme podrobnejšie informácie. v rámci skupiny novších 
nálezov bola robená aj spektrálna analýza vzoriek niektorých predmetov (je obsahom nasledujúceho 
príspevku - Gregor 2009). Pri opise jednotlivých predmetov postupujeme podľa typov rozpracovaných 
Th. E. Haevernickovou (1960) a upravených N. Venclovou (1990). Pri niektorých typoch udávame i chrono-
logické členenie do skupín a radov podľa R. Gebharda (1989). 

I. Archeologické výskumy v rokoch 1936-1938, 1951-1953

v priebehu výskumov v uvedených časových úsekoch sa na lokalite okrem iných nálezov získali aj 
štyri sklené koráliky a tri sklené prstencové krúžky z doby laténskej. nálezy sú uložené v archeologic-
kom múzeu snM v Bratislave (predmety sú zdokumentované, nie sú kreslené).

Koráliky

1. korálik (inv. č. aP 5447c) - v tvare pravidelného kruhu, farba tmavozelená, na povrchu buď bledohne-
dá korózia, alebo náter; priemer 1 cm, výška 0,6 cm, priemer otvoru 0,3 cm.

 nájdený bol spolu s jantárovým korálikom (priemer 1,2 cm) a tordovaným bronzovým krúžkom 
(priemer 1,8 cm) vo výkope 29/1938, v objekte 2 (hĺbka 340 cm), v laténskej vrstve 8-9. Predmety boli 
podľa záznamov navlečené na bronzovom drôtiku. vzhľadom na zachovanú veľkosť mohlo ísť o ná-
ramok alebo náhrdelník.

 dokumentácia: Eisner 1940-1941. 
2. korálik (inv. č. a 5442) - valcovitého tvaru, so žltými očkami, v ktorých je zelenkavé jadro, farba skla 

olivovozelená; priemer 1,7 cm, výška 1,1 cm, priemer otvoru 0,7 cm.
 nájdený bol vo výkope 29/1938.
3. korálik (inv. č. 5159) - v tvare zrezaného kužeľa, okraje majú výrazné hrany, na tele sú záseky po úpra-

ve, farba skla sivá až striebristá; priemer 1,4 cm výška 1,7 cm, priemer otvoru 0,7 cm.
 nájdený bol v roku 1953 (počas výskumu realizovanom J. dekanom) v južnej časti úseku iv v hĺbke 

60 cm.
4. korálik (inv. č. 5139) - zlomok malého korálika, sklo modrej farby so žltým náterom na povrchu; prie-

mer 1,7 cm, výška 0,4 cm, priemer otvoru 1 cm.
 nájdený bol v roku 1951 (počas výskumu realizovanom J. dekanom) v úseku i - splav.
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Prstencové koráliky (krúžky)

1. Prstencový korálik (inv. č. 5096) - krúžok pôsobí akoby bol zhotovený z hliny, zistené stopy po točení 
však napovedajú, že ide o prstencový korálik; priemer 3,4 cm, výška 1,5 cm, priemer otvoru 1,3 cm. 
sledovaním predmetu pod mikroskopom (M. gregor) sa potvrdilo, že ide o sklo ialovej farby a pri 
značnom zväčšení bolo vidno tiež klasickú jamkovitú i lístkovitú (perleťovú vrstvu) koróziu a okolo 
vnútorného otvoru tenké biele línie.

 nájdený bol povrchovým zberom v úseku ii/d-1952 (Dekan - rukopis, tab. lXXvii: 7).
2. Prstencový korálik (inv. č. 5136) - fragment krúžka, sklo tmavoialovej farby, bez výzdoby, s dobre 

viditeľnými stopami po točení; priemer 3 cm, výška 1,5 cm, priemer otvoru 0,8 cm.
 nájdený bol v roku 1952 (počas výskumu realizovanom J. dekanom) v úseku ii/1952 v objekte 10 aP 

5136 (Dekan - rukopis, tab. lXXvii: 4).
3. Prstencový korálik (inv. č. 5137) - fragment krúžka, ialové sklo so zvyškami žltej výzdoby na povr-

chu; priemer 3 cm, výška 1, 3 cm, priemer otvoru 1 cm.
 nájdený bol v roku 1952 (počas výskumu realizovanom J. dekanom) v úseku i/1952 v objekte 10 aP 

5137 (Dekan - rukopis, tab. lXXvii: 2).

II. Archeologické výskumy v rokoch 1965-2003

Počas výskumných sezón v uvedenom časovom úseku sa našli aj sklené predmety patriace k ozdo-
bám, ako aj k praktickým predmetom doby laténskej. uloženie nálezov: Mestské múzeum Bratislava, 
hrad devín, archeologické múzeum snM, Žižkova ulica 13, Bratislava.

Náramky

1. náramok (inv. č. a 8554) - typ haev. 14, modrej farby, s trojicou nepravidelne rozmiestnených bradav-
kovitých výčnelkov asi aj so stopami po bielej farbe, zle zachovaný; priemer 8 cm (možno 6 cm), šírka 
1,2 cm, hrúbka 1,1 cm, zachovaná dĺžka 4,2 cm (obr. 2: 4; F37: 3).

 nájdený bol 17. 9. 2002 v sektore 20 (nádvorie stredného hradu) v sonde 9-10/02, pochádza z vrstvy 
pozostávajúcej z hnedej kamenistej zeminy z hĺbky 200-220 cm.

 analýza g/6.
2. náramok (inv. č. a 2429) - typ haev. 3a, modrej farby, deformovaný; priemer sa nedá presne určiť, 

pravdepodobne 8 cm, hrúbka 0,4 cm, výška 0,6 cm, dĺžka zachovanej časti 4,6 cm, prierez v tvare pís-
mena d (obr. 2: 5; F37: 2).

 nájdený bol v roku 1985 v sektore 11, v západnej časti sondy 72/85, vo vrstve v hĺbke 180-200 cm 
v zničenom laténskom objekte v kamennej deštrukcii zapustenej do čiernej zeminy. Medzi kamením 
sa nachádzali fragmenty laténskej keramiky.

 analýza g/1.
3. náramok (inv. č. a 6521) - fragment, typ haev. 13, modrej farby, štvorrebrový so zvýraznenými dvomi 

stredovými rebrami presekávanými v tvare štvorčekov; priemer 6 cm, výška 1,2 cm, hrúbka 0,6 cm 
(obr. 2: 6; F37: 5).

 nájdený bol v roku 1989 v sektore 9, v sonde 7/e-d-F, v objekte 6.
 analýza g/2.
4. náramok (inv. č. a 3349) - fragment, typ haev. 3, hnedoialový; zachovaná dĺžka 5,9 cm, šírka 0,6 cm, 

priemer 7 cm (obr. 2: 3; F37: 6).
 nájdený bol 6. 9. 1973 v sektore 2/73, v sonde 27, v kruhovitom laténskom sídliskovom objekte z po-

polovitých vrstiev premiešaných s hnedou zeminou a kamením, datuje ho množstvo laténskej frag-
mentárnej keramiky, zrekonštruovať sa dala dvojkónická laténska miska (inv. č. 3362).

Koráliky

1. korálik (inv. č. a 3977) - olivovozelenej farby, s bielymi očkami a líniami; priemer 1,8 cm, výška 1,3 cm, 
priemer otvoru 0,8 cm, hrúbka 0,7-0,8 cm (obr. 1: 3; F34: 7).
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obr. 1. Bratislava-devín. koráliky (3, 4, 7) a krúžkové koráliky (1, 2, 5, 6, 8).
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 nájdený bol 22. 7. 1974 v sektore 2, v sonde v/20, v povrchovej vrstve v hĺbke 50 cm.
2. korálik (inv. č. a 6019) - sklo olivovozelenej farby, biele cik-cak línie na povrchu; priemer 1,5 cm, výška 

0,5-0,7 cm, hrúbka 0,5 cm (obr. 1: 7; F34: 4).
 nájdený bol v roku 1988 v sektore 15, v sonde iii/88, v laténskom objekte - remeselníckej a šperkárskej 

dielni.
 analýza g/5.
3. korálik (inv. č. a 6020) - hnedej až okrovej farby (bez analýzy ťažko jednoznačne určiť, či ide o sklo); 

priemer 1,4 cm, výška 1,1 cm, priemer otvoru 0,2-0,3 cm (obr. F34: 2).
 nájdený bol v roku 1988 v sektore 15, v sonde iii/88, v laténskom objekte - remeselníckej a šperkárskej 

dielni.
4. korálik (inv. č. a 6021) - exemplár s hnedým jadrom, s čiernou a hnedou glazúrou; priemer 1 cm, výš-

ka 0,7 cm, hrúbka 0,3 cm, priemer otvoru 0,4 cm (obr. F34: 1).
 nájdený bol v roku 1988 v sektore 15, v sonde iii/88, v laténskom objekte - remeselníckej a šperkárskej 

dielni. 

obr. 2. Bratislava-devín. náramky (3-6) a surovina zo skla (1, 2).
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5. korálik (inv. č. a 4879) - valcovitého tvaru, olivovozelenej farby, so žltými očkami, v ktorých je zelen-
kavé jadro; priemer 2 cm, výška 1,4-1,6 cm, priemer otvoru 0,2 cm, hrúbka 0,5 cm (obr. 1: 4; F34: 6).

 nájdený bol v roku 1978 v sektore 9, v sonde 1-34/78, vo vrstve v hĺbke 90-120 cm.
6. korálik (inv. č. a 4746) - modrej farby, po obvode má biely pásik; priemer 1,3 cm, výška 0,7 cm, prie-

mer otvoru 0,5 cm (obr. F34: 3).
 nájdený bol v roku 1977 v sektore 8, v sonde 32/77, vo vrstve v hĺbke 160-170 cm.
7. korálik (inv. č. a 8629) - kruhový, modrozelenej farby; priemer 1,2 cm, výška 0,7 cm, priemer otvoru 

0,7 cm (obr. F34: 5).
 nájdený bol 15. 8. 2003 v sektore 20, v sonde 25/03, vo vrstve 4.
8. korálik (inv. č. a 5097) - priehľadný, zelenej farby; priemer 3 cm, výška 1,3 cm, priemer otvoru 0,9 cm, 

hrúbka 1,1 cm (obr. F34: 13). 
 nájdený bol v roku 1979 v sektore 6, v sonde vi/79, v hĺbke 40-60 cm, v laténskej vrstve.

Prstencové koráliky (krúžky)

1. Prstencový korálik (inv. č. a 4117) - polovica tmavoialového, takmer čierneho krúžka, na povrchu 
stopy po žltej cik-cak výzdobe na povrchu tela; priemer 3,6 cm, výška 1,4 cm, hrúbka 1, 2 cm (obr. 1: 6; 
F34: 9).

 nájdený bol 23. 10. 1974 v sektore 2, v sonde v/23-v/24, v hĺbke 160-180 cm, pri vyberaní laténskeho 
objektu.

2. Prstencový korálik (inv. č. a 3348) - poškodený krúžok, silno skorodovaný, viditeľný je spôsob výro-
by - točenie, pôsobí ako tmavomodrý až čierny, avšak proti svetlu je to ialové sklo so zvyškami žltej 
polychrómie; zachovaná časť má priemer 3,5 cm, výšku 1 cm, hrúbku 1,1 cm, priemer otvoru 1,8 cm 
(obr. F34: 8).

 nájdený bol 31. 7. 1969 v sektore 1, v sonde 1/69 predĺženej južným smerom, v povrchovej vrstve  
v hĺbke 10 cm.

 analýza g/4.
3. Prstencový korálik (inv. č. a 3347) - veľký krúžok, dobre zachovaný, vzhľadom pôsobí ako kameň, je 

to však tmavé ialové sklo, na povrchu je cik-cak výzdoba žltej farby, ktorá je po obvode korálika a na 
hornej i dolnej časti okolo otvoru; priemer 4,5 cm, výška 2 cm, priemer otvoru 1,5 cm, hrúbka 1,6 cm 
(obr. 1: 1; F34: 12).

 nájdený bol v roku 1969 v sektore 1, sonde 6/69, vo vrstve v hĺbke 40-65 cm.
4. Prstencový korálik (inv. č. a 6862) - krúžok z tmavoialového, skoro čierneho skla, na povrchu sú 

stopy po sivo-bielej výzdobe, točenie výzdoby je v tvare závitu; priemer 3,2 cm, hrúbka 1 cm, priemer 
otvoru 1 cm (obr. 1: 8; F34: 10).

 nájdený bol 12. 7. 1993 v sektore 14, v sonde 18/93, v povrchovej vrstve v hĺbke 20-40 cm.
 analýza g/3.
5. Prstencový korálik (inv. č. a 7636) - veľký krúžok zhotovený z tmavého skla ialovej farby, na povr-

chu je cik-cak až vlnicová výzdoba žltej a po obvode bielej farby; priemer 4,3 cm, výška 2 cm, hrúbka 
1,5 cm, priemer otvoru 1,4 cm (obr. 1: 2; F34: 14).

 nájdený bol 3. 11. 1998 v sektore 14-15, v sonde 25, v keltskom sídliskovom objekte v hĺbke 120 cm, 
spolu s ním sa tam našiel fragment žarnova, zvieracie kosti a kolieska (inv. č. a 7648 a a 7647).

6. Prstencový korálik (inv. č. a 6188) - krúžok zdobený žltými prúžkami, jadro tvorí modro-zelené sklo; 
priemer 3,8 cm, výška 1,5 cm, hrúbka 1,5 cm, priemer otvoru 1,1 cm (obr. 1: 5; F34: 11).

 nájdený bol v roku 1989 v sektore 9, v sonde 7/F/89, v hĺbke 80-100 cm, v laténskom objekte 6. 
7. Prstencový korálik (inv. č. a 8492) - fragment krúžka, zdobený vlnovkou žltej farby; priemer 3,56 cm, 

hrúbka 1,9 cm.
 nájdený bol 3. 10. 2002 v sektore 20, v sonde 12/02, v hĺbke 120-140 cm, v poškodenom laténskom 

objekte (nekreslený).

Surovina

1. sklovitá hmota (bez inv. č.) - dva fragmenty nepravidelného tvaru, akoby trocha pretavené, na povr-
chu póry (obr. 2: 1, 2; F37: 7, 8).
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 nájdené boli 27. 8. 1984 v sektore 15, v sondách 18-20, v sekundárnej polohe v zásype hrobu 128/84.
 analýza g/9.
2. sklená hmota (bez inv. č.) - surovina tmavozelenej farby; veľkosť 3 x 1-1,5 cm (obr. F37: 4).
 nájdená bola povrchovým zberom v roku 1987 v sektore 15, v sonde a/87.

Zlomok modrého skla

zlomok modrého skla (bez inv. č.) - fragment, snáď zvyšok plastického rebra nádoby? (obr. F37: 1).
nájdený bol 8. 8. 1985 v sektore 15, v sonde 11, v laténskom objekte, v hĺbke 100 cm, pri mazanicovej 

podlahe, nachádzali sa tu i fragmenty laténskej keramiky.
analýza g/8.

nálezové okolnosti

nálezy, ktorými sa tu budeme zaoberať, pochádzajú hlavne z novších výskumov lokality. Predstavujú 
väčšinou ojedinelé predmety nájdené v sektoroch a vrstvách. týka sa to tak náramkov a korálikov, ako aj 
sklenej suroviny. z toho dôvodu je veľmi problematické vyjadriť sa k datovaniu uvedených predmetov, 
predovšetkým korálikov. na druhej strane sklené náramky možno v súčasnosti považovať za predmety, 
ktoré majú vysokú vypovedaciu schopnosť a svojimi možnosťami datovania sa dajú prirovnať k spí-
nadlám. Časť sklených predmetov sa našla aj v objektoch z doby laténskej spolu s ďalšími predmetmi 
s dobrou vypovedacou schopnosťou, preto tiež uvádzame opis týchto objektov.

Objekt 6/1989-1991 (sektor 9, sondy 7/e-7d-7F)

v hĺbke 80-100 cm sa zistila mazanicová podlaha v troch vrstvách nad sebou. tesne pod podlahou 
bola prepálená zemina, v nej boli menšie porozhadzované kamene a našli sa tu fragmenty laténskej ke-
ramiky, astragálová ozdoba z opaska (inv. č. a 6140), železná strelka (inv. č. a 6149), tordovaný železný 
ražeň (inv. č. a 6376), ingot (inv. č. a 6256) a fragmenty maľovanej keramiky. Pri severnom okraji podlahy 
bola očistená ďalšia prepálená štvorcová plôška s mazanicovým poterom (snáď kúrenisko), ohraničená 
po celom obvode plytkým žliabkom. v jej blízkosti sa našli dve kolové jamky. na základe celkovej nálezo-
vej situácie a sprievodného archeologického materiálu možno tento objekt vyhodnotiť ako základy chaty 
z prvej tretiny 1. storočia pred kr. vo výplni objektu sa našiel sklený korálik zdobený žltými prúžkami 
(inv. č. a 6188), fragment náramku (inv. č. a 6521) a ďalšie laténske nálezy (Plachá/Hlavicová 1993).

Objekt kováčskej a šperkárskej dielne (sektor 15, sonda iii/1988)

sonda iii/88 bola vytýčená v južnej časti juhovýchodného návršia hradiska (akropoly). do hĺbky 
100 cm sa v nej nachádzala sutina, do hĺbky 130 cm bola hnedá zemina premiešaná s drobným kamením 
a rôznorodou splavenou fragmentárnou keramikou. od hĺbky 140 cm sa zistili prepálené popolovité 
vrstvy a v okolí kolové jamky. v tejto výplni sa už nachádzali fragmenty laténskej keramiky, celé nádoby 
na nôžke (inv. č. a 6057, a 6058), brúsne kamene (inv. č. a 6010, a 6015, a 6016), kryštál oválneho tvaru, 
bronzová britva (inv. č. a 6067), náramkové závesky (inv. č. a 6025, a 6154) a ďalšie železné a bronzové 
predmety. nezvyčajné množstvo železných, bronzových nálezov a keramiky nasvedčovalo tomu, že ide 
o pôdorys významného a ojedinelého objektu. Prepálená vrstva, v ktorej boli uvedené nálezy, mala hrúb-
ku cca 100 cm. kvôli zisteniu celého pôdorysu objektu bolo potrebné viackrát sondu rozšíriť. zistilo sa, 
že objekt mal obdĺžnikový pôdorys s dĺžkou 550 cm a šírkou 330 cm. Pozdĺž jeho severnej strany bolo 
nájdených sedem kolových jamiek, dve boli pozdĺž západnej strany a pozdĺž južnej strany sa našla jedna 
kolová jamka. objekt bol postavený na úrovni terénu, upravený terasovým spôsobom a mal stĺpovú kon-
štrukciu stien, omietanú ílom. na základe spomenutých skutočností a množstva významných nálezov 
vrátane železnej a sklenej trosky bolo ho možné vyhodnotiť ako kováčsku a šperkársku dielňu. v tomto 
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objekte sa našli aj uvedené koráliky (inv. č. a 6019, a 6020, a 6021). takýto bohatý objekt na laténske ná-
lezy je doteraz na devínskom hradisku a v jeho okolí ojedinelý a je možné ho zaradiť do 1. storočia pred 
kr. Pomoc pri datovaní poskytli aj dve mince simmerinského typu, nájdené tiež v popolovitej vrstve. 

Zdeštruovaný laténsky objekt

v sektore 20, v sonde 12/02 - v jej severnej časti v hĺbke 280 cm sa črtal nepravidelný kruh s tmavou 
prepálenou zeminou a prepálenými kostičkami. štyri väčšie kamene z južného stredovekého muriva 
suterénu renesančného paláca sa počas výskumu rozobrali a prehlbovala sa vrstva pod nimi. Po odstrá-
není žltej štrkovej vrstvy (hrúbka 3-7 cm) sa začistila plocha pod odstráneným kamenným obložením. 
v hrubej kompaktnej vrstve boli v hĺbke 380 cm od povrchu terénu takmer na celej ploche prepálené 
uhlíky premiešané s obilím. v najjužnejšej časti bol zreteľný fragment cca 40 cm dlhého dreva, ktoré sa 
však pri vyberaní rozpadlo. zemina bola prepálená, miestami tvrdá, ílovitá. Pri rozoberaní bloku zemi-
ny medzi starším stredovekým murivom a renesančným palácom sa našla v laténskom zdeštruovanom 
objekte sklená troska a fragment skleného krúžkového korálika zdobeného žltým cik-cak ornamentom 
(inv. č. 8492), fragmenty laténskej keramiky a ďalšie predmety.

rozBor sklenÝch PredMetov

v kolekcii nálezov sklených predmetov najmä z novších výskumov sa v prvom rade vyskytuje ženský 
šperk (korálik, náramok), ale aj surovina pravdepodobne používaná na jeho výrobu. koráliky boli zväčša 
súčasťou náhrdelníka a slúžili na okrasu hrdla a hrude, pričom sa na jednom náhrdelníku nevylučuje 
kombinácia korálikov z rôznych materiálov, napríklad koráliky zo skla a koráliky z jantáru. takéto korá-
liky sú potvrdené tiež z devína. niekedy, hlavne v prípade väčších typov korálikov predpokladáme, že 
ženský šperk pozostával iba z jedného korálika, ktorý bol navlečený samostatne, ako prívesok. náramky 
radíme medzi ozdoby horných končatín. zdobili zápästie, pričom kruhy s väčším priemerom sa nosili 
vyššie a označujeme ich ako náramenice.

Náramky

vo všetkých troch prípadoch je sklo vysoko kvalitné, homogénne a lesklé (pozri analýzu v nasledujú-
com príspevku - Gregor 2009). v dvoch prípadoch boli náramky v odtieňoch modrej farby, teda farbené 
oxidmi medi a kobaltu, v jednom prípade bol náramok zhotovený z hnedoialového skla. zastúpené boli 
celkom tri typy náramkov, a to v štyroch zlomkoch. označenie typov používame podľa Th. E. Haever- 
nickovej (1960) a doplnené je o rady podľa R. Gebharda (1989).1

• Náramok - Haev. typ 3a, Gebh. rad 38 - jednoduchý sklený kruh s proilom v tvare písmena d. väčšinou 
sa vyskytujú nezdobené tvary, najčastejšie sú modrej farby, ale sú varianty aj z ialovej, hnedej, zelenej 
a neskôr aj bezfarebné so žltou fóliou. Priemer týchto náramkov je okolo 5 cm, rozmerom menšie ná-
ramky boli určené deťom. Podľa N. Venclovej (1990, 116) možno tento typ rozdeliť do dvoch podtypov 
- jeden je zastúpený na pohrebiskách v Mani a Palárikove a patrí do ltc1, druhý možno datovať až do 
ltd. tieto náramky sú čo do počtu častejšie v západokeltskom prostredí. Podľa doteraz publikova-
ných zlomkov sa zdá, že uvedený typ na území rakúska patril k veľmi obľúbeným šperkom, pričom 
ich M. Karwowski (2004, 79) na základe nálezov zo sídlisk datuje až do ltd. z výsledkov spracovania 
sklených kruhov z Manchingu ich R. Gebhard (1989) začlenil do radov 34-38. tento náramok je rozší-
rený na území holandska, severného talianska, južného a západného Francúzska a Česka. Možnosť 
jeho výroby sa uvádza v holandsku, na území dolného alebo horného toku rýnu. Mohol byť produ-
kovaný aj v Manchingu alebo v dürnbergu. zo slovenska bolo dosiaľ známych 10 kusov (Březinová 
2004), z devína pribudli dva fragmenty - jeden je vyhotovený v modrej a druhý v hnedoialovej farbe 
(druhý fragment je datovaný do ltd).

1 v texte sú použité skratky haev. a gebh.
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• Náramok - Haev. typ 13, Gebh. rad 4 - kruh so štyrmi rebrami a bez ďalšej výzdoby. dve vnútorné rebrá 
sú podstatne väčšie a sú rozčlenené do štvorhranných tvarov s kolmými, prípadne šikmými stenami. 
územne najbližším náleziskom k devínu, kde sa uvedený typ náramku vyskytol, je Petronell v ra-
kúsku (Karwowski 2004, č. 416). tento typ náramku je väčšinou zhotovený z modrého priehľadného 
skla a nie sú na ňom žiadne žlté alebo biele nálepy. rad 4 je podľa H. Wagnera (2006) spojený s vý-
robňou niekde v (južných?) Čechách. uvedený typ náramku je rozšírený aj v Manchingu a na území 
švajčiarska. Modrý variant je datovaný približne do ltc1b. na území slovenska bol zatiaľ zistený na 
4 lokalitách - šaštín-stráže, veľký grob, kežmarok a Jasenovo (Březinová 2004).

• Náramok - Haev. typ 14, Gebh. rad 1 - sklený kruh modrej farby s tromi pozdĺžnymi rebrami. stredové 
rebro je výrazne širšie a zdobené plastickými výčnelkami (bradavkami). Častejší je variant s troma bra-
davkami, ale vyskytujú sa aj štyri. niekedy býva na vrcholoch bradaviek žltá alebo biela bodka. naj-
včasnejšie typy sú datované už od ltc1a. zo slovenska pochádza doteraz 14 kusov, všetky sú v modrej 
farbe a s trojicou výčnelkov (Březinová 2004). takýto typ náramku patrí k častým nálezom na pohrebis-
kách. nálezy tohto typu šperku sú známe z územia Portugalska, španielska, Poľska a ukrajiny, bohaté 
zastúpenie má v nálezovom materiáli na území Bavorska, v oblasti horného toku Mohanu, na území 
Čiech a švajčiarska (hlavne v oblasti Bernu). Podľa H. Wagnera (2006) existovali tri oblasti produkujúce 
takéto náramky - Bern, Manching a Čechy. v oblasti toku rýna sa tento typ náramku vyskytuje najskôr 
v ltc1b a na území holandska najskôr v ltc2. Početne je zastúpený aj na území rakúska. na sloven-
sku je zatiaľ evidovaný zo 14 lokalít (Březinová 2004, 143, obr. 6). datujeme ho do fáz ltc1a a ltc1b, no 
nie je výnimkou ani neskoršie datovanie, predovšetkým nálezov na sídliskách.

Koráliky

v dobe laténskej predstavovali bežnú ozdobu, ktorá bola zvyčajne súčasťou náhrdelníka. objavujú sa 
rôzne tvary, rôzne veľkosti i rôzna výzdoba korálikov. najčastejšie sú však nezdobené jednoduché tvary 
diskovité, kotúčovité či krúžkové, zhotovené z modrého priehľadného skla. z devína pochádza dvanásť 
korálikov, z ktorých však jeden (inv. č. 5097 - obr. F34: 13) možno datovať skoršie, už do doby halštatskej. 
Problematické je aj zaradenie ďalších dvoch korálikov (inv. č. a 6020 a a 5159), ktoré radíme do doby 
laténskej iba na základe údajov, že pochádzajú z laténskych objektov. 

Prstencové koráliky (krúžky)

spolu s najmladšími typmi náramkov začali keltské dielne produkciu zvláštneho typu korálikov - tzv. 
prstencových korálikov (prstencových krúžkov)2. ide o veľké masívne krúžky s priemerom 3-5 cm, s ma-
lým otvorom. vyrobené sú zhodnou technikou ako náramky, s ktorými sa väčšinou zhoduje aj farba skla, 
výzdoba je však už úplne odlišná. nálezy z devína sú vyhotovené zo skla ialovej a zelenej farby tech-
nikou točenia vlákna do tvaru závitu. zastúpené sú zdobené i nezdobené /exempláre. zdobené sú buď 
radiálnou, tzv. lúčovitou výzdobou, alebo zdobením v tvare mriežky, prípadne majú na povrchu škvrny. 
tieto predmety mohli byť súčasťou náhrdelníkov alebo slúžili ako amulety. s ich výskytom sa stretávame 
hlavne v prostredí keltských sídlisk zo záveru letopočtu, v tzv. v oppidálnom prostredí. Početné súbory 
takýchto krúžkov pochádzajú napríklad zo stradoníc (Venclová 1990). Prvé triedenie krúžkových (prs-
tencových) korálikov urobila Th. E. Haevernick (1960). skupinu 19 až 22 predstavujú masívne nezdobené 
krúžkové koráliky s oválnym prierezom alebo proilom v tvare písmena d. do skupiny 23, 23a, 24 a 25 
patria už zdobené exempláre, často aj v rôznych farbách (modrá, zelená, ialová, žltá) alebo i bezfarebné. 
z devína je zastúpená skupina 23 (obr. 1: 1, 2), skupina 23a (obr. 1: 5, 6) a skupina 25 (obr. 1: 8). Jeden 
fragmentárne zachovaný prstencový korálik (inv. č. 3348 - obr. F34: 8) nevieme kvôli jeho veľkému po-
škodeniu bližšie identiikovať. zo starších výskumov na devíne pochádzajú tri prstencové koráliky, ktoré 
nie sú kresbovo zdokumentované vzhľadom na príliš malé fragmenty. Ďalší takýto korálik z devína je 
v literatúre publikovaný z objektu 10/51 a uvádza sa v súvislosti s vyhodnotením obetiska z Prosného, 
kde sa našli dva krúžkové koráliky (Pieta/Moravčík 1980, 261, obr. 6: 14)3. Podobné sú z Púchova (Pieta/

2 termíny prstencový korálik i prstencový krúžok sú správne.
3 Pravdepodobne ide o objekt 10/52, z ktorého máme takéto nálezy evidované a ktorý je tiež uvedený v súpise.
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Moravčík 1980, obr. 14: 9), z liptovskej Mary a kojetína (Pieta 1982, 58). Farebne sú zhotovené z hnedého 
a ialového skla. Jeden fragment prstencového korálika typu 23 je z Jánoviec-Machaloviec (Březinová/
Soják 2005, obr. 3: 3). z hainburgu pochádza krúžkový korálik skupiny 22. nálezy takýchto krúžkových 
korálikov sú početné predovšetkým z neskorolaténskeho obdobia a nezriedka sa vyskytujú v sprievo-
de rímskej keramiky či ozdôb. zastúpené sú predovšetkým na výšinných sídliskách v západokeltskom 
prostredí. 

lokalitY s vÝskYtoM sklenÝch šPerkov
v naJBliŽšoM okolÍ BratislavY-devÍna

Pri porovnaní počtu archeologických výskumov v Bratislave a jej najbližšom okolí, množstva ziste-
ných objektov z doby laténskej a počtu nájdených sklených predmetov vidno, že počet sklených nále-
zov je veľmi nízky. Mohli to spôsobiť viaceré faktory, napríklad neustála stavebná činnosť v mladších 
obdobiach, alebo aj skutočnosť, že laténske osídlenie je potvrdené až v dobe, kedy už tento šperk stráca 
na atraktivite a všeobecne sa vytráca z inventára sídlisk. najlepšie býva tento druh šperku zachovaný 
v kostrových hroboch, ktoré práve z tohto regiónu zatiaľ úplne absentujú. skôr k ojedinelým možno pri-
radiť doklady nálezov z pohrebísk v Bratislave-rači a v rusovciach (Pieta/Zachar 1993, 145), kde sa však, 
žiaľ, tento druh šperku nezachoval.

Náramky

• Bernolákovo (okr. senec), slovansko-avarský hrob - náramok, haev. typ 6a (Venclová 1990, 184).

• Bratislava, centrum, parcela 554 - sklený náramok, haev. typ 6b, kobaltovomodrý, bez výzdoby (Pieta/
Zachar 1993, 175, obr. 100: 7).

• Bratislava, Bratislavské podhradie, poloha vydrica - dva fragmenty náramkov, zatiaľ nie sú určené 
(výskum sahi v r. 2007-2008 - Štefanovičová et al. 2008).

• Bratislava-dúbravka, miestna časť veľká lúka - zlomky laténskych náramkov, zatiaľ presne neurčené 
(Elschek 1993; Elschek/Kolník 1992; Elschek/Kolník/Rajtárová 1990).

• Bratislava-trnávka, poloha „silničné“ aia/16/97, objekt 64 - fragment skleného náramku, haev. typ 
8c, gebh. rad 12 (asi 154), tmavomodrý (pôsobí až čierno), zvislo rebrovaný, proil v tvare písmena d; 
priemer 4 cm, výška 1 cm, šírka 0,4 cm; datovanie: ltc1a (Varsik 2000).

• Bratisalava-rusovce - sklený náramok, otázny typ, modrý, podľa farby asi patrí do doby laténskej 
(Schmidtová 2006).

• Bratislava-záhorská Bystrica - sklený náramok, haev. typ 6b/1 (Farkaš 1998, 58, obr. 25).

• chorvátsky grob (okr. senec), časť Čierna voda, poloha šákoň - zlomok skleného náramku, haev. typ 
7b, modrej farby, nepublikovaný, uložený v zbierkach Mestského múzea v Pezinku (za informáciu 
ďakujeme P. Witgrúberovi).

• senec, nso-tehelná, objekt 1, východná časť (vyberanie výplne 14. 10. 2004) - fragment skleného 
náramku 11, haev. typ 3b, kobaltovomodrý, s výzdobou v tvare prerušovanej vhĺbenej vlnovky vy-
plnenej bielou farbou, prierez v tvare zaobleného písmena d; predpokladaný priemer 4,5 cm, výška 
0,6 cm, šírka 0,4 cm (Čurný/Kovár 2006).

• Pezinok, poloha lúky - náramok, haev. typ 7b, modrej farby, nepublikovaný, uložený v Mestskom 
múzeu v Pezinku (za informáciu ďakujeme P. Witgrúberovi).

Koráliky a krúžky

• Bratislava, hradný vrch, sonda r9/66 - malý prevŕtaný korálik z bielej sklovitej hmoty; priemer 0,8 cm, 
priemer otvoru 0,3 cm; datovanie: ltc2-ltd (Čambal 2008, tab. lXXvi: 13).
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• Bratislava, Bratislavské podhradie, poloha vydrica, zvyšky odkrytého laténskeho objektu - keramika, 
fragmenty jantáru a sklený prsteň (výskum MsPsoP v r. 1971 - Fiala/Plachá/Vallašek 1991).

• Bratislava-lamač, poloha Jamy - korálik, typ 512 podľa N. Venclovej (1990), sýtožltej farby so siedmimi 
tmavomodrými očkami, s bielym medzikúžkom umiestneným v dvoch radoch; priemer 2,1 cm, prie-
mer otvoru 0,6 cm; datovanie: hd/lta (Farkaš/Samuel 2001).

• senec, nso-tehelná, objekt 1, hĺ. 20-25 cm (začisťovanie pôdorysu nad objektom 13. 10. 2004) - korá-
lik, haev. typ 22, malý korálik 1, kobaltovomodrej farby; vonkajší priemer 1 cm, priemer vnútorného 
otvoru 0,4 cm, výška 0,3 cm (Čurný/Kovár 2006).

Sklený šperk na priľahlom území Rakúska

• Bad deutsch-altenburg - krúžkový korálik, skupina 23 (Karwowski 2004, 210).

• götlesbrunn - náramky 3b, 6a, 8b a 14a (Karwowski 2004, 151, 155, 181, 196).

• hainburg an der donau, vrch Braunsberg - krúžkový korálik 2430 z nepublikovaného výskumu 
o. urbana. skupina 23 (Karwowski 2004, 210), sklené nálezy (Urban 1995, 501-502) sú zastúpené iba 
dvoma korálikmi a jedným krúžkovým korálikom. Modrobiely očkovitý korálik aF236 (Gebhard 1989, 
172, skupina viif), a modro-žlto cik-cak zdobený korálik aF 237 (Gebhard 1989, 171, skupina ivc) 
a krúžkový korálik 2690 (Gebhard 1989, 171).

• kitsee, svébsky hrob 292 - náramok typ 6b (informácia: dr. ch. Mayer), nepublikovaný (Karwowski 
2004, 167).

• Petronell - náramok, haev. typ 3a, nálezové okolnosti neznáme, uvádza zdroj: Haevernick 1960, 113, 
nr. 193 (Karwowski 2004, 149), náramok, haev. typ 13a (Karwowski 2004, 193), náramok, haev. typ 14a 
(Karwowski 2004, 197).

• Prelenkirchen - krúžkový korálik, skupina 22, modrý (Karwowski 2004, 209).

záver

sklené predmety patria nielen k atraktívnemu šperku, ale zároveň sú aj dobre datovateľnými ná-
lezmi, ktoré umožňujú sledovať predovšetkým kroj ženskej populácie v mieste nálezu, ako aj mobili-
tu keltských skupín a obchodné kontakty. na základe sledovania výskytu sklených kruhov a drobných 
korálikov v najbližšom okolí devína (mapa 1) možno konštatovať, že napriek relatívne malému počtu 
náramkov bolo toto územie určite osídlené už v priebehu ltc (na prelome ltc1/c2), dokonca niektoré 
typy korálikov umožňujú predpokladať osídlenie aj v hd a lta (lamač, devín). Potvrdzujú to aj včas-
nolaténske objekty z neďalekej dúbravky (Stegmann-Rajtár 1996). tomuto chronologickému začleneniu 
plne zodpovedajú aj nálezy sklených predmetov z najbližšieho okolia na opačnej strane dunaja, v okolí 
Braunsbergu v rakúsku. na oboch stranách dunaja sú zastúpené zhodné náramky typu haevernick 3a, 
3b, 6b, 7b, 8b a 13a, 14a. z korálikov sa vyskytujú jednoduché malé a prstencové koráliky skupiny 21, 
22, 23, ako aj zdobené tvary skupiny 23a, 24, 25. z väčších výskumov, ktoré sa v Bratislave v posledných 
rokoch realizovali a na ktorých boli preskúmané aj početnejšie objekty z doby laténskej, sa zatiaľ pri 
predbežných zverejnených výsledkoch nálezy tohto druhu neuvádzajú (zlaté piesky - Kuzma/Hrnčiarik 
2004; centrum - Čaplovič/Lesák 1993; Musilová/Lesák 1996).

Pri vyhodnotení kolekcie sklených predmetov z Bratislavy-devína, poloha hrad, možno skonštatovať, 
že aj napriek ich nie veľkému počtu sú tu zastúpené všetky typy predmetov, ktoré boli v dobe laténskej 
zhotovované zo skla. sú to náramky (4 ks), koráliky (12 ks), krúžkové (prstencové) koráliky (10 ks), 
fragment skla nádoby(?), ako aj sklárska surovina (3 ks). tieto predmety sú datované hlavne do ltc2-
ltd1, hoci náramok typ 14 radíme k tvarom zastúpeným už od ltc1b až po ltc2, hlavne v ltc2-ltd1. 
Potvrdzujú to náramky typu 13 a 3, ktoré sú modrej farby, ale aj jeden fragment z hnedoialového skla, 
ktorý možno datovať až do ltd. sklené koráliky sú bežné v celom laténskom prostredí až po dobu rím-
sku. krúžkové koráliky možno začleniť do skupín 21-25, s datovaním od ltd1 do ltd2. spektrum ná-
lezov je zhodné (aj keď v malom množstve) s nálezmi na mnohých ďalších neskorolaténskych sídliskách  
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Mapa 1. lokality s výskytom sklených predmetov v blízkosti Bratislavy-devína. 1 - Bratislava-devín; 2 - Bernolákovo; 
3 - Bratislava-trnávka; 4 - Bratislava, centrum, parcela 554; 5 - Bratislava-záhorská Bystrica; 6 - Bratislava-rusovce; 7 - Bra-
tislava, hradný vrch; 8 - Bratislava, Podhradie, vydrica; 9 - Bratislava-lamač; 10 - Bratislava-dúbravka; 11 - chorvátsky 
grob; 12 - Pezinok; 13 - senec; 14 - Bad deutsch-altenburg; 15 - götlesbrunn; 16 - hainburg an der donau; 17 - kitsse; 
18 - Petronell; 19 - Prelenkirchen.

Mapa 2. strediská s dokladom výroby sklených predmetov v dobe laténskej (upravené podľa Venclová 2006).
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v európe, kde sa predpokladá aj výroba sklených predmetov. azda nepochybíme, ak na základe nále-
zov zlomkov suroviny zaradíme aj devínske bralo k lokalitám, na ktorých mohlo dochádzať k výrobe 
sklených predmetov. takto by sa zoznam doteraz známych lokalít s predpokladom výroby skleného 
šperku (Venclová 2006, 52) posunul o niečo východnejšie (mapa 2). výsledky semikvantitatívnej spek-
trálnej analýzy (Gregor 2009) potvrdili, že pri všetkých vzorkách (g/1 až g/9) bolo použité sodné tavivo, 
ktoré bolo vzhľadom na zvýšené obsahy ca a Mg získavané z popolčeka halofytných rastlín. uvedený 
spôsob výroby taviva je typický hlavne pre stredomorskú oblasť. rovnako pomocou spektrálnej analýzy 
bolo možné identiikovať a interpretovať jednotlivé farby analyzovaných skiel. vzorky modrého skla boli 
sfarbené pridávaním zlúčenín kobaltu. keďže momentálne sú k dispozícii len semikvantitatívne údaje 
o chemickom zložení, tak na základe týchto výsledkov sa dá predpokladať, že tmavomodré sfarbenie sa 
docielilo pridaním zlúčenín medi a svetlomodré sfarbenie sa dosiahlo pridaním zlúčenín železa, mangá-
nu a antimónu. špeciickým prípadom je vzorka g/9, ktorá na základe semikvantitatívneho chemického 
zloženia je takmer rovnaká ako tmavomodré predmety. Podľa semikvantitatívnej chemickej analýzy je 
tmavomodré sfarbenie spôsobené pridaním kobaltu a pre vzorku je charakteristický zvýšený obsah cu. 
na základe makroskopického vzhľadu a chemického zloženia nie je vylúčené, že analyzovaná vzorka 
predstavuje polotovar, z ktorého boli následne vyrábané predmety. Podrobnejšie štúdium a porovnanie 
presného chemického a izotopového zloženia polotovaru a predmetov by mohlo prispieť k vyriešeniu 
tejto otázky. Pridávaním zlúčenín mangánu pri redukčnej atmosfére sa docielilo tmavoialové sfarbenie 
vzoriek g/3 a g/4. olivovozelené sfarbenie vzorky g/5 bolo docielené v oxidačnej atmosfére pridaním 
zlúčenín železa a medi.

devín, tak ako aj ďalšie lokality v malokarpatskom masíve (Plavecké Podhradie, smolenice), bol star-
ším hradiskom osídleným už v predchádzajúcich obdobiach. v dobe laténskej sa mení na stredisko typu 
„zemplín“. tvorí ho menšia opevnená akropola obklopená viacerými industriálnymi osadami. vývoj 
a presnejšie datovanie devína nie je napriek dlhoročným výskumom spoľahlivo doriešený. najstaršie 
nálezy siahajú do ltc2 a najbohatšie je zastúpená hlavne mladšia časť stupňa ltd1. významnú úlohu 
zohral aj na konci 1. stor. pred kr., kedy sa zreteľne prejavil dácky vplyv a zásah susednej norickej oblasti 
(Pieta 2001). devínske hradisko tu dožíva až do staršej doby rímskej. v tomto časovom úseku sa azda 
zvyšky domáceho obyvateľstva už priamo podieľali na realizovaní rímskej politiky, napríklad v roku 
6 pred kr. pri výprave tibéria proti germánskemu vladárovi Marobudovi, ako to môžu asociovať rímske 
mince z obdobia augustovho principátu (Pieta/Zachar 1993, 203). 

samotné hradisko na devíne bolo podľa doteraz zistených nálezov strediskom remesiel. išlo hlavne 
o kováčstvo a s ním spojené činnosti. v dielňach na železo sa však spracovávali aj iné kovy, napríklad 
bronz. neskorolaténske centrálne osady tohto typu sa postupne stávali aj strediskami obchodnej výmeny 
a zapájali sa aj do diaľkového a tranzitného obchodu. táto skutočnosť iba potvrdzuje náš predpoklad, že 
medzi remeselníkmi mohli pracovať i znalci výroby skla.
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Keltisches Glas aus Bratislava-Devín und aus der nahen Umgebung

g e r t r ú d a   B ř e z i n o v á   -   v e r o n i k a   P l a c h á

zusaMMenFassung

Bei der arhäologishen grabung wurden im laufe mehrerer grabungssaisons auh einige glasartefakte gefunden, die 
in die latènezeit datiert werden können. sie können in folgende gruppen eingeteilt werden: armbänder, Perlen, ringperlen, 
ein glasbruhstük, das wahrsheinlih aus einem gefäß stammt und glasrohstobruhstüke.

Bei der auswertung der sammlung von glasgegenständen aus Bratislava-devín, lage Burg, kann konstatiert werden, 
dass trotz der kleinen Menge von diesen Funden armbänder (4 stük), Perlen (12 stük), ringperlen (10 stük), das 
glasbruhstük aus einem gefäß(?) wie auh glasrohstof (3 stük) vertreten sind. das armband des typs 14 kann in den 
zeitraum von ltc1b bis ltc2 datiert werden, der typ 3a und typ 13 sind in die ltc2-ltd1 zu datieren. außer blauer 
Farbe ist ein armband des typs 3 aus braunlilafarbenem glas angefertigt, mit dem man erst in ltd konfrontiert wird. 
glasperlen kommen im ganzen latènezeitlihen Milieu bis in die römerzeit ganz geläuig vor. die ringperlen können 
in die gruppen 21-25 eingeteilt werden, wobei sie in den zeitraum von ltd1 bis ltd2 datiert werden. das spektrum 
von Funden (auh wenn in einer kleineren Menge) ist dem spektrum in einigen weiteren spätlatènezeitlihen siedlungen 
ähnlih, wo die herstellung von glasgegenständen angenommen wird. Wahrsheinlih begehen wir keinen Fehler, wenn 
wir auf grund der Funde von glasrohstof auh das Felsmassiv devínske bralo den Fundstellen zuordnen, auf denen 
glasgegenstände hergestellt wurden. dadurh wurde die liste von bisher bekannten Fundstellen mit der angenommen 
Produktion (Venclová 2006, 52) von glasshmuk ein bisshen in die östlihe rihtung vershoben (karte nr. 2). durh das 
spektrum der Funde wird bestätigt, dass die Besiedlung des Burgwalls auf devín shon früher statgefunden hat, shon in 
der Periode ltc2, aber zum größten aufshwung kommt es in dem zeitabshnit ltd, wobei seine Bedeutung auh in den 
jüngeren Perioden wähst. der devíner Burgwall existiert hier bis in die ältere römerzeit. in diesem zeitabshnit dürten 
sih die reste der heimishen Bevölkerung shon direkt an der realisierung der römishen Politik beteiligt haben, z. B. im 
Jahr 6 v. chr. rüstete tiberius gegen den germanishen könig Marbod, wie das auh römishe Münzen aus der zeit des 
Prinzipiats von augustus assoziieren (Pieta/Zahar 1993, 203).

der eigentlihe Burgwall auf devín war nah den bis heute entdekten Funden ein handwerkerzentrum, es ging vor 
allem um das shmiedehandwerk und um die damit verbundenen tätigkeiten. in den eisenwerkstäten wurden auh 
andere Metalle bearbeitet, wie z. B. Bronze. spätlatènezeitlihe zentrale siedlungen dieses typs wurden allmählih auh zu 
zentren des handelsaustaushs und sie waren auh im Fern- und transithandel tätig. diese tatsahe bestätigt auh unsere 
annahme, dass unter den handwerkern wahrsheinlih auh glaskenner gearbeitet haben.

auf grund der verfolgung des vorkommens von glasringen und kleinen Perlen in der nahen umgebung von devín 
(karte 1) kann konstatiert werden, dass dieses gebiet trotz einer relativ kleinen Menge von armbändern shon im laufe 
von ltc besiedelt war (an der Wende vom ltc1/c2), einige typen von Perlen erlauben die annahme, dass das gebiet auh 
in hd und lta besiedelt war (lamač, devín). diese tatsahe bestätigen auh frühlatènezeitlihe objekte aus dem niht 
weit entfernten stadteil von Bratislava dúbravka (Stegmann-Rajtár 1996). dieser hronologishen gliederung entsprehen 
völlig auh Funde von glasgegenständen aus der nahen umgebung auf der anderen seite der donau, in der umgebung 
von Braunsberg in Österreih. auf beiden seiten der donau sind die gleihen armbänder des typs haevernik 3a, 3b, 6b, 8b 
und 13a, 14a vertreten. von Perlen sind einfahe kleine Perlen wie auh ringförmige Perlen der gruppe 21, 22, 23 wie auh 
verzierte Formen 23a, 24, 25 vertreten.

karte 1.  Fundestellen mit dem vorkommen von glasgegenständen in der nähe von Bratislava-devín. 1 - Bratislava-de-
vín; 2 - Bernolákovo; 3 - Bratislava-trnávka; 4 - Bratislava, centrum, parcela 554; 5 - Bratislava-záhorská Bystri-
ca; 6 - Bratislava-rusovce; 7 - Bratislava, hradný vrch; 8 - Bratislava, Podhradie, vydrica; 9 - Bratislava-lamač; 
10 - Bratislava-dúbravka; 11 - chorvátsky grob; 12 - Pezinok; 13 - senec; 14 - Bad deutsch-altenburg; 15 - götles- 
brunn; 16 - hainburg an der donau; 17 - kitsse; 18 - Petronell; 19 - Prelenkirchen.

karte 2.  zentren in denen die Produktion von glasgegenständen in der latènezeit belegt wurde (bearbeitet nah Venclová 
2006).
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abb. 1.  Bratislava-devín. glasperlen (3, 4, 7) und ringperlen (1, 2, 5, 6, 8). 
abb. 2.  Bratislava-devín. armbänder(3-6) und rohstof aus glas (1, 2).

abb. F34.  Bratislava-devín. glasperlen (1-7) und ringperlen (8-14).
abb. F37.  Bratislava-devín. armbänder (2, 3, 5, 6), glasbruhstük (1) und rohstof aus glas (4, 7, 8).

Farebné ilustrácie:

obr. F34.  Bratislava-devín. koráliky (1-7) a krúžkové koráliky (8-14).
obr. F37.  Bratislava-devín. náramky (2, 3, 5, 6), zlomok skla (1) a surovina zo skla (4, 7, 8).

Príspevok bol spracovaný v rámci grantového projektu 2/7018/07 agentúry VEGA.

 Phdr. gertrúda Březinová, csc.
 archeologický ústav sav
 akademická 2
 sk-949 21 nitra
 gertruda.brezinova@savba.sk

Phdr. veronika Plachá
Baníkova 4
sk-841 05 Bratislava
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obr. F34.
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obr. F37.
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