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1. Úvod  

  
Ťaņiskom predloņenej práce je rozbor keramického materiálu zo ńtyroch objektov 

ranoneolitického sídliska v Moravanoch, okres Michalovce. Vyhodnotením tvarovej ńkály, 

ornamentálnych prvkov ako aj rozlíńených typologických postupov sa snaņím postihnúť ako 

chronologické otázky, tak aj vzťahy k súvekým neolitickým lokalitám na Východoslovenskej 

níņine. Zvláńtnu pozornosť venujem objektom 10/01 a 2/01, ktoré sa ako jediné prekrývajú 

v zmysle horizontálnej stratigrafie. Snaņím sa v tomto prípade zistiť, či je moņné 

v keramickom inventári týchto jám rozlíńiť časovú následnosť. Výber objektov bol daný ich 

zvláńť výraznými súbormi, ktoré vńak nie je moņné objektívne vyhodnotiť v zmysle 

percentuálneho zastúpenia jednotlivých techník, nakoľko pôdne podmienky na nálezisku 

negatívne vplývali na stav zachovania najmä čierno maľovanej výzdoby, ktorá sa zachovala 

len vo vzácnych prípadoch . Na základe skúsenosti z iných, staroneolitických lokalít, akými 

sú napríklad Malé Rańkovce vńak vieme, ņe tenkostenná keramika bola maľovaná aņ v 80 

percentách prípadov. 

Lokalita v Moravanoch, okr. Michalovce, predstavuje dôleņitý článok v mozaike 

ranoneolitického osídlenia Východoslovenskej níņiny (VIZDAL 1998). Okrem skutočnosti, 

ņe ide v súčasnosti o jedno z najlepńie skúmaných nálezísk, jej zvláńtne postavenie zaručuje aj 

poloha. Osada v Moravanoch sa nachádza na svahu Pozdińovského chrbta v nadmorskej 

výńke 170 metrov, čo je atypické pre včasne neolitické osady v regióne Potisia, ktoré 

spravidla sú situované na nízkych riečnych terasách. Dôvody takéhoto umiestnenia sídliska sú 

nám nateraz neznáme. Jednou z moņnostI by mohla byť skutočnosť, ņe jej obyvatelia patrili 

eńte k pôvodnému mezolitickému substrátu, ktorý si osvojil nový produktívny model 

hospodárenia, avńak istú dobu ostal viazaný na terény, s ktorými bol spätý v minulosti 

(Tillmann 1993) . Ņiaľ, túto hypotézu sa zatiaľ nepodarilo podporiť ani pretrvávajúcou 

mezolitickou tradíciou pri výrobe ńtiepanej kamennej industrie a ani osteologickým 

materiálom, v ktorom by bolo zvýńené percento lovenej zveri a ktorý sa kvôli nepriaznivej 

pôde nezachoval. Nespornou výhodou pri spracovaní materiálu je skutočnosť, ņe okrem 

jedinej známej intrúzie z 12. storočia ide o monokultúrnu lokalitu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. História bádania  
 

2.1 Osídľovanie Východoslovenskej nížiny  

 
 Proces neolitizácie Východoslovenskej níņiny napriek dôleņitým zisteniam 

z posledných dvoch desaťročí predstavuje jeden z nedostatočne poznaných momentov 

v pravekom vývoji severovýchodného Potisia. Posun nastal v určení pribliņných počiatkov 

tohto procesu, ktorý na základe kalibrovaných údajov C
14

 dnes kladieme do obdobia 5700 – 

5600 p. n. l. Mení sa aj pohľad na formy tohto procesu, ktorý v krátkom období priniesol 

v spoločensko – ekonomickej oblasti zmeny, ktoré v celoeurópskom kontexte znamenali 

revolučný posun. Uvaņuje sa o modeli kultúrnej kolonizácia malých skupín neolitikov, 

akýchsi misionárov, od ktorých pôvodné obyvateľstvo malo prebrať usadlý spôsob ņivota 

a vńetky inovácie v hospodárskej oblasti.  

 

Mapa 1. Mikroregióny z najväčńími koncentráciami staroneolitického osídlenia v oblasti horného Potisia. 

 

Pri pohľade na mapu (mapa 1.) rozmiestnenia staroneolitických osád, je zreteľná ich 

koncetrácia v Podvihorlatskej oblasti a v priestore Malčickej tabule. Sú situované v blízkosti 

riečnych tokov, na nízkych terasách alebo len na rozhraní medzi suchým a mokrým 

prostredím. Ich výber prvými roľníkmi nie je samozrejme náhodný. Obidve spomínané 

koncetrácie sú situované na veľmi kvalitných černozemiach v blízkosti vodných tokov a tieņ 

zdrojov kamenných surovín. Najpríťaņlivejńou z nich bol iste uņ spomínaný obsidián, ktorý 



 

priťahoval ľudí uņ od stredného paleolitu a iste zohral svoju úlohu v neolitizácii daných 

regiónov. Nezodpovedaným  ostáva problém ostatných surovín, ako je napríklad soľ, ktorej 

vyuņívanie snáď môņeme predpokladať uņ v tomto období. 

Nedorieńenou vńak zostáva otázka miestneho mezolitického substrátu, ktorý v tejto oblasti 

indikuje prítomnosť atraktívneho obsidiánu, ale aj skutočnosť, ņe na Zakarpatskej Ukrajine, 

ktorá patrí do rovnakej podhorskej oblasti Východných Karpát, evidujeme hneď niekoľko 

veľmi významných mezolitických staníc (Uņhorod, Kamenica, Huta…)                   

(MACKEVOJI 1995, 41).  Mezolitické obyvateľstvo sa tu viac orientovalo na členité lesnaté 

terény, o ktoré nemali roľníci v prvej vlne záujem (KOZŁOWSKI – NOWAK 2007). 

V ďalńom období vńak dochádzalo k pribliņovaniu jednotlivých skupín. Staroneolitické 

osídlenie na Západnej Ukrajine sa v zásade riadi podľa rovnakého vzorca pri vyhľadávaní 

vhodných lokalít. Intenzívne je osídľovanie na terasách riek a v spomínanom podhorskom 

pásme (POTUŃNIAK 1985). Osady prvých roľníkov sa nachádzajú v relatívnej blízkosti 

skúmaných mezolitických staníc a umoņňujú preto uvaņovať o určitej forme spolunaņívania 

na počiatku neolitizácie. Pre doterajńiu absenciu dokladov mezolitického osídlenia na 

Východoslovenskej níņine, je táto teória pre túto oblasť v rovine hypotézy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Predpokladané hlavné smery príchodov najstarńích  neolitických komunít. 

 



 

Kolonizácia Výhodoslovenskej níņiny prebiehala v niekoľkých vlnách a z niekoľkých 

smerov (mapa 2.). Jednotlivé lokality z obdobia starého neolitu dokumentujú príchody 

neolitikov v rôznych časových horizontoch.  Jeden z týchto prúdov viedol na 

Východoslovenskú níņinu pravdepodobne aj zo Zakarpatia a to v najmenej dvoch smeroch: 1. 

Postupom pozdĺņ úpätia Vihorlatských vrchov (Východné Karpaty). Lokality: Tibava, Lúčky, 

Zaluņice, Michalovce, Zbudza a i. 2. Sledujúc tok rieky Uh. V tomto prípade nie je výlučená 

prítomnosť plavidiel ( monoxylov, resp. pltí). Lokality: Slavkovce, Zemplínske Kopčany, 

Malé Rańkovce, Veľké Rańkovce a i. Trasa pozdĺņ Uhu privádzala kolonistov do blízkosti 

východnej hrany Malčickej tabule, ktorá sa vyznačuje veľmi kvalitnou pôdou. Aj táto 

skutočnosť viedla k hustému osídleniu tohto priestoru, ktorý kontrastuje s priľahlým územím 

Drahňanskej depresie, ktorá so svojimi ťaņkými, stále podmáčanými pôdami nebola vhodná 

na osídlenie. Skutočnou ekologickou bariérou vńak bolo územie Medzibodroņia 

s nepriechodnými mokrinami, močiarmi zamorenými bodavým hmyzom. Výraznejńie stopy 

osídlenia tu nachádzame aņ v dobe bronzovej. 

Lineárna kultúra na východnom Slovensku sa uņ v starńom stupni diferencuje podľa 

oblasti do dvoch základných okruhov, ktoré sú od seba oddelené pohorím Slánskych vrchov : 

 východopotiský okruh, v oblasti Východoslovenskej níņiny, najmä v povodí riek Bodrog, 

Ondava, Latorica, Uh a Tisa. V starńom stupni je pre túto oblasť typická čierno maľovaná 

keramika skupiny Kopčany. 

západopotiský okruh,  do ktorého patrí oblasť Gemera, Końickej kotliny a Ńarińského 

podolia. Tento okruh bol v starom stupni osídlený iba v  juņnej časti Końickej kotliny a je 

preň typická rytá výzdoba keramiky, ktorú radí do skupiny Barca III. 

Najneskôr v strednom stupni sa neolitická kultúra začína ńíriť ďalej na sever. Je osídlený 

Gemer a celá Końická kotlina spolu so Ńarińským podolím na severe. Eńte výraznejńie sa 

prehlbujú rozdiely nielen medzi jednotlivými okruhmi, ale aj  regionálnymi skupinami. 

V Końickej kotline a Ńarińskom podolí je dominantná skupina Tiszadob, ktorá vńak preniká 

zrejme obchodnou cestou aj na Východoslovensku níņinu, kde je rozńírená skupina Rańkovce 

a na západ do oblasti Slovenského krasu so skupinou gemerskej lineárnej keramiky. Kontakty 

medzi východopotiským a západopotiským prebiehali zrejme cez niektoré ľahko schodné 

údolia riek ako Sekčov, Topľa a Roňava.  

Prechod k bukovohorskej kultúre je dobre podchytený na niekoľkých náleziskách                    

( Zemplínske Kopčany, Ńarińské Michaľany ) a je v zásade plynulý. 

 Uņ pred polovicou 6. tis. p. n. l. vznikajú sídelné ńtruktúry, v budúcnosti, do veľkej 

miery reńpektované mladńími pravekými komunitami. Pri premietnutí uvádzaných skutočností 



 

na mapu SV Potisia, sa nám zreteľne črtá polmesiac, ktorý síce v inom čase a priestore neņ 

ten blízkovýchodný, moņno tieņ pokladať za úrodný, predstavujúci pre túto časť strednej 

Európy miesto zrodu a rozńírenia roľníckej civilizácie. V optimálnych oblastiach dochádzalo 

k vytváraniu sídelných koncentrácii a priestorových vzťahov. 

Pre pochopenie neolitizácie spomínaného územia je samozrejme nutne vnímať veci 

v ńirńom stredoeurópskom kontexte s prihliadnutím najmä na kryńtalizačné jadro kultúry 

s východnou lineárnou keramikou vo východnom  Maďarsku. 

 
2.2 História bádania starého neolitu na východnom Slovensku  

 

Systematické bádanie najstarńej neolitickej kultúry začalo iba pred ńesťdesiatimi 

rokmi. Počiatky výskumu kultúry s východnou lineárnou keramikou (ďalej len AVK) vńak 

siahajú uņ do 19. storočia (ide napríklad o náhodne výkopy grófa Sztáraya  v obci Lúčky okr. 

Michalovce). V tomto období majú podobne ako vo väčńine strednej Európy charakter 

zhromaņďovania nájdených artefaktov bez snahy o časové zaradenie. V prvej polovici 20. 

stor. sa v čiastkových ńtúdiách Eisnera i Budinského-Kričku stále uvádzala ako najstarńia 

kultúra na východnom Slovensku kultúra bukovohorská. Zapríčinené je to hlavne absenciou 

jednak dostatočne preukázateľného starolinéarneho materiálu, jednak atraktivitou 

bukovohorskej keramiky, ktorá bola známa uņ dlhńí čas.  

 Veľkým prínosom sa stal povrchový prieskum Východoslovenskej níņiny K. Andela 

v rokoch 1953 a 1954, počas, ktorého objavil niekoľko desiatok neolitických lokalít (ANDEL 

1955). Lineárne črepy síce mylne zaradil do krińskej kultúry, správne vńak upozornil na 

moņný predbukovohorský vývoj. Zásadný význam  pre poznanie kultúry s východnou 

lineárnou keramikou mal výzkum v Barci III počas, ktorého L. Hájek správne odlíńil lineárnu 

keramiku od keramiky bukovohorskej a zaviedol pre túto skupinu nálezov pomenovanie 

východoslovenska volutová keramika. Tzv. základovým kameňom sa stála jeho ńtúdia Nová 

skupina páskové keramiky na východním Slovensku (HÁJEK 1957). Nálezy z Barce III sa stali 

kľúčovými pre porovnávanie ostatných nálezov podobnej keramiky na východnom 

Slovensku. V ďalńích rokoch dońlo k niekoľkým výskumom počas, ktorých boli zistené 

ďalńie a ďalńie doklady lineárnej keramiky, ktoré vńak vykazovali rozličné stupne vývoja, 

vďaka čomu vystala potreba jemnejńieho typologického spracovania.  

 Eńte na konci 50-tych rokov bol uskutočnený výskum v Zemplínskych Kopčanoch 

(VIZDAL – PAULÍK 1959), ďalńie svetlo do problematiky potom vniesli aj výskumy J. 

Vizdala v Lastovciach a Michalovciach-Hrádku. Pre východopotiský okruh, do ktorého 



 

spomínané lokality patria, sa stala čierna maľba charakteristickým znakom v kontraste 

s výzdobou  rytím u západopotiského okruhu. V roku 1963 preskúmal S. Ńińka dve sídliskové 

jamy v Lúčkach. Medzi najvýznamnejńie stratifikované lokality nájdené do roku 1989 patria 

Veľké Rańkovce. Tie poskytli veľký počet dobre datovateľnej keramiky na základe, ktorej J. 

Vizdal vyčlenil samostatnú skupinu Raškovce. Ďalńou lokalitou sú Zemplínske Kopčany, kde 

bola preskúmaná časť veľkého sídliska s lineárnymi a bukovohorskými objektmi, pričom 

niektoré z objektov sa nachádzali v superpozícii a prvýkrát pomohli bezpečne zaradiť skupinu 

Rańkovce pred bukovohorskú kultúru.   V západopotiskom okruhu sa výskumu starého neolitu 

venovali  J. Lichardus (uskutočnil výskumy v jaskyniach Ardovo, Čertova diera a Domica), 

ktorý upozornil na výskyt osobitej tzv. gemerskej lineárnej keramiky. Významný bol aj jeho 

výskum lokality Michalovce – Hrádok, na základe, ktorého sformuloval názor o 

„protolineárnej“ keramike (1970).  

Mimoriadny význam pre poznanie neolitizácie východného Slovenska má výskum Ľ. 

Kaminskej z roku 1980 v Końiciach v polohe Červený rak, pretoņe ide o doposiaľ najstarńí 

doklad sídliska z protolineárneho stupňa.  

 Posun v poznaní genézy kultúry s východnou lineárnou keramikou priniesli objavy na 

lokalitách Slavkovce, Zbudza, Zaluņice, Malé Rańkovce a Moravany, ktoré sa nachádzajú 

v centrálnej a severnej časti Východoslovenskej níņiny. Výskumy týchto osád najstarńích 

roľníkov boli uskutočnené od roku 1987 (Slavkovce) aņ do roku 1996 (Zbudza).  Na lokalite 

v Slavkovciach je zistená prítomnosť najstarńieho roľníckeho obyvateľstva na území 

východného Slovenska (skupina Szatmár). Hromadný nález – depot obsidiánových hľúz 

z objektu F/1988 je zatiaľ prvý svojho druhu nielen u nás, ale v celom východokarpatskom 

súvekom kultúrnom prostredí. Bol zostavený a dovezený z oblasti primárneho výskytu tejto 

suroviny – Zemplínskych vrchov. Svojím spôsobom je predzvesťou neskorńích transportov 

obsidiánu na lokality vzdialené stovky kilometrov. Neolitické sídlisko v Zaluņiciach, ktoré sa 

nachádza z väčńej časti pod hladinou vodnej nádrņe Zemplínska Ńírava. V rokoch              

1991 – 1995 umoņnil nízky stav vody v nádrņi uskutočniť archeologický výskum, počas 

ktorého bolo preskúmaných 18 sídliskových objektov, pričom v jednom z nich (1/91) bol 

nájdený kostrový hrob, ktorý je v danom priestore unikátny. Výskum v Moravanoch je 

v súčasnosti jediným plońným výskumom staroneolitickej osady na Východoslovenskej 

níņine.  

 Ohľadne vzniku a vývoja kultúry s východnou lineárnou keramikou existuje stále veľa 

nejasností, ktoré môņu byť objasnené iba systematickými bádaním na interdisciplinárnej a 

medzinárodnej úrovni.  



 

 

 

2.3 História výskumov neolitického sídliska v Moravanoch ,okr. Michalovce  

 

 Na moņnú prítomnosť neolitického sídliska na polohe Stredné pole poukázali zbery 

vtedajńieho ńtudenta histórie FF PU v Preńove M. Hamzu v roku 1998. Vlastný výskum v júni 

1998 začala realizovať Katedra dejín Filozofickej fakulty PU. Začal sa zistením, ņe 

zozbieraný črepový materiál a obsidiánová ńtiepaná industria sa vyskytujú v sekundárnych 

polohách na okraji poľa. Táto skutočnosť bola vysvetlená ńesť stupňov svaņitosťou terénu. 

Následnou sondáņou bol lokalizovaný objekt 1/98 pribliņne 60 metrov severne od výskytu 

povrchových nálezov (obr. 1).  

 Na základe výrazných a početných črepových nálezov a kamennej ńtiepanej industrie 

pokračoval výskum v roku 1999. V jeho úvode bola vykonávaná sondáņ pomocou ručnej 

vrtnej súpravy, ktorej výsledkom bolo zistenie, ņe jama 1/98 je v okruhu 50 metrov 

osamoteným neolitickým objektom. Isté indície poskytli vrty v západnej časti polohy Stredné 

pole. Na ich základe boli zemným strojom stiahnuté dva desať metrov dlhé a dva metre ńiroké 

pásy v smere S-J. V hĺbke 30-40 cm sa začali črtať dve tmavo sfarbené kultúrne vrstvy 

objektov. K ich preskúmaniu sa prikročilo aņ v nasledujúcom roku. Uzavretie spoločnej 

zmluvy o spolupráci medzi FF PU v Preńove a Archeologickým inńtitútom Jagellonskej 

univerzity v Krakowe znamenalo začiatok spoločného výskumu neolitického sídliska 

v Moravanoch,okr.Michalovce. Doteraz bolo realizovaných 7 spoločných výskumných sezón. 

 Prvej sezóny slovensko–poľského výskumu pod vedením J. K. Kozɫ owského,            

M. Pawlikowského, M. Kaczanowskej, M. Nowaka  a M. Vizdala sa zúčastnilo 9 poľských  

a 5 slovenských ńtudentov. Začala strojovým odkrytím plôch sond A – D. Z priestorovo 

výrazných objektov boli preskúmané jamy 2/99 A, 2/99 B a 3/99. Deńtrukcia v SZ rohu sondy 

A bola vyhodnotená ako objekt 4/99 v S časti sondy B bola zistená druhá deńtrukcia tvorená 

mazanicou – obj. 1/2000. Pri dokumentácii sa venovala pozornosť zakresľovaniu profilou. 

Východne od sond A a C bola rozńírená sonda E s objektom 1/99. Severne od sondy D bola 

vyhĺbená jama (-150 cm), z ktorej sa z jednotlivých vrstiev odobrali pôdne vzorky 

a zdokumentoval profil. Uskutočnilo sa zameranie objektov 1/98 a 2/99 A ( obj. 1/98 – 177m. 

n. m., N - 48°44'26. 3'', E - 21°48'14.5''; obj. 2/99 A – 178 m.n.m., N - 48°44'27.7'', E – 

21°48'06.7'').  

 Súčasne s výskumom neolitického sídliska sa realizovali na polohách Stredné pole 

a Zemianske pastvisko výskumy zamerané na potvrdenie paleolitického osídlenia (Ľ. 

Kaminská, M. Tomasková).  



 

 Druhej sezóny vedenej M. Nowakom a M. Vizdalom sa zúčastnilo 11 poľských a 7 

slovenských ńtudentov. Západne od sond z minulej sezóny boli v prvej fáze výskumu odkryté 

dve plochy s rozmermi 10x6 a 10x5 metrov oddelené ńesť metrov ńirokým pásom. Po jeho 

odstránení vznikla sonda F, v ktorej boli postupne rozoznané tri veľké objekty 1/01, 2/01 

a 3/01. V priestore „spojovacej” sondy bola zistená deńtrukcia malej piecky a stĺpová jama. 

Zloņitým útvarom sa od začiatku javil kruhový objekt 1/01, ktorého tvar je pravdepodobne 

výsledkom niekoľkých úprav. Pri rozńirovaní sondy západným smerom sa zistilo, ņe objekt 

2/01 je orientovaný v smere SZ – JV a uņ v tejto fáze sa nevylučovalo, ņe ide o prekrytie 

dvoch objektov. Od začiatku prác sa na archeologický materiál javil najbohatńí objekt 3/01, 

kde bola na viacerých miestach zistené koncentrácie črepového materiálu. Dokumentačných 

prác sa v priebehu výskumu zúčastnil aj J. K. Kozłowski.  

 Tretej sezóny sa zúčastnilo 11 poľských a 6 slovenských ńtudentov. V druhej polovici 

výskumnej kampane sa k tímu pripojil T. Kalicki, vykonávajúci geologické pozorovania. 

V úvode sa ručne vykonávané odkryvy orientovali na plochy situované západne od obj. 2/01, 

a začisťovanie severných častí obj. 3/01. Práce v sonde 1/2002 potvrdili prienik objektu 2/01 

s ďalńou jamou označenou 10/01. Ručne boli odkrývané aj sondy 2/02 a 3/02 nachádzajúce sa 

v blízkosti západného a severného okraja objektu 10/01. Dokumentované boli profily 

objektou 3/01 a 8/01. V druhej časti výskumu bola strojom odkrytá sonda I leņiaca severne od 

objektu 3/01. Juņne od neho bola vyhĺbená sonda / 10x20 m /, v ktorej sa pri planírovaní črtal 

oválny zahĺbený objekt 9/01. Sonda H bola odkrytá juņne od objektov 2/01 – 10/01. V nej sa 

od hĺbky 40 cm výrazne črtala kruhová jama ( obj. 4/02 ) bohatá na črepový materiál. V sonde 

11/2002 bola zistená jedna stĺpová jama a sonde 12/2002 a väčńí zahĺbený objekt 2/02. 

Západne od objektu 10/01 bola zachytená nevýrazná jama  ( hliník? ).  Výskum T. Kalického 

bol zameraný na začisťovanie profilov v údolí potoka Ńarkan.   

 V auguste 2003 výskum neolitického sídliska v Moravanoch pokračoval 4. sezónou. 

Poľskú stranu pod vedením M. Nowaka a T. Kalického zastupovalo 18 ńtudentov. Z FF PU sa 

výskumu zúčastnilo 5 ńtudentov. Práce začali začisťovaním sondy H, ohniska v objekte 10/01 

a kontrolného bloku v objekte 3/01. V sondách 4/2002 a 5/2002 boli skúmané a 

dokumentované objekty 9/01 a 5/02. Pri explorovaní jamy 4/02  sa zistilo, ņe kultúrna vrstva 

má hrúbku len 20 cm. Začisťovaním sondy 7/2002 sa zistilo, ņe je negatívna. Práce 

pokračovali aj v sonde I jej rozńirovaním. Pokračovali práce na detailnom skúmaní vrstiev 

v objektoch 10/01 a 10/2002. T. Kalicki spolu so ńtudentmi vykonával vrty v oblasti 

Ondavskej nivy ako aj v jej starom koryte. Vzorky boli získavané z jednotlivých terasovitých 



 

stupňov okraja Pozdińovskej pahorkatiny. Dôleņitá bola sondáņ na náplavovom kuņeli potoka 

Ńarkan.  

 Piatej sezóny v auguste 2004 sa zúčastnilo 9 poľských a 5 slovenských ńtudentov. 

Práce začali rozńirovaním sond F a I v ich severných častiach, kde sa nachádzali objekty 

vstupujúce do profilov. Vo východnej časti lokality, v blízkosti obj. 1/98 boli vytýčené dve 

sondy s rozmermi 10x5 m / sondy K – L /. Rovnaké rozmery mala aj sonda vytýčená  severne 

od objektu 3/02. Práce prebiehali aj na geologickom určovaní pôdnych sedimentov v údolí 

potoka Ńarkan (T. Kalicki). V strednej časti údolia v hĺbke 315 – 320cm bolo zistené 

rozhranie terciéru a kvartéru. Geologická sondáņ bola konzultovaná s M. Nowakom a J.K. 

Kozlowskim (tab. 3: 2) V hĺbke 40 cm sa v sonde K začala črtať tmavo sfarbená plocha 

preruńovaná v rovnakých intervaloch súbeņnými, asi 10cm ńirokými svetlými líniami. 

V sonde F pokračovalo vyberanie obj. 10/01. Práce prebiehali aj na explorovaní objektu 2/02, 

kde v hĺbke 70cm bol nájdený výrazný kus zuhoľnateného dreva. Po ukončení prác v tomto 

objekte sa začistil a zdokumentoval profil jamy 3/02, ktorého spodné vrstvy siahali na úroveň 

-110cm. V sonde K sa v jej juņnej časti začal črtať objekt oválneho tvaru zasahujúci do jej 

juņnej steny (obj. 2/04). Kresebne sa dokumentoval severný profil tejto sondy. V hĺbke 40cm 

sa v sonde K začal sporadicky objavovať stredoveký ( 12. – 13. stor. črepový materiál ).  

 Po ročnej prestávke pokračoval medzinárodný výskum v Moravanoch v auguste 2006. 

Prítomných bolo 15 ńtudentov z Poľska a 6 zo Slovenska. Vedľa archeológov sa výskumu 

zúčastnil T. Kalicki a M. Moskal, ktorí vykonávali paleobotanické analýzy. Súčasťou tímu 

bol prvýkrát aj A. Karabinoń. Archeologické práce sa sústredili na juņný a východný okraj 

sídliska. Juņne od sondy K bol vymedzený priestor novej sondy L (1/20006). Doteraz 

najjuņnejńia sonda na lokalite  M) s rozmermi 10x20m bola vytýčená 15 od obj. 2/99a . 

V obidvoch novovytvorených sondách sa práce sústredili na plońné odkryvy po 10cm 

vrstvách. V sonde M sa v hĺbke 35cm začali črtať obrysy troch objektov  - 1/06, 2/06, 3/06. 

V sonde L sa v 40cm začal črtať objekt 2/04. ktorý, ako sa neskôr ukázalo, pochádzal 

z obdobia stredoveku. Vedľa niekoľkých silne korodovaných ņelezných predmetov bola 

v objekte výrazne zastúpená najmä keramika, z ktorej sa dali rekonńtruovať ńtyri hrncovité 

tvary.  Profilácia okrajových časti ako aj spôsob výzdoby dovoľuje zaradiť objekt do 12. – 13. 

stor. Ide o ojedinelý doklad iného neņ neolitického osídlenia lokality. Funkciu objektu zatiaľ 

nemôņeme jednoznačne určiť. Moņno vysloviť dohad, ņe obydlie mohlo slúņiť predsunutým 

stráņcom zaniknutej stredovekej dediny. V sonde K sa výrazne črtal objekt 4/06, ktorý 

prakticky vo vńetkých vrstvách zostával bez nálezov a ani preplavovanie pôdy neprinieslo 

ņiadne výsledky. Z objektov v sonde M sa dospelo do hĺbky 60cm pričom v jednotlivých 



 

vrstvách boli zistené výrazné neolitické črepy a početná obsidiánová industria. Rezy 

objektami 2/06 a 3/06 doloņili prítomnosť malých črepových úlomkov, ktorá bola dôleņitá 

najmä v súvislosti s jamou 3/06, ktorú moņno pokladať za stĺpovú. Východne od objektu 4/06 

bola zaevidovaná malá tmavá plocha označená ako objekt 5/06. Prítomnosť T. Kalickeho 

pomohla vysvetliť dôvod absencie nálezov v objekte  4/06. Neńlo o antropogénny útvar, ale 

o miestnu prírodnú depresiu, do ktorej boli splavované z vyńńích polôh kultúrne výplne. 

Geologické sondáņe sa v tejto sezóne nesústredili len do mikroregiónu Moravian, ale skúmali 

sa aj terasy v extraviláne obce Kladzany a Parchovany.  

 Zatiaľ posledná, siedma sezóna výskumu staroneolitického sídliska v Moravanoch sa 

uskutočnila v roku 2007. Zúčastnilo sa jej 18 ńtudentov, z toho 12 poľských. Prvýkrát boli na 

výskume prítomní T. Chmielewski z Lublinu, P. Limburský a T. Chmela z Prahy. Práce boli 

sústredené do sond M, K a L. Pri začisťovaní v sonde L boli zistené ďalńie tri malé objekty,  

stĺpové jamy - 1/07, 2/07 a 3/07. Cez spomínané objekty boli urobené rezy a explorovali sa 

ich polovice. Juņne od objektu 1/06 sa nejasne črtá jama 4/07, ktorá zabieha do profilu sondy 

M. V objekte 2/07 sa na úrovni 70 – 75 cm začala črtať koncentrácia črepov, ņiaľ veľmi 

skorodovaných. Profil tohto objektu sa prehĺbil aņ na úroveň 105cm pričom vlastná kultúrna 

vrstva s rovným dnom siahala do hĺbky 85 cm. Východný okraj sondy M bol rozńírený tak, 

aby bol zachytený ďalńí priebeh obj. 1/06. Jeho obrys bol v reze sledovateľný do hĺbky 165 – 

170cm. Oproti výrazne tmavej vrstve, ktorá siaha do úrovne 90 – 100 cm, sú spodné vrstvy 

objektu 1/06 oveľa svetlejńie s malým počtom nálezov. Nepreskúmané časti objektu boli 

prikryté fóliou a čiastočne zasypané.  V sonde K bol ukončený výskum stredovekého objektu 

po dosiahnutí úrovne 100cm. T. Kalicki, L. Limburský spolu s autorom začistili v Kladzanoch 

profil na riekou Topľou, ktorý dosiahol výńku 5 metrov. V hĺbke 280 – 290cm sa zistila 

mazanica, jeden kus črepu a uhlík.  

 

3. Prírodný raz a poloha lokality 
 

3.1 Poloha lokality  

 

 Lokalita sa nachádza na Východoslovenskej níņine, na východnom svahu tektonickej 

jednotky zvanej Pozdińovský chrbát, asi 60 metrov nad dolinou rieky Ondava. Nálezisko je 

lokalizované v polohe Stredné pole (mapa 3) niekedy uvádzané aj ako Vyńe roņka, asi 1 

kilometer na východ od cesty spájajúcej obce Niņný Hrabovec a Trhovińte, pozdĺņ ktorej sa 

rozprestiera obec Moravany, asi 200 metrov na juh od poľnej cesty, ktorá vedie z Moravian 

na východ, v smere Zemianske pastvisko a Černiny. Osada samotná je umiestnená na svahu, 



 

ktorý sa na Z a JZ mierne zvaņuje ku dnu doliny Ondavy ( sklon svahu asi 6% ) a na J a JV ku 

neveľkej doline, cez ktorú preteká potok s názvom Ńarkan  (sklon svahu 7%). Dolina 

spomínaného potoka sa dosť hlboko vrýva do svahu asi 15 metrov, čo spôsobuje, ņe oblasť 

osady je zreteľne ohraničená od JV  a má tvar neveľkého výbeņku. Opísaná topografická 

poloha, ako aj výńka terénu 170 m. n. m. nie je typická pre osady kultúry s východnou 

lineárnou keramikou, ktoré sa obvykle koncentrujú na niņńích terasách v blízkosti riek.  

 

Mapa 3. Moravany, okr. Michalovce. Poloha neolitického sídliska. (KACZANOWSKA ed. 2003). 

 

3.2 Prírodné podmienky  

 Východoslovenská níņina, ktorá sa rozprestiera v juhovýchodnej časti Slovenska, 

predstavuje časť Veľkej maďarskej roviny – Alföld. Z hľadiska geologického je časťou 

Panónskej kotliny vytvorenej prevaņne neogénnymi usadeninami so zastúpením 

neovulkanizmov. Neogénna výplň Východoslovenskej níņiny obsahuje hlavne morské 

a jazerné sedimenty, zastúpené ílom, ílovcom, pieskom, pieskovcom, ńtrkom, atď. Ďalńia časť 

neogénnej výplne sa skladá z neovulkanizmov, najmä tufu, tufitu, ryolitu, andezitu, ktorý 

tvoril výplň vulkanických komínov. Vyńńie vrstvy sú tvorené ńtvrtohornými usadeninami, 

ktoré sú geneticky rôzne. 

 Medzi najcharakteristickejńie patria fluviálne sedimenty vyplňujúce údolia riečnych 

tokov, ktoré tečú na Východoslovenskú níņinu  zo susedných pohorí, terás a fluviálnych 



 

kuņeľov, a riečne nánosy, pozdĺņ ktorých tečie voda. Sú vytvorené zo ńtrku a farebnej 

piesočno-hlinitej pôdy. 

 V okrajových oblastiach , pozdĺņ menńích vodných tokov, sú rozńírené profluviálne 

kuņele, vytvorené prevaņne zo ńtrkov a pieskov. Ńtvrtohorné nánosy sú zastúpené eolitickými 

usadeninami – hlavne sprańou a sprańovými pôdami – nachádzajú sa na vyńńích miestach – 

kopce, plońiny. Nachádzajú sa tu aj eolické piesky, pôvodne v juņných častiach regiónov 

rovnako aj v níņinách. Delúvium je menej beņný genetický typ, vyskytujúci sa pôvodne na 

okrajoch níņiny, pri upätí susedných pohorí. Je prevaņne zastúpené hlinou s rôznym podielom 

kamenných častí. 

 Organické sedimenty z rańeliny, tvoriace výplne starých suchých riečísk, sú relatívne 

zriedkavé a nachádzajú sa hlavne na juhu níņiny. 

S ohľadom na tektoniku Východoslovenská níņina predstavuje ńtruktúru s klesajúcou 

tendenciou počas celej svojej histórie. Klesanie je nerovnomerné, avńak jeho výsledkom  je 

celý región rozdelený do nezávislých celkov. Pohyb týchto blokov je nerovnomerný, čo sa 

týka intenzity, rovnako ako času a priestoru. Vyústilo to do rozdelenia regiónu do 

stabilnejńích celkov a blokov s citeľnou klesajúcou tendenciou. Táto rozdielnosť sa odráņa 

v delení regiónu do vyńńích zón s vyvýńeninami a tabuľami a intenzívne klesajúcimi 

oblasťami níņiny.  

 Rovnako ako vývoj reliéfu Východoslovenskej níņiny je odrazom tektonického 

vývoja, hydrografický vývoj je odrazom vnútornej dynamiky regiónu počas celých ńtvrtohôr. 

Vyvýńeniny a kopcovité oblasti sa stávajú spevnenými. 

 V pleistocéne vývoj údolí koreńponduje so súčasnou situáciou. Pozdĺņ údolí väčńích 

vodných tokov tu existuje systém terás a systém proluviálnych kuņeľov. Podobne ako vývoj 

holocénnych tvarov, hlavne zátopových plání, je ovplyvnený relatívnou tektonickou stabilitou 

spomínaného regiónu. 

 Inú situáciu môņeme pozorovať v regiónoch s prevládajúcou poklesnou tendenciou 

v pleistocéne i holocéne. Registrovateľné zmeny v regióne spôsobujú negatívne tektonické 

pohyby. Zmeny vo vodnom systéme zodpovedajúce dynamike kôry spôsobujú pozoruhodné 

intenzívne depresie. 

 Oblasť tabulí bola ovplyvnená týmito pohybmi uņ v pleistocéne. Ich rozdielnosť 

a relatívna stability pochádza z mladého pleistocénu a neskorého glaciálu, ktorý je dokázaný 

vrstvami sprańe tvoriace najvrchnejńiu časť ich vrstvy. 

Východoslovenska níņina, ktorá je charakteristická najdynamickejńím vývojom, bola 

postihovaná tektonickými pohybmi negatívnej tendencie počas celého holocénu i dnes. 



 

Vďaka týmto pohybom vznikol dneńný reliéf, ktorý je tvorený rovinou s príleņitostnými 

miestami eolických pieskov a pôdy v zákrute rieky.  

 Pozdińovský chrbát, na ktorého okraji sa nachádzajú Moravany, je vývyńeninou medzi 

dvoma depresiami – Ondavská plánina na západe a Laborecká plánina na východe. Je 

formovaný terciálnymi hlinitými formáciami a pokrytý nepravidelnou a veľmi tenkou vrstvou 

svahových usadenín. Rádiokarbonové dáta z tejto oblasti indikujú masívny svahový posun 

počas maxima posledného zaľadnenia. Iba juņná časť Pozdińovského chrbta, 5 km juņne od 

osady je pokrytá sprańou. 

 

3.2.1 Hydrologické pomery 

 Čo sa týka hydrologických pomerov vńetky toky tečúce zo susedných pohorí sa 

vlievajú do Východoslovenskej níņiny. Formovanie vodného systému od neskorého 

pleistocénu počas celého holocénu aņ po súčasnosť závisí od dynamiky Veľkej maďarskej 

roviny, ktorej súčasťou je aj tento región. Vńetky toky vrátane Tisy, zmenili svoj smer 

niekoľkokrát v závislosti od pohyblivosti substrátu. Súčasnou reguláciou je ich prirodzený 

vývoj značne obmedzený. Región, hlavne rovná juņná časť v Bodrogskej pánve, bola takmer 

nepretrņite počas roka zaplavovaná. Iba ostrovy vytvorené z neovulkanizmov a oblasti 

tvorené piesočnými dunami boli mimo zásah záplav. Voda zostávala v týchto oblastiach po 

dlhú dobu, vytvárala jazerá a baņiny nevhodné pre poľnohospodárstvo a inú ľudskú aktivitu.  

 Pre skúmanú staroneolitickú lokalitu v Moravanoch bol najbliņńím vodným zdrojom 

spomínaný potok Ńarkan, ktorý je v súčasnosti iba riečkou s občasným tokom. V súvislosti 

s vodným reņimom sa objavujú aj názory, ņe neobvyklé umiestnenie lokality je zapríčinené 

problémami s vodným zásobovaním v určitom období / Kalicki et al. 2005 /. 

 

3.2.2 Podnebie  

Klíma v regióne je teplé, s priemernou ročnou teplotou 8-9 °C, 50 a viac dní do roka 

má maximálnu dennú teplotu vzduchu vyńńiu ako 25 °C, priemerný ročný úhrn zráņok je                 

600 mm. Zimy sú zvyčajne studené s priemernou teplotou okolo -3°C. Rieky Ondava a Topľa 

majú kombinovaný typ daņďovo/sneņného reņimu so záplavami počas marca a minimálnym 

stavom hladiny v septembri.  

 Kým počas neskorého glaciálu (starńí dryas) sú priemerné ročné teploty odhadované 

na -1 °C aņ -3 °C, počas böllingu sa zvýńili na 1°C aņ 2°C. Vlhkosť bola pomerne vysoká. 

 Vcelku sú takéto podmienky typické pre studené subarktické podnebie. V období allerödu 

priemerné ročné teploty vzrástli na 2 ° aņ 3 °C. Zráņky mali podobu daņďov. V neskorom 



 

dryase nastalo posledné ochladenie.  V preboreáli sa teplota citeľnejńie zvýńila                           

(nad 6° - 7 °C).  

 Podobne aj počas obdobia boreálu sa zvýńila teplota v níņinách na 11 ° - 12 °C. Zráņky 

vńak boli pomerne obmedzené. Podnebie malo kontinentálny charakter. Aņ v Atlantiku, do 

ktorého kladieme aj osadu v Moravanoch, sa teplota a vlhkosť zvýńili. Denné teploty boli asi 

14 °C. Podobne vzrástli aj zráņky. Predpokladaný úhrn zráņok bol v níņinách o 70  %  vyńńí 

ako v súčasnosti. Podnebie bolo oceánske. Zvyčajne sa Atlantik povaņuje za najteplejńiu 

postglaciálnu periódu. Tieto podmienky sa odrazili vo vývoji fauny  a flóry, čo sa následne 

odrazilo vo vývoji osídlenia tohto územia.  

  

3.2.3 Vegetačné podmienky 

 Počas Atlantiku prerástla vegetácia do oveľa väčńej rozlohy, čo je porovnateľné 

s predchádzajúcim obdobím. Luņné lesy zaberali celú Východoslovenskú níņinu. Hojné 

zráņky sa podieľali na rozńírovaní baņín, močarísk a slatín s tenkou pokrývkou trávy, bylín 

a papradí. 

 Analýza preplavovaných vzoriek z výplní antropogenických objektov ako aj 

zachovaných kúskov mazanice dovolili identifikovať dosť veľký počet makrozvyńkov 

i rastlinných ostatkov. Z kultúrnych rastlín je potvrdená prítomnosť pńenice dvojzrnnej              

(Triticum dicoccon ), pńenice jednozrnnej (Triticum monococcum ) a v malom počte aj 

jačmeňa (Hordeum vulgare). Potvrdila sa aj prítomnosť divorastúcich rastlín. Rozbory 

uhlíkov dokazujú, ņe obyvatelia osady vyuņívali najčastejńie dub, jaseň a brest (jilm). Určite 

je to odrazom vtedajńieho druhového zloņenia lesa. Na lokalite sa z dôvodu agresívnych 

pôdnych podmienok nezachovali kosti domestikovaných a divých zvierat, Výnimkou sú zuby 

hovädzieho dobytka.  

 Na základe archeobotanických analýz je istá dominujúca úloha roľnícko – 

chovateľskej ekonomiky v ņivote obyvateľov spomínanej osady. Ide o charakteristické znaky 

včasného neolitu na celom území Balkánskeho poloostrova a Karpatskej kotliny,                      

(KOZŁOWSKI -  NOWAK, M. 1997). 

 

 

 

 

 



 

4. Metodika výskumu a popis objektov 

4.1 Metodika výskumu  

 Doposiaľ bolo na lokalite v Moravanoch preskúmaných viac ako 2000 m
2 

, 

v jedenástich základných sondách (obr. 1), v ktorých bolo zistených 38 antropogénnych 

objektov (obr. 2). Vrstva ornice bola do hĺbky 30 aņ 40 cm odstraňovaná pomocou 

mechanizmu, a následne bola vrstva vyrovnaná planírovaním . Na tejto úrovni boli uņ 

viditeľné pôdorysy sídliskových objektov. Ďalńí odkryv prebiehal zásadne iným spôsobom, 

aký sa zvyčajne praktizuje na území Slovenska. Neuplatňovala sa zásada plastického 

vyberania tmavńích výplní zahĺbených častí objektov, ale zásada skúmania vrstiev                    

(spravidla 10 cm), v ktorých sa okrem samotného objektu nachádzalo aj jeho najbliņńie 

okolie. V tomto prípade ide o exploráciu arbitrálnou metódou (Ławecka, 2003 ). Klasickou 

stratigrafickou metódou bol skúmaný len objekt 1/98. Uplatňuje sa najmä vtedy, ak je 

moņnosť rozoznania vrstiev. Cez objekty boli vyznačené profilové línie tak , aby odhalený 

profil najlepńím spôsobom vystihoval ich tvar v zvislej rovine. Z moravianskej lokality boli 

na expertízu brané tri typy botanických vzoriek: kúsky uhlíkov, odtlačky v prepálenej hline 

(mazanici) a vzorky zeme z kultúrnych vrstiev (preplavovanie). Celkovo ide o 55 vzoriek 

zeminy, 140 uhlíkových vzoriek a 141 kusov prepálenej hliny. Kaņdý postup sa fotografický 

a kresebne dokumentoval. Objekty, sondy, ako aj jednotlivé nálezy boli zameriavanie 

teodolitom a neskôr aj totálnou stanicou. Súčasťou výskumu bola aj geologická a pedologická 

analýza vzoriek z areálu osady ako aj jej okolia. Na základe týchto pozorovaní bolo moņné 

konńtruovať prírodné prostredie a dôsledky ľudských aktivít.  

     Obr.1. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. Plán archeologických sond. 



 

 

4.2 Popis objektov 

 Prirodzená stratigrafická situácia sa vo vńeobecnosti ukazovala principiálne rovnako 

vo vńetkých sondách. Ornica sivohnedej farby zasahovala do hĺbky        30 – 40 cm. Niņńie 

 (max. hĺbka dosiahnutá počas výskumu bola 150 cm) sa nachádzali hlinité vrstvy 

svetlohnedej, pomarančovej a ņltej farby. Vo vrstve asi 100 cm boli viditeľné  drobné telieska 

humusu (obsahujúce uhlíky), ktoré mali tvar silne splońtených ńońoviek. Pod touto úrovňou 

boli viditeľné pomarančovo – hrdzavé zrazeniny (ņelezito – mangánové?).  

Erózne procesy odstránili kultúrnu vrstvu spojovanú s neolitickým osídlením, a z toho 

dôvodu sme sú nálezy nachádzane iba vo výplni objektov, ktoré boli v čase existencie osady 

zapustené do zeme. Celkovo bolo doteraz objavených 50 objektov v hĺbke 100-120cm pod 

úrovňou súčasného terénu. Hlinitá výplň väčńiny objektov je uniformná sivo-čierna, iba 

v niekoľkých prípadoch sa vyskytla tenká vrstva sprańe. V horných častiach niektorých 

objektov, sú pod ornicou tieņ viditeľné, či skôr signalizované ņľabové zárezy, vyplnené 

sprańovými útvarmi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. Rozmiestnenie objektov v centrálnej časti neolitickej osady. 



 

                                            

Explorované objekty moņno rozdeliť do ńtyroch základných kategórií:  

1. Relatívne veľké objekty (okolo 1.5-5 m v priemere), okrúhleho alebo oválneho tvaru, 

interpretované ako odpadné alebo zásobné jamy.  

2. Malé objekty obsahujúce veľký počet mazanice, nesúce zreteľné stopy ohňa, 

interpretované ako zbytky pecí alebo praņníc.  

3. Objekty, ktorých vrstvy nevytvárajú ņiaden pravidelný vzor. 

4. Veľké ńtruktúry (3/01, 10/01, 1/06), ktoré môņu byť interpretované, buď ako zbytky 

polozahĺbených obydlí alebo ako hliníky.  

V súčasnosti nie sme schopní určiť presne hranice sídliska v Moravanoch, a preto iba 

predpokladáme, ņe jeho skutočná rozloha by mohla byť 2-3 ha. Vysledky bádania zatiaľ 

ukazujú, ņe nejde o sezónnu osadu.  

 

4.2.1 Obj. 1/98 

   

Polozemnicová jama sa nachádza ako izolovaný objekt vo východnej časti sídliska         

( sonda G ). Dlhńou osou je orientovaný v smere západ – východ. Rozmery 11.45 x 6.7m.  

 

 

Obr. 3 Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. Pôdorys objektu 1/98. 

 



 

V západnej a severnej časti sa steny stupňovito zvaņujú k nerovnému dnu v hĺbke 50 - 

95cm. V týchto častiach boli v interiéri zistené dve stĺpové jamy. Vo východnej zúņenej časti 

bola zistená výrazná koncentrácia kamennej ńtiepanej industrie, medzi ktorou má dominantné 

zastúpenie obsidián ( 1901 ks s hmotnosťou 3502g ). Rádiolaritová industria je zastúpená 265 

ks. Túto časť interiéru môņeme pokladať za dielňu.V juņnej časti objektu bola od hĺbky 50cm 

zisťovaná koncentrácia mazanice na ploche 5m
2 

, v nej bol nachádzaný aj výrazný črepový 

materiál so stopami sekundárneho prepálenia. Ńtruktúra môņe predstavovať deńtruovanú pec. 

SZ časť objektu je takmer bez nálezov. Objekt 1/98 vytváral dôleņitý areál výrobných aktivít.   

 

                                   

4.2.2 Obj. 3/01  

Predstavuje najvýraznejńí zahĺbený objekt v sonde F. Tvar objektu je výrazne 

predĺņený dlhńou osou orientovaný S – J smerom. Rozmery: 930 x 460cm. V severnej časti 

dosahuje zahĺbenie 90 – 100cm. Východne od objektu bolo odkryté zoskupenie ńtyroch 

stĺpových jám ( obj. 5/01, 6/01, 5/02, 6/02 ). Objekt 3/01 sa črtal od hĺbky 40cm sivočiernym 

zafarbením . 

Funkcia objektu nie je jednoznačne zodpovedaná. Úvahy o hliníku na explorovanie 

materiálu pre stavebné účely komplikuje skutočnosť absencie výraznej sídelnej ńtruktúry. 

Výrazné a bohaté koncentrácie najmä črepového materiálu spájame s predstavou, ņe aspoň 

časť objektu plnila sídelnú funkciu.    

Pozície objektov 10/01 a 2/01 zistené v Z časti sondy F predstavujú v rámci odkrytej 

osady ojedinelý doklad vzájomného prekrývania sa sídliskových jám. Objekt 2/01 svojou SZ 

časťou od vrstvy v hĺbke 50 cm narúńa JV okraj jamy 10/01 (okr.). Z hľadiska horizontálnej 

stratigrafie túto skutočnosť moņno interpretovať ako príklad časovej nesúčasnosti objektov.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 4. Moravany, okr. Michalovce, Stredné pole. Pôdorys objektu 3/01 (KOZŁOWKI ed. 2003) 

 

4.2.3 Objekt 2/01  

 

 Obrys nepravidelnej kruhovej jamy ( 3 x 2,2 m ) sa začal črtať v hĺbke 40 cm ako 

výrazne tmavá ńkvrna. Do úrovne 60 cm bol pôdorys jamy pribliņne zachovávaný takmer 

zvislími stenami. Vrstva medzi 60 – 70 cm má uņ mierny sklon, ktorým sa dolná časť objektu 

posunula S smerom. Jama má rovné dno nachádzajúce sa v hĺbke 80 cm. Od hĺbky 60 cm bola 

kultúrna vrstva farebne nejednotná, s primieńanými uhlíkmi a ojedinelými sekundárne 

prepálenými črepmi.   

4.2.4 Obj. 10.01  

 Jama nepravidelného oválneho tvaru ( 6,4 x 4 m ) pozdĺņnou osou orientovaná v smere 

SZ – JV.  Objekt sa začal črtať od hĺbky 50 cm. Výrazne členitejńia je severná časť, kde sa 

okrajová línia stupňovito zvaņovala aņ na úroveň –80 cm. JZ časť objektu sa vyznačuje 

neńtrukturovanými obvodom a rovným dnom. Naruńenie JV časti jamy 10/01 objektom 2/01 

moņeme poklať za dokaz ich časovej následnosti aj z dovodu, ņe nebola zistená  funkčná 

návaznosť týchto jám. Vychádzajúc z keramického materiálu v objekte 2/01 predpokladáme 

časový rozdiel len v intervale fázy, pretoņe nenachádzame ani v tvaroch, ani  v ornametike 



 

prvky, ktoré by sme mohli vyhodnotiť ako mladńie, presahujúce obdobie starej lineárnej 

keramiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Moravany, okr. Michalovce, Stredné pole. Pôdorys objektov 10/01 a 2/01 (KALICKI ed. 2005). 

 

5. Rozbor keramiky zo sídliska v Moravanoch  

 

5.1 Všeobecná charakteristika keramiky 

 

 Napriek faktu, ņe keramika je súčasťou neolitického technokomplexu vytvoreného 

usadlými spoločenstvami, stretávamne sa s jej vyuņívaním uņ u mezolitických zberčsko-

lovecko-rybárskych komunít. V prípade západoeurópskych lokalít sa vńak nedá vylúčiť, ņe 

výskyt keramiky v areáloch mezolitických staníc zo 6.-4. tis. p.n.l. je výsledkom kontaktov 

s prvými neolitickými kolonistami.  

 Zvýńenie úņitkovej hodnoty nádob moņno pokladať za jednu z rozhodujúcich 

predností, ktorá rozhodla o prijatí keramickej technológie (PAVLU 1997, 149). Do úvahy je 

potrebné vziať aj časovú úspornosť pri výrobe keramických nádob vzhľadom k zhotovovaniu 

tvarov z organických hmôt (napríklad pletených końíkov ).   



 

 Objavenie sa keramiky môņe byť dôkazom technologickej zmeny. Meniaci sa spôsob 

obņivy alebo spoločenskej organizácie môņe vyvolať potrebu vytvoriť nové techno-funkcie. 

Artefakty sa priebeņne menia a upravujú tak, aby zaistili poņadované činnosti. Technologické 

zmeny môņu súvisieť aj so súťaņivosťou medzi výrobcami v procese rozńirovania a hľadania 

nových technológií (PAVLU 1997, 151).  

 Multidisciplinárne analyzovanie keramiky umoņnilo nové pohľady na jej úlohu a 

vlastnosti z hľadiska mechanickej úņitkovosti. Braun uvádza tri vlastnosti, ktorými sa 

vyznačuje keramika pri mechanickej úņitkovosti. Prvou je schopnosť pojať tekuté alebo sypké 

materiály. Hrúbka stien, úprava povrchu, tvar a veľkosť nádob sú prispôsobované ich funkcii. 

Druhou  charakteristickou vlastnosťou je moņnosť manipulácie s obsahom (prenáńanie, 

skladovanie, varenie, chladenie suńenie atď.). Treťou charakteristikou je istá miera odolnosti 

prečkať tieto manipulácie bez pońkodenia (BRAUN 1983, 108).  

 

 Kultúru s lineárnou keramikou uvádza I. Pavlu ako najstarńiu  archeologickú kultúru 

vyrábajúcu a pouņívajúcu keramické nádoby v stredoeurópskom miernom pásme (PAVLU 

1997, 153). Tvarová ńkála pozostáva z hrubostenného i jemného tovaru. Kým u 

hrubostenného materiálu sa uvaņuje o oxidačnom výpale ako prevládajúcom, tenkostenný riad 

mohol byť častejńie vypaľovaný v redukčnom prostredí. Medzi základné formy patria hrnce, 

misy, anfory s výrazným hrdlom, misy na nôņke, pekáče, zásobnice. Pri misovitých a 

amforovitých tvaroch sa vo východnej lineárnej keramike často objavuje ńtvoruholná 

modelácia ústia, resp. Tela. V keramickej ceste sú prítomné anorganické i organické ostrivá a 

pojivá.  

 Primárnou úlohou práce nie je skúmať genézu kultúry s lineárnou keramikou, hľadať 

jej nástupné priestory, prípadne kryńtalizačné centrá. Pri ńtúdiu geografickej polohy 

východného Slovenska ako severného okraja Alföldu vńak najmä vďaka keramickým 

nálezom sledujeme postupné zapájanie jednotlivých regiónov do procesu neolitizácie, ktorý 

v rozhodujúcej miere započali komunity s lineárnou keramikou. 

 Monografia S. Ńińku ,,Kultúra s východnou lineárnou keramikou na Slovenskuˮ 

(1989) predstavuje dodnes akceptovateľnú syntézu poznania starého neolitu v potiskej oblasti. 

Dovtedajńie výsledky ńtúdia kultúry s východnou lineárnou keramikou  (AVK) umoņnili 

autorovi vypracovať schému jej regionálnych skupín, ich genézu, datovanie a vzťahy. Viaceré 

otázky poloņené v tejto práci zostávajú aj dnes nezodpovedané. Patrí k nim napríklad 

problematika vzťahu neolitických komunít k autochtónnemu mezolitickému obyvateľstvu a 

jeho podiel na vytváraní progresívnych hospodárskych väzieb. 



 

 Nový posun v poznaní AVK priniesli výskumy lokalít v Slavkovciach, Malých 

Rańkovciach, Zbudzi a Zaluņiciach uskutočnené v rokoch 1987-1996. Ich spracovaním sa 

dospelo k detailnému rozčleneniu vývoja AVK na Východoslovenskej níņine. Analýzou 

keramického materiálu a kamennej ńtiepanej industrie bolo moņné rozčleniť vývojové fázy 

ako prechodné jednotky medzi kultúrnymi skupinami AVK (Kozłowski, J. K. ed., 1997, 

Vizdal 2005). V súčasnosti môņeme hovoriť o najjemnejńom členení včasného neolitu v Potisí  

v rámci relatívnej chronológie (obr. 33). 

Obr. 33. Chronologická tabuľka AVK  so zaradením sídliska v Moravanoch (KALICKI ed. 2005 ) 

 

 Materiál zo Slavkoviec bol vyhodnotený ako raný prejav východnej lineárnej 

keramiky (AVK I), ktorý ma tvarové a výzdobné analógie so skupinou Szatmár v jej mladom 

stupni (Szatmár II), ktoré nachádzame na lokalite Rétközberencs-Paromdomb (Kalicz, N. – 

Makkay, J. 1977, 26-28, tab. 11-13). V súčasnosti je neolitické sídlisko v Slávkovciach 

najstarńím dokladom prítomnosti pravekých roľníkov na území východného Slovenska 

(6630± 90 BP). Otázka úlohy skupiny Szatmár v procese formovania AVK nie je zatiaľ 

uspokojivo zodpovedaná. 



 

 Zo spomínaných lokalít boli pre podrobné chronologické členenie AVK zvláńť 

dôleņité Malé Rańkovce a Zaluņice. V Malých Rańkovciach bola preskúmaná len jedna 

sídlisková jama, ale z nej získaný črepový materiál vďaka priaznivým pôdnym podmienkam 

poskytol nebývalý sortiment čierno maľovaných ornamentov na tenkostennej keramike. 

Kvalitná jemná keramika s leńteným povrchom bola aņ v 75 % zdobená čiernym dekorom. Na 

sídlisku v Zaewluņiciach skúmanom v rokoch 1991-1995 bolo odkrytých 19 objektov, 

ktorých keramické súbory umoņnili rozoznať 5 časových stupňov v rámci AVK, ktoré 

poskytli informácie o AVK východnej lineárnej keramiky. Počiatky osídlenia osady 

v Záluņiciach predstavuje novo rozpoznaná fáza proto-Kopčany (AVK I-II). V troch jamách 

sa nańla keramika s výraznými znakmi skupiny Szatmár, ktorá sa spolu s regionálnymi 

ńpecifikami a vplyvmi zo susedných oblasti (Zakarpatie) podieľala na formovaní skupiny 

Kopčany. V tejto fáze pravdepodobne dońlo k počiatkom neolitizácie Podvihorlatskej oblasti. 

Detailný rozbor keramiky umoņnil v Zaluņiciach rozpoznať v prípade jedného objektu 

prechodový horizont označený proto-Kopčany / Kopčany. Vystihuje plynulosť vývoja a vzťah 

mladej fázy skupiny Szatmár k formujúcej sa skupine Kopčany. Jeho vyčlenenie bolo moņné 

na základe podrobného rozboru výzdobných prvkov a keramických tvarov, z ktorých časť sa 

v ďalńích sídliskových jamách nezistila. Na starńie tradície umoņňuje najmä hlboká 

tulipánovitá misa-váza so ńtvoruhlovo modelovaným telom, nízkym valcovitým hrdlom 

umiestnená na bliņńie neznámom type dutej nôņky. Misa je zdobená kombinaciou rytých 

lomených ornamentov a čierneho pásového maľovania (Vizdal 2005, obr. 12;3). Ťaņisko 

vývoja v Zaluņiciach súvisí so skupinou Kopčany (AVK II). Do náplne tejto skupiny patrí 

ńesť objektov, v ktorých sa nachádzajú vńetky charakteristické znaky skupiny, ktoré definoval 

S. Ńińka (1989). Eńte aj v skupine Kopčany sú uplatňované v keramických tvaroch  starńie 

tradície – nízke valcovité hrdlá a nízke duté nôņky, zároveň vńak v rovnakých objektoch 

nachádzame tvary s vysokými hrdlami a misy na dutých noņkach s výńkou presahujúcou aj 10 

cm. Dve sídliskové jamy v Záluņiciach zaradzujeme do strednej fázi Kopčany – Rańkovce 

(AVK III). V uvedených jamách bol nájdený materiál z hrncovitých nádob baňatých mís a 

misiek na dutej nôņke. Hrubostenné nádoby si zachovali vńetky znaky zo starńích vývojoch 

stupňov, čo sa týka aj výzdobných techník jamkovanie a vrypy. Vývoj kultúry s východnou 

lineárnou keramikou vrcholí skupinou Rańkovce (AVK IV), kedy bolo dosiahnuté aj jej 

najväčńie geografické rozńírenie. Na sídlisku v Záluņiciach tento trend nebol zachytený, ak 

vychádzame zo skutočnosti, ņe bol odkrytý len jeden objekt skupiny Rańkovce. V ňom 

nájdené črepy z hrubostenných tvarov si zachovali svoj tvarový a výzdobný konzervativizmus  

avńak tenkostenné nádoby sa vyznačujú výraznejńou tektonikou, ktorá je uplatňovaná najma 



 

na nádobách s vysokým hrdlom. Výrazne sa uplatňuje ńtvoruhlová modelácia hrdla, 

čiernomaľovaná výzdoba sa zjemňuje, vyskytuje sa ńpirálový ornament vytvorený 

kombináciu ńirokých a úzkych pásikov, ktorý je pre skupinu Rańkovce typický (VIZDAL 

1973, tab. I:1; tab II:1).   

 Nańe predstavy o počiatkoch neolitizácie istých terénnych typov boli zásadným 

spôsobom doplnené v súvislosti s objavom lokality v Moravanoch. Situovanie osady na 

výraznej vyvýńenine Pozdińovského chrbtu je  v podmienkych horného Potisia ojedinelé a 

atypické pre obdobie starého neolitu. 

 

5.2 Základná charakteristika keramických tvarov AVK  

 

Pri AVK sa stretávame s nádobami, ktoré zahŕňajú tieto základné typy: hrnce, misy, 

pekáče, taniere, poháre, vázy, cedníky a zásobnice sú svojimi tvarmi, funkčnými detailmi 

ńpecializovanými na istý druh manipulácie, uchovávania, resp. prípravy pokrmov (v prípade 

cedníkov tekutých). 

 

Zvláńtne tvary predstavujú skupinu väčńinou atypických nádobiek (vaničiek, 

zoomorfných a antropomorfných nádob). 

K drobným hlineným tvarom, zaradzujeme miniatúrne nádobky, náramky, pečatidlá 

(pintadery), plastiky, závesky. 

 Pracovné hlinené predmety  súvisia s tkáčskou výrobou – prasleny, závaņia.  

 

5.2.1 Hrniec.  

Predstavuje základný tvar úņitkových nádob. Profilácia je málo výrazná s hornou, prípadne 

strednou výduťou. Hrdlo sa nevyskytuje, prípadne je len naznačené a okraj je mierne 

stiahnutý dovnútra. Povrch hrncovitých nádob je po úpravach (slamovaním, ńpachtľovaním, 

brázdením prstami, prekrývaním vrstvičkou blata) mierne drsnený. Prakticko – výzdobnú 

funkciu majú plastické výčnelky prsovitého, zátkovitého, alebo zobákovitého tvaru, výrazne 

vystupujúce z roviny tela. Prvkom, ktorý spájame s upevenením textílie preloņenej cez okraj 

hrnca, je obvodová perforácia pod ústím (priemer otvorov 0,3 – 0,6 cm). Kým na niektorých 

lokalitách je táto úprava častá a objavuje  sa uņ v prostredí skupiny Szatmár (VIZDAL 1997, 

tab. IV – 6:1,3,4) poznáme lokality, kde sa toto perforovanie nevyskytuje. S jeho úplnou 

absenciou sa stretávame vo vńetkých, dosiaľ preskúmaných objektoch na sídlisku 

v Moravanoch.  



 

Hrncovité tvary upravované spomenutými technikami nepredstavujú pri datovaní 

citlivý chronologický materiál. Zdobenie jamkovaním, vrypmi často v kombináciách s rytou 

vlnovkou, resp. krokvicou umiestnenou pod okrajom je prítomné od raného neolitu aņ po 

mladolineárne skupiny Tiszadob a Rańkovce. Zaradzovanie hrncov do jemnejńej pozície 

v rámci AVK je preto moņné aņ po zhodnotení vńetkých keramických tvarov prítomných 

v objekte.  

Podtypy vymedzujeme na základe ich rozdielov v proporciách. Pre obdobie starého 

neolitu rozoznávame súdkovité, kónické – situlovité (VIZDAL 1997, Pl. IV – 48:9; Pl. IV -

49:7) hrncovité nádoby, ktoré majú vņdy kruhové ústie. 

 

 

5.2.2 Misa.  

Ńiroká a pomerne nízka nádoba. Misy sa vyznačujú veľkou tvarovou a účelovou variabilitou. 

Na hrubostenných pologuľovitých a nízkych misách sa vyskytujú doplnkové prsovité 

a zobákovité výčnelky určené k zaveseniu či obviazaniu. Pri tenkostenných exemplárov sa 

často vyskytuje ńtvoruhlové formovanie, čo je ńpecifickým znakom AVK počas celého jej 

trvania (ŃIŃKA 1989). Ústie je vņdy ńiroké, steny tela sú zreteľne roztvorené, niekedy aņ do 

plochej formy taniera.   

 Základné typy mís v prostredí AVK:  

5.2.2.1 Misy na dutej nôžke. 

Roztvorená miska s kónickými alebo baňatými stenami a kruhovým resp. ńtvoruhlovým 

ústím, ktoré môņe byť v rohoch lalokovite vyzdvihnuté (VIZDAL 1997, Pl. IV – 13:5; Pl. IV 

– 29:9; Pl. IV – 44:2a, 2b), je prepojená s dutou nôņkou kónického alebo mierne vydutého 

tvaru (VIZDAL 1997, Pl. IV – 1:8; Pl. IV – 47:4). Výńka nôņky a priemer jej základne závisí 

od veľkosti misy, pre ktorú musí nôņka zabezpečiť stabilitu. V starńích fázach AVK majú 

menńie exempláre často nízku alebo aņ prstencovitú nôņku (VIZDAL 1997, Pl. IV – 1:8; Pl. 

IV – 12:5; Pl. IV – 36:10). Výzdobu mís na dutej nôņke tvorí najmä čierno maľovaný 

ornament, často v kombinácii s rytými vlnovkovitými páskami, volútami atď. Tieto sú 

reńpektované a vypĺňané plońným náterom alebo lúčovitými líniami  čiernej farby (VIZDAL 

1997, Pl. IV – 11:1, 2, 3a, 3b: Pl. IV – 29:9). Zriedkavým tvarom je tulipánovitá misa, ktorá je 

pokladaná za archaickú formu (KALICZ – MAKKAY 1977, tab. 9:3; VIZDAL 1997, Pl. IV – 

41:3), podobne ako plastické výčnelky na misách (VIZDAL 1997, Pl. IV – 9:5).  

 

 



 

5.2.2.2  Misy s kónickými stenami  

Vyznačujú sa rôznou výńkou a priemerom ústia, ktoré môņe byť okrúhle (VIZDAL 1997, Pl. 

IV – 13:2) i ńtvoruhlové (ŃIŃKA 1989, obr. 20:11, tab. 12: 10). Výzdoba bola vytváraná 

maľovaním, rytím, ich kombináciou, zriedkavejńie krátkymi vrypmi (VIZDAL 1997, Pl. IV – 

35:5, Pl. IV – 8:10, Pl. IV – 42: 4). S týmto tvarom sa stretávame veľmi často a rozdiely vo 

veľkosti sú dané ich rôznorodým uplatnením. V Slávkovciach a Zaluņiciach boli zistené 

fragmenty cedníkov v tvare kónických misiek s perforovanými dnami (VIZDAL 1997, Pl. IV 

– 10:1; Pl. IV – 42:3 - 6). 

 

5.2.2.3 Hlboké baňaté misy  

Skupina s výrazným rozmerovým a tvarovým sortimentom. Ústie okrúhle (ŃIŃKA 1989, obr. 

18:10, 12, 14; tab. 11:9; POTUŃNIAK 1985, tab. 2: 6) alebo ńtvoruhlové (ŃIŃKA 1989, obr. 

19:1; tab. 9:1; VIZDAL 1997, Pl. IV – 43: 10) môņe byť rovné alebo slabo stiahnuté. 

Tenkostenné tvary sú zdobené rytím, alebo čiernym maľovaním. Častá je kombinácia týchto 

dvoch techník. Stredne hrubá forma vytvorená zníņením hrnca býva zdobená jamkovaním 

a dvojicami prsovitých výčnelkov (VIZDAL 1997,  Pl. IV – 40: 11). Z Malých Rańkoviec je 

známy tento typ nádoby s perforáciou dna, umoņňujúcej jej vyuņívanie ako cedníka (VIZDAL 

1997, Pl. IV – 28: 2).  Hlboké misy s rôznym tvarovaním predstavujú typ nádob, ktorý je 

častý v celej AVK. Pre zaradenie do jej jednotlivých stupňov je dôleņitý ornament.  

 

5.2.2.4 Nízke hrubostenné misy – pekáče  

Úņitkový tvar, vyskytujúci sa na väčńine lokalít AVK. Jej účelom mohli byť činnosti spojené 

s pečením mäsa suńením alebo praņením obilných zŕn (SKLENAŘ 1998). Nízke steny môņu 

byť zaoblené (ŃIŃKA 1989, obr. 21: 13), s kónickými stenami (GAŃAJ 1980, obr. 2: 4; obr. 

4: 11, 12; VIZDAL 1997, Pl. IV – 36: 11; Pl. IV – 37: 8), zriedkavo sa vyskytuje kolmá stena 

(VIZDAL 1997, Pl. IV – 20: 2). Okrem pekáčov s kruhovým ústím, na ktorom sa môņe 

vyskytnúť obvodové jamkovanie (VIZDAL 1997, Pl. IV – 20: 11), poznáme aj tvary 

s oválnym ústím (VIZDAL 1997, Pl. IV – 14: 8a, 8b), ktoré sa vyskytli v Slávkovciach uņ 

v mladom stupni skupiny Szatmár a nepochybne súvisia so ńpecifickou funkciou (príprava 

rýb?). Z tejto lokality pochádza aj pekáč s presekávaným okrajom, pod ktorým je obvodová 

perforácia (VIZDAL 1997, Pl. IV – 2: 8). Funkčným prvkom objavujúcim sa na týchto 

hrubostenných nádobách patria kuņeľovité výčnelky. Zriedkavú výzdobu predstavuje 

ņliabkovaná vlnovka pod okrajom.   

 



 

5.2.3 Poháriky  

Málo početná skupina nádobiek s kónickými alebo slabo zaoblenými stenami a stiahnutým 

ústím (GAŃAJ 1980, obr. 2: 3; ŃIŃKA 1989, tab. 9: 2, 3; VIZDAL 1997, Pl. IV – 20: 3). 

Zriedkavo sa vyskytuje tento tvar s vodorovným splońtením protiľahlých okrajov (VIZDAL 

1997, Pl. IV -  40: 4) alebo s prevŕtaním pod ústím umoņňujúcim zavesenie pohárika 

(VIZDAL 1997, Pl. IV – 49: 1). 

 

5.2.4 Nádoby s hrdlom  

Vyznačujú sa veľkou tvarovou ńkálou, v ktorej menńie nádobky majú naznačené (KALICZ – 

MAKKAY 1977, tab. 163: 1 – 6; tab. 168: 1, 2, 3a, 3b, 3c, 5, 6a, 6b, 6c; ŃIŃKA 1987, obr. 

20: 2, 15; VIZDAL 1997, Pl. IV – 2:4; Pl. IV – 3:2; Pl. IV 21: 4, 5) alebo výrazne odsadené 

lievikovité hrdlo (ŃIŃKA 1989, obr. 20:1; VIZDAL 1997, Pl. IV – 3: 5; Pl. IV – 4: 3; Pl. IV – 

40: 1). Nádobky s naznačeným hrdlom sú dôleņitým materiálom vyskytujúcim sa v ranom 

neolite horného Potisia. V podmienkach Východoslovenskej níņiny ich spájame so skupinou 

Szatmár a skupinou Kopčany. Baňaté vázy s okrúhlym dnom, ńtvoruhlovo formovaným telom 

a valcovitým hrdlom (ŃIŃKA 1989, tab. 11: 11) patria k výrazným tvarom. Poznáme aj 

exempláre so ńtvoruhlovým hrdlom i telom (ŃIŃKA 1989, tab. 9: 7; VIZDAL 1997, Pl. IV – 

50: 8). Zaoblené uhly často zdôrazňujú vypukliny (ŃIŃKA 1989, tab. 10: 11) alebo pozdĺņne 

alebo vertikálne umiestené výčnelky (VIZDAL 1997, Pl. IV – 44: 1a, 1b). Výzdobu nádob 

tvoria čierno maľované ornamenty v častej kombinácii s rytými líniami (VIZDAL 1997, Pl. 

IV – 28: 1, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8a, 8b).  

 

5.2.5 Zásobnice  

Najväčńia z  úņitkových nádob určená na uskladňovanie skôr sypkých neņ tekutých látok.  

Výńka výrazne prevyńuje ńírku, aj keď táto je tieņ značná. Lievikovité hrdlo je uņńie 

a v pomere k telu výrazne nízke (SKLENÁŘ 1998). Objavuje sa od raného neolitu, 

v prostredí krińskej kultúry. Rekonńtruovateľné exempláre poznáme z lokalít Końice – 

Červený Rak (KAMINSKÁ 1981), Kuzmice (VIZDAL 1982) a Końíc – Barce (HÁJEK 

1957). Povrch zásobníc bol upravovaný ťahmi prstov, čím sa zanechali stopy brázdenia. 

Výzdobnými technikami pouņitými na týchto hrubostenných nádobách bolo nalepovanie 

plastických pásikov (časté sú na rozhraní hrdla a tela nádoby), jamkovanie. Pravdepodobne zo 

zásobnicami súvisia veľké, ploché kruhové výčnelky. Pri zvláńť veľkých zásobniciach 

(Kuzmice, v. – 131 cm, Końice – Červený Rak, v. – 108 cm) predpokladáme ich umiestnenie 

mimo sídliskových objektov a ich fixovanie v menńích jamách.     



 

 

5.2.6 Zvlášzne tvary  

Skupinu tvoria keramické tvary, ktorých pouņívanie môņe častokrát súvisieť s kultovými 

praktikami. Okrem voľných plastík sú to antropomorfné a zoomorfné nádoby  vyskytujúce sa 

uņ v najstarńích neolitických osídleniach – v krińskej kultúre a v skupine Szatmár (KALICZ – 

MAKKAY 1977, tab. 4: 8). Torzo vaničkovitej nádoby s výčnelkom v podobe ńtylizovanej 

zvieracej hlavičky pôvodne spočívajúcej na ńtyroch valcovitých nôņkach nájdenej vo Veľkých 

Trakanoch je príkladom zoomorfných nádob z prostredia skupiny Kopčany (GAŃAJ 1980, 

obr. 2: 1a, 1b). Stopou po antropomorfnej nádobe je ľudská nôņka so zvyńkom spodnej časti 

misky (VIZDAL 1997, Pl. IV – 49: 8). V prostredí AVK je zriedkavým tvarom tieņ malá 

vaničkovitá nádobka zakončená pravdepodobne na dvoch stranách malými kolienkovitými 

uńkami (VIZDAL 1997, Pl.  IV – 35: 16a, 16b, 16c).   

 

5.2.7 Drobné hlinené výrobky  

Podobne ako v predchádzajúcej, tak aj v tejto skupine sústreďujeme keramické výrobky, ktoré 

primárne neplnili praktickú funkciu, ale mohli byť súčasťou ozdôb ľudského tela. Zlomky 

náramkov, kruhové prívesky, prevŕtané keramické napodobeniny zubov atď. (VIZDAL 1997, 

Pl. IV – 22: 1 – 6, 8, 9, 11; Pl. IV – 26: 1 – 14; Pl. IV – 35: 7 - 12). Takmer identické 

exempláre dlhých valcovitých záveskov, pozdĺņne prevŕtaných, sa nańli v Zemplínskych 

Kopčanoch (ŃIŃKA 1989, tab. 13: 12) a v Zaluņiciach (VIZDAL 1997, Pl. IV – 49: 6). 

 

5.2.8 Pracovné hlinené predmety 

Na prítomnosť textilnej výroby a tkáčskeho zariadenia poukazujú dva typy keramických 

predmetov – prasleny a závaņia. Praslen plnil funkciu drobného závaņia na vretene, na ktoré 

sa navíjali vlákna z vlny. Tvar vo vodorovnom priereze je okrúhly, zvislý priemet je rôzny, 

ale vņdy so stredovým zvislým prevŕtaním (SKLENÁŘ 1998). Podľa zvislého prierezu 

najrozńírenejńie tvary praslenov sú: guľovitý, prstencovitý, kolieskovitý (môņe ísť aj 

o závesok), súdkovitý, dvojkónický, kuņeľovitý, ńońovkovitý. V období neolitu prevládajú 

ploché formy praslenov. Pomerne hmotným predmetom je závaņie s vodorovným, výnimočne 

zvislým otvorom k prevlečeniu ńnúry. Pri kotúčovitých tvaroch mohlo ísť aj o závaņia 

k rybárskym sieťam. K najčastejńím tvarom závaņí patria: kruhovité, prstencovité, guľovité, 

valcovité, kuņeľovité, ihlanovité (SKLENÁŘ 1998). 

 

 



 

5.3 Základné výzdobné techniky  AVK 

 

 

 Rozpoznávanie jednotlivých stupňov a kultúrnych skupín sa vo výraznej miere opiera 

o analýzu keramických tvarov a výzdobných techník, ktoré sú na nich uplatnené. Ku 

komplexnému posúdeniu nálezových súborov sú vńak nevyhnutné rozbory kamennej brúsenej 

a ńtiepanej industrie, artefaktov a ekofaktov z organických hmôt. S. ŃIŃKA definoval 8 

základných výzdobných techník (v rôznych kombináciách) uplatnených v AVK. Stretávame 

sa s nimi v západopotiskom a východopotiskom kultúrnom okruhu (1989).  

 Ńtatistické vyhodnocovanie podielu zdobenej keramiky na celkovej hrnčiarskej 

produkcii naráņa na problém veľkých rozdielov v jej zastúpení na konkrétnych lokalitách, ale 

aj v jednotlivých objektoch. Tieto môņu oscilovať v rozpätí desiatok percent. Túto skutočnosť 

môņeme dokumentovať na príklade objektov v Moravanoch, okr. Michalovce, kde podiel 

zdobenej keramiky v skúmaných sídliskových jamách nepresiahol 7,5%. V Zaluņiciach boli 

zaznamenané u väčńiny objektov hodnoty presahujúce 25%. Keramický súbor z obj. 1/1998 

v Malých Rańkovciach obsahoval dokonca 42,9% zdobených črepov. Táto situácia bola 

konńtatovaná v oboch spomenutých kultúrnych okruhoch. Rôzny podiel zdobených črepov 

neodráņa kultúrne, chronologické, resp. regionálne zvláńtnosti vývoja. Rozdiely súvisia najmä 

s pedologickými podmienkami a v prípade náleziska v Moravanoch aj s konfiguráciou terénu. 

Z uvedeného vyplýva náń názor, ņe v súčasnosti sme nútení pracovať v regióne horného 

Potisia so skreslenými ńtatistickými údajmi.  Týka sa to predovńetkým čierno maľovanej 

výzdoby a jej kombinácie s rytými líniami. Postihnutie osobitostí jednotlivých skupín 

zaloņené len na identifikácii základných techník výzdoby, prvkov a motívov obsiahnutých na 

keramike je v rôznej miere sťaņené.  

5.3.1. Žliabky  

(tab. 4: 1) - Výrazné, plytké línie (ń. 0,4 – 0,6 cm) vyhotovené tupým nástrojom na 

hrubostenných úņitkových nádobách – hrncoch, zásobniciach a nízkych hrubých misách. Pod 

ústím nádob môņu mať podobu jednoduchých, prípadne zdvojených vlnoviek alebo krokvíc. 

Sporadicky sa vyskytujú najmä v starom neolite. V Moravanoch túto techniku nachádzame 

len na jednom exemplári.  

5.3.1.1 Hrubo ryté ryhy 

(tab. 4: 2, 6) – Vyznačujú sa väčńou hĺbkou (ń. 0,2 – 0,3) táto technika dominuje v starom 

stupni AVK v oblasti západopotiského okruhu, ale stretávame sa s ňou u väčńiny základných 

tvarov vo východopotiskom okruhu, kde jej uplatnenie dosahuje hodnoty 2 – 8% (Slavkovce, 



 

Zbudza, Michalovce). V mladom stupni AVK registrujeme klesajúcu tendenciu 

a v stredoneolitickej bukovohorskej kultúre nedosahuje táto technika ani jedno percento.  

5.3.1.2 Tenko ryté ryhy 

(tab. 4: 3, 4) – Pre tento typ línií sa pouņívali zahrotené kostené a drevené rydlá, ktorých ńírka 

je do 0,1cm. Stretávame sa s nimi zriedkavo uņ v starých stupňoch AVK takmer výlučne na 

tenkostenných tvaroch s kvalitne vypracovaným povrchom. Sledujeme tu opačnú, stúpajúcu 

tendenciu, kedy táto technika vrcholí v prostredí bukovohorskej kultúry, kedy technika rytých 

línií je uplatňovaná na jednej tretine nádob, z ktorých časť je zdobená vlásočnicovitými 

líniami.  

5.3.2 Kombinácia rýh a maľovania čiernou farbou   

(ŃIŃKA 1989, tab. 3: 4;  VIZDAL 1997, Pl. IV – 11: 1; Pl. IV – 47: 2) - Na sídlisku 

v Moravanoch sme sa nestretli s touto kombináciou. Dôvodom sú konńtatované agresívne 

pedologické podmienky. Na iných súvekých lokalitách sa takto zdobené nádoby vyskytujú na 

stredne hrubej, ale aj na tenkostennej keramike (Slavkovce 0,6%; aņ 3,97% Malé Rańkovce). 

Technika sa vyskytuje v obidvoch základných okruhoch východného Slovenska. Rozdiel je 

v ich priestorovom vzťahu. V západopotiskom okruhu je rytá línia prekrývaná  pásovým 

náterom, vo východopotiskom je maľovaný motív (plońný, resp. lúčovitý) ohraničený rytou 

líniou (ŃIŃKA 1989). 

5.3.3 Maľovanie čiernou farbou 

(tab. 5: 1, 2) – Uplatňované je na stredne hrubej a tenkostennej keramike pred jej vypálením. 

V prípadoch, kedy nedońlo k úplnému zničeniu povrchovej vrstvy, po odlúpnutí farby ostáva 

po nej stopa v podobe odtlačku. Ten zostáva často aj na ílovitej hline po odobratí črepu (tab. 

5: 3). S čierno maľovanou keramikou sa stretávame v skupine Szatmár a vo vńetkých 

kultúrnych skupinách AVK vo východopotiskom okruhu. Najreprezentatívnejńiu predstavu 

o ornamentálnej ńkále vyhotovenou čiernym maľovaním, resp. jeho kombinovaním s rytím 

máme z obj. 1/88 z Malých Rańkoviec, kde je táto technika na 28,93% vńetkých črepov -  

45% v rámci zdobených artefaktov (VIZDAL 1997a).  

5.3.4 Vrypy   

(tab. 4: 5) – Krátke ryhy vytvorené ostrým nástrojom pokrývajúce takmer celý povrch 

hrncovitých nádob (VIZDAL 1997, Pl. IV – 48: 8). Táto technika patrí k málo pouņívaným 

(do 2% črepov). Zriedkavo sa objavujú na nádobe  v podobe ostrých zásekov, ktoré mohli byť 

vytvorené hranou kamenného úńtepu.   

 

 



 

5.3.5 Jamky 

(tab. 3: 8, 9) – Na hrubostenných nádobách (hrnce, zásobnice) predstavujú častú techniku 

zdobenia, prípadne zdrsnenia povrchu. Rozoznávame dva typy: dvojjamky zhotovené 

stlačením dvoch prstov, jednotlivé jamky vytvorené jedným prstom. V priebehu AVK sa 

objavuje v rozdielnych počtoch vo vńetkých stupňoch a skupinách. V bukovohorskej kultúre 

sa jamkovanie povrchu nádob uņ neobjavuje V objektoch výskyt jamkovaných črepov 

dosahuje 0,4 – 3,5%  (ŃIŃKA 1989).  

5.3.6 Výčnelky 

(tab. 6: 1 - 6) – Zaradzujeme ich k plastickému ornamentu. Rozlińujeme formy prsovité, 

jazykovité, zátkovité a ploché kruhové. Často sa vyskytujú na nádobách zdobených hrubým 

rytím, vrypmi a jamkovaním. Prisudzuje sa im skôr praktický ako estetický význam (SOJÁK 

2000). Tento plastický prvok  sa  uplatňuje na hrncoch, nízkych hrubostenných misách 

a zásobniciach v priebehu celej AVK. Na misách so ńtvoruhlovou formou sa objavujú na 

ohyboch nízke pozdĺņne výčnelky.  

5.3.7 Vypukliny 

(ŃIŃKA, 1989 tab. 38: 1) – Vytvárali sa vytlačením vnútornej strany nádoby, uplatňujú sa 

najmä ńtvoruhlovo formovaných nádobách. Niekedy sa vydutiu na vonkajńej strane črepu 

dodal prsovitý výzor (VIZDAL 1997, Pl. IV – 24: 10; Pl. IV  - 27: 7).   

5.3.8 Plastický pásik  

(tab. 4: 7) – Výzdobný prvok uplatňovaný na zásobniciach, kde v horizontálnej línií bol 

umiestnený na rozhraní hrdla a tel. jamkovaný plastický pásik na najväčńom vydutí mohol 

vytvárať ńtylizované figurálne ornamenty. Jemnejńie modelované jamkované pásiky sa mohli 

uplatniť na väčńích hrncovitých nádobách.  

 

5.4 Keramický inventár objektu  Obj. 10/01    

 

 Fragmentárnosť a silne pońkodený povrch získaného súboru črepového materiálu                            

(celkový počet 345 ks z toho 47 ks hrubostených črepov, 82 ks stredne hrubých, tenkostenné 

216 ks) výrazne sťaņuje tvarovú a ornamentálnu klasifikáciu. Stav zachovania keramiky moņe 

súvisieť s intenzívnym priesakom daņďovej vody eróznymi rýhami do zvyńkovo zachovaných 

kultúrnych vrstiev. Keramika bola získavaná najmä z vrstiev v hĺbke 40 – 60 cm (80% 

vńetkých črepov, obr. 8). Stav skorodovaných tenkostenných a stredne hrubých keramických 

úlomkov často neumoņnil ani jednoznačné rozpoznanie okrajových partií. Celkovo v objekte 

10/01 bolo rozpoznaných 18 okrajových črepov, z ktorých 12 ks patrí najma úņitkovej 

hrubostennej keramike (hrnce, nízke misy - pekáče).  V tvarovej náplni boli rozoznané rôzne 



 

formy hrncovitých nádob, nízke masívne misy, tenkostenné misky, misy na nôņke (obr. 19: 1 

- 6). Podľa tektoniky stien sa domnievame, ņe boli prítomné aj ńtvoruhlovo formované misky. 

Extrémna hrúbka stien (2,2 – 2,5 cm ) u niektorých črepov dovoľuje predpokladať aj v tejto 

sídliskovej jame zásobnicový tvar (obr. 19: 7; obr. 30: 7). Črepy z tohto najväčńieho 

funkčného typu nádoby sa do objektu mohli dostať aj sekundárne. V keramickej kolekcii 

objektu 10/01 sa výzdoba rozpoznala len na ńiestich črepoch (obr. 14, 18) – jamkovanie (obr. 

30: 5) a ņliabkovaná vlnovka (obr. 30: 1). Na tenkostennej a stredne hrubej keramike nemáme 

zachované výzdobné prvky v ņiadnej technike. Zničenie povrchových vrstiev črepov nám 

nedovoľuje pozorovať chronologicky citlivejńie spôsoby zdobenia (napr. maľovaním). 

V keramickej hmote, podrobenej makro a mikroskopickému rozboru, bola zistená v črepoch 

z úņitkových nádob výrazná prítomnosť anorganického ostriva (tab. 10: 1a, 1b; 2a, 2b). 

Podobne ako v ďalńích objektoch, je to skôr dôsledok nedostatočne preplaveného materiálu 

neņ zámeru. V keramickom ceste sa totiņ často nachádzajú aj minerály s veľkosťou 

presahujúcou 0,5 cm. Pri takejto veľkosti je uņ takouto hmotou ohrozená kompaktnosť a 

pevnosť črepu. Medzi minerálmi sa najčastejńie vyskytujú kremeň, menilitický rohovec, 

miestne druhy ondavského rohovca, pieskovec. Tento sortiment je jedným z dôkazov 

lokálneho pôvodu hliny, ktorú tvoria ilimerizované oglejené pôdy. V tenkostenných črepoch 

boli ako prímes často pouņívané spolu s minerálmi rozdrvené črepy (tab. 7: 1). Medzi nálezmi 

bola dokázaná aj prítomnosť spoločných prímesí anorganického a organického charakteru . 

Paleobotanické zvyńky pridávané ako pojivá predstavujú odtlačky stebiel tráv, ich listov, 

prípadne zŕn.   

 

 

5.4.1 Hrnce a hrncovité nádoby   

Podobne, ako v ďalńích sídliskových jamách, je aj v objekte 10/01 skupina hrncov zastúpená 

niekoľkými tvarmi, ktoré sa navzájom líńia stavbou tela. Tá je buď kónická alebo mierne 

baňatá – sudkovitá, hrúbky stien kolíńu v rozpätí 0,7 – 1,2 cm, čo svedčí o ich rozdielnych 

parametroch. Z výzdobných techník sa objavuje len jamkovanie. K technickým doplnkom 

hrncovitých nádob, vytvárajúcim plastickú výzdobu patria prsovité (obr.30 :6) a splońtené 

zobákovité výčnelky. Podľa črepov z ústia v obj. 10/01 sa nachádzalo 6 – 8 ks hrncov.   

 

 

 

 



 

5.4.2 Nízke misy – pekáče  

Druhá skupina úņitkových nádob vyznačujúca sa nízkymi (do 10 cm), kónickými stenami 

s miernym prehnutím dovnútra (obr. 30: 3). Na fragmente tohto typu nádoby sa vyskytla rytá 

ņliabkovaná vlnovka vyhotovená nezahroteným nástrojom (obr. 30: 1). V jame 10.01 boli 

nájdené črepy z 2 ks nízkych mís – pekáčov.  

 

5.4.3 Kónické misky  

Na prítomnosť tohoto typu nádob poukazujú stredne hrubé a tenkostenné črepy, kde vńak aj 

čiastočná rekonńtrukcia umoņnila rozoznať len malé celky nedovoľujúce ani kresebnú 

rekonńtrukciu (obr. 30: 4).  

Vzhľadom k telu sa časti dien javia výrazne masívnejńie.  Vzhľadom k zničeniu povrchových 

vrstiev je hrúbka stien misiek zredukovaná na 0,1 – 0,3 cm. Nebol zistený ņiaden prvok 

plastickej výzdoby. Na základe analógií moņeme predpokladať pôvodne čierno maľovaný 

povrch. Počet misiek odhadujeme na 4 – 6 ks.   

 

5.4.4 Misky so štvoruhlovou modeláciou  

Výskyt tvarov so ńtvoruhlovou modeláciou ústia, resp. tela predpokladáme z málo výrazných 

črepov, ktorých klenutie môņe súvisieť práve s týmto tvarovaním, ktoré je v AVK relatívne 

časté. Čierno maľovaná výzdoba sa nezachovala Počet exemplárov nepoznáme. 

 

5.4.5 Misy na dutej nôžke  

Tento tvar, ktorý sa pokladá za chronologicky citlivý (Ńińka 1989, 68), bolo moņné v kolekcii 

identifikovať len vďaka trom nevýrazným úlomkom z rozhrania misky a dutej noņky. 

Nedokáņeme preto určiť, o aký typ výrobku ńlo. Tenkostenné črepy zo súboru nebolo moņné 

priradiť k spomenutým trom fragmentom. 

5.4.6 Zásobnice  

K predpokladu o prítomnosti zásobnice, resp. jej časti nás vedie niekoľko výrazne 

hrubostenných črepov z tela s jamkovanou výzdobou (obr. 30: 7). Hrúbka stien presahujúca     

1, 5 cm (u nańich exemplárov 1,9 a 2, 2 cm) by pri hrncovitom tvare s výńkou 40-45 cm bola 

značne preexponovaná, neefektívna pri tepelnom spracovaní obsahu a pre svoju hmotnosť 

ťaņko prenosná. Prijateľný je teda predpoklad, ņe v blízkosti objektu 10/01 bola umiestená 

zásobnica (čiastočne zasadená do zeme) a po jej deńtrukcii sa črepy z nej mohli dostať do 

objektu na sekundárne vyuņitie. Prijateľná je aj moņnosť presunu materiálu do zahĺbených 

častí  jamy 10/01 po jej zániku.  



 

Z uvedeného rozboru vyplýva moņnosť odhadnúť počet nádob vńetkých keramických 

tvarov na 17 – 20 ks, medzi ktorými majú najpočetnejńioe zastúpenie hrnce a kónicke misky.   

 

5.5 Keramický inventár objektu 2/01 

 Zo sídliskovej jamy sa celkovo získalo 742 ks črepov, ktoré sa vyznačujú pońkodením 

povrchu, o čom svedčí počet nezdobených črepov 719 ks (obr. 13). Súbor obsahuje 101 ks 

hrubostenných črepov, 317 ks stredne hrubých, 324 tenkostenných črepov. Najväčńia 

koncetrácia keramiky bola v hĺbke 40 – 50 cm (obr. 7). V objekte 2/01 bolo nájdených 58 ks 

okrajových črepov, ktoré dovolili rozlíńiť 6 základných tvarových skupín – kónické misy 

ńtvoruhlovo formované misy, nízke misy pekáče, misy na dutej nôņke, vázovité tvary (obr. 

19: 8  - 15). Na 23 ks zdobených črepoch sú zastúpené tieto výzdobné techniky: jamkovanie, 

hrubé rytie, čierne maľovanie, výčnelky a vypukliny (obr. 17 ). Podobne ako v ostatných 

objektoch aj v sídliskovej jame 2/01 sú v črepovom materiáli viditeľné anorganické prímesi 

(tab. 10: 3a, 3b), pozostávajúce zo sľudy, vápenca, kremeňa, miestnych rohovcov a v jednom 

prípade z obsidiánu.  

 

5.5.1 Hrnce a hrncovité nádoby     

Na základe tektoniky a hrúbky črepov predpokladáme v objekte 2/01 prítomnosť viacerých 

typov. Z veľkých hrncov pochádzajú hrubostenné črepy (1,2 – 1,8 cm), ktoré sú zdobené 

jamkovaním (obr. 27: 6, 9, 12 ;obr. 29: 4, 7, 9). Vrypy sú ďalńou výzdobnou technikou, ktorá 

sa náchádza na hrncovitých nádobách (obr. 27: 3, 8, 11). Dva výčnelky, oddelené od povrchu 

črepu, svojou masívnosťou dovoľujú ich priradenie k opisovanému tvaru (obr. 27: 7, 10). 

Z výraznejńích okrajových črepov, ktoré je moņne priradiť k hrncovitým nádobám, vyberáme 

fragment s hrubou ryhou pod okrajom a vodorovne zrezaným okrejom (obr. 27: 1). V objekte 

2/01 odhadujeme 8 ks hrncov.  

 

5.5.2 Nízke misy – pekáče  

Jednoznačne do tejto skupiny môņeme zaradiť len jeden kus okrajového črepu, ktorý bol 

súčasťou misy s kónickými stenami.   

 

5.5.3 Kónické misky  

V tejto skupine sa nachádzali stredne hrubé a tenkostenné nádoby. Na stredne hrubých 

črepoch (obr. 27: 2, 3, 5) nachádzame prvky, ktoré sa vyskytujú aj na menńích typoch hrncov 

(prsovité výčnelky, rytá výzdoba). Tenkostenné črepy  pochádzajú z menńích tvarov, u 



 

ktorých je pravdepodobné pôvodné zdobenie čiernou farbou (obr. 27: 4; obr. 29: 8).  Počet 

kónickych misiek v objekte 5 – 7ks. 

 

5.5.4 Misky so štvoruhlovou modeláciou  

Z objektu poznáme dva fragmenty okrajových črepov, ktoré predstavujú dva rôzne typy takto 

modelovaných mís. Prvým boli hlboké misy (obr. 27: 2; obr. 29: 1), v druhom prípade hlboko 

rytý, plytký misovitý tvar (obr. 28: 6, 12). Pôvodne môņeme predpokladať čierno maľovaný 

ornament. Fragmentárnosť stavu nevylučuje moņnosť, ņe fragment s rytou výzdobou bol 

pôvodne súčasťou misy na dutej nôņke.   

 

5.5.5 Misy na dutej nôžke  

Celkovo bolo v objekte nájdených 18 ks fragmentov z predelových častí medzi miskou a 

dutou nôņkou. Z výraznejńích fragmentov môņeme rozlíńiť dva základné typy: s hlboko 

baňatou misovou časťou (tab. 28: 7, 10, 11; obr. 29: 6) a kónickou, ńiroko rozvorenou misou 

(obr. 28: 9). Počet mís s dutou nôņkou – 14 ks. 

5.5.6 Nádoby s hrdlom  

Z objektu pochádza päť výraznejńích častí vázovitých tvarov s kolmým lievikovitým hrdlom. 

Telo bolo ńtvoruhlovo formované (obr. 28: 1 - 5). Podľa analógií z iných nálezisk 

predpokladáme pôvodne čierno maľovaný povrch.  

  

5.5.7 Drobné výrobky z hliny 

Skupina je zastúpená terčovitým záveskom vyrobeným z črepu (obr. 27: 5).   

Chronologická pozícia objektu 10/01 je daná vo vzťahu k jame 2.01, ktorá ako mladńia 

ńtruktúra naruńila nami sledovaný útvar. Bliņńiu predstavu o časovom rozdiele poskytujú 

údaje datovania C
14

 (Tabela č. 3). Z terénnej situácie ako aj z výsledkov rádiokarbonového 

datovania moņeme objekt 10.01 spájať so starńím obdobím osídlenia lokality, ktoré vńak 

nepresiahlo hodnotu vývojového stupňa v kontexte AVK. V chronológii vývoja kultúry 

s východnou lineárnou keramikou zaradzujeme sídliskovú jamu 10/01 do prechodnej fázy 

proto - Kopčany (AVK I-II),mladńí objekt 2/01 spájame so skupinou Kopčany (AVK II).  

Vlastné keramické súbory neumoņnili jednoznačne rozpoznať tento časový rozdiel.  

 

5.6 Keramický inventár objektu 1/98 

 Doteraz najbohatńí súbor keramického materiálu obsahuje 1516 kusov črepov. 

Z tohoto počtu je 1402 ks nezdobených (obr. 11). Najväčńie koncentrácie črepov boli 



 

vyzdvihnuté z juņnej časti objektu z hĺbky 40 – 50cm z priestoru nad deńtrukciou pece (obr. 

6). Z výzdobných techník je zastúpené jamkovanie, hrubé rytie (aj v kombinácii 

s jamkovaním), plastické výčnelky, plastická pretláčaná páska (obr. 15) Hrubostenná 

keramika zastúpená 306 ks, stredne hrubá 618 ks a tenkostenná 724 ks. K rozpoznaniu 

tvarovej náplne pomohli výrazne črepy z tela nádob ako aj  z ústia (207 ks). Kresebne bolo 

moņné rekonńtruovať 8 základných tvarových skupín s niekoľkými variantmi (napr. u 

misovitých tvarov). Súčasťou nálezu boli aj drobné a zvláńtne keramické artefaty (obr. 32: 1 - 

15). V hrubostennej keramike sú zvláńť výrazné anorganické zloņky (tab. 8: 1a, 1b; 2a, 2b, 3a, 

3b). Zrnitosť na základe veľkost zŕn ostriva môņeme označiť ako stredne zrnitú aņ hrubozrnú 

(HLOŅEK 2002). Výrazný podiel majú úlomky kremitých hornín.  

 

5.6.1 Hrnce a hrncovité nádoby    

 V tejto skupine úņitkovej keramiky rozlińujeme výrobky s mierne profilovaným telom  (obr. 

21: 1, 2, 3, 7) ako aj súdkovité (obr. 23: 6). Výzdobu pri týchto črepoch registrujeme najmä 

pod okrajmi nádob, kde je uplatňovaná hlboko rytá vlnovka v kombinácii s jamkovaním a 

krátkymi vrypmi (obr. 22: 5; obr. 23: 1, 3;).  S hrncovitými nádobami spájame plastické 

prsovité výčnelky kombinované s dvojjamkami (obr. 24: 6, 8)  Odhadovaný počet hrncových 

nádob 12 ks.  

 

5.6.2 Nízke misy – pekáče  

Z objektu pochádzajú tri výrazné fragmenty, ktoré zachytávajú pekáče s rôzne rozvorenými 

stenami (obr. 24: 5; obr. 23: 2; obr. 21: 6,8,9). Stopy po výzdobe nachádzame len vo forme 

odtlačkov po plastických výčnelkoch a na obvodovom jamkovaní ústia. K tomuto tvaru 

pravdepodobne patrí aj masívny črep z okraja nádoby (obr. 23: 2). Minimálny počet nádob 

v sídliskovej jame je 5 ks.  

 

5.6.3 Kónické misky  

Črepový materiál, ktorý spájame stouto skupinou, je stredne hrubý (obr. 23: 5) a tenkostenný 

(obr. 24: 1, 2, 4, 10; obr. 22: 2).  Z výzdobných techník sú zastúpené: čierne maľovanie,  

hrubá rytá výzdoba, ojedinele bol ornament vytvorený ostrými, rytými  líniami (obr. 22: 14) 

Počet misiek v objekte odhadujeme na 15 – 20 ks.  

 

 

 



 

5.6.4 Misy na dutej nôžke  

V objekte bolo nájdených 32 fragmentov z rozhrania misy a dutej nôņky. Tvarovo výrazným 

je exemplár s baňatou misou (obr. 24: 9). Povrch je výrazne korodovaný. Počet mís na dutej 

nôņke: 25 ks.  

 

5.6.5 Nádoby s hrdlom  

Fragment vysokého lievikovitého hrdla s jemne rytými líniami (obr. 22: 3).  

 

5.6.6 Zásobnice  

Zo sídliskovej jamy 1/98 pochádza viacero výrazných fragmentov svedčiacich o prítomnosti 

zásobnicovitého tvaru.  Sú to najmä masívne, splońtené kruhové výčnelky (obr. 23: 4, 7, 9) a 

plastické pretláčané pásky (obr. 23: 8; obr. 24: 3).  

 

5.6.7 Drobné výrobky z hliny  

Zaradzujeme k nim fragmenty plochých a kruhových hlinených náramkov (obr. 22: 10, 11, 

12), kruhové závesky z črepov, so stredovým otvorom (obr. 22: 4, 8). V jednom prípade sú na 

závesku viditeľné čierne maľované línie (obr. 21: 5). Zriedkavým tvarom je nádobka 

s perforovaným dnom a profiláciou hornej časti tela, ktorá môņe súvisieť s niekdajńím 

umiestnením cedníka (obr. 21: 4). Na menńích fragmentoch sa vyskytuje hlboko rytý 

ornament (obr. 22: 6, 7, 9, 13, 15).   

 Časovo zaradzujeme objekt 1/98 do skupiny Kopčany (AVK II). 

 

5.7 Keramický inventár objektu 3/01 

Keramická náplň objektu 3/01 zahŕňala 964 ks črepového materiálu, z tohoto počtu 

nezdobená keramika predstavovala 932 (obr. 12). Výrazná koncentrácia črepov bola 

odkrývaná v hĺbke 60 – 70cm (obr. 9). Na základe čiastočných rekonńtukcií  bolo moņne 

identifikovať sedem základných tvarových skupín (obr. 20: 1 - 11). Výzdobnými technikami 

zistenými na 32 ks črepov boli: hrubé rytie, čierne maľovanie, vrypy, jamky, výčnelky 

vypukliny (obr. 16). Opäť bol konńtatovaný vysoký obsah minerálov v hlinenej hmote (obr. 9: 

1a, 1b; 2a, 2b; 3a, 3b). Na zachovaných fragmentoch s čierno maľovaným ornamentom vńak  

neboli zistené podobné koncetrácie ostrív, naopak hmota je jemne plavená. V podmienkach 

keramických nálezov v Moravanoch ide o ojedinelé zistenie v prostredí celej osady. Do úvahy 

prichádza moņnosť, ņe táto zdobená nádoba bola získaná výmenou alebo darom (obr. 25: 7, 

8).     



 

5.7.1 Hrnce a hrncovité nádoby    

Základný úņitkový tvar je vo fragmetárnych podobách zastúpený tromi typmi, ktoré 

predstavujú niņńie súdkovité tvary(obr. 26: 6), baňaté formy s mierne prehnutým okrajom do 

vnútra  (obr. 26: 8; obr. 27: 2, 4 ) a hrnce s rovnými stenami (obr. 26: 9). Výzdobu na nich 

tvoria krátke vrypy, kruhové jamky, hrubo rytá výzdoba (obr. 26: 2; obr. 27: 3, 8) a 

kombinácia hrubej obvodovej línie s krátkymi vrypmi. Počet hrncov v objekte: 15 – 20 ks.  

 

5.7.2 Nízke misy – pekáče  

Skupinu zastupuje fragment s kónicky rotvoreným ústím (priemer ústia 21 cm).  Na časti 

korodovaného povrchu zachovaná engoba (obr. 26: 5).  Zriedkavejńím tvarom je výrazne 

roztvorená nízka tanierovitá misa s hrubo rytou vlnovkou pri dne (obr. 26: 1). Fragment od 

okraja nádoby svojou profiláciou moņno tieņ zaradiť do tejto skupiny (obr.27: 1). Počet nádob 

v objekte: 3 ks. 

 

5.7.3 Kónické misky  

Táto rozńírená skupina nie je v súbore zastúpená výraznejńími fragmentami. Tenkostenný 

črep z rovnou stenou a jemne rytou výzdobou môņeme s výhradou spolu s črepom od dna 

zaradiť ku kónickým miskám (obr. 25: 10; obr. 27: 6). Počet nádob: 2 ks.  

 

5.7.4 Misy na dutej nôžke  

Počet črepov z rozhrania misky a dutej nôņky: 21 ks. Vńetky fragmenty boli nájdené 

s výrazne skorodovaným povrchom. U tenkostenných exemplárov bola takto hrúbka stien 

stenčená na 0,1 – 0,3 cm. Zistené prípady primieńavania rozdrvených črepov do keramického 

cesta (obr. 26: 7). Počet tvarov v objekte 3/01: 15 ks.  

  

5.7.5 Hlboké baňaté misy 

Prítomnosť tejto skupiny v sídliskovej jame dokladá tenkostenný črep z okraja nádoby 

s kolienkovitým vodorovne prvŕtaným uńkom na maximálnej výduti. Čierno maľovaná 

výzdoba sa nezachovale (obr. 25: 1)  

 

5.7.6 Nádoby s hrdlom 

Torzovitosť črepov neumoņňuje bliņńiu predsatvu o typoch nádob tejto skupiny. Výraznejńím 

exemplárom je  vysoké lievikovité hrdlo (obr. 25: 2). Malá torzovite zachovaná, vázičkovitá 



 

nádoba so ńtvoruholnou modeláciou tela má povrch zdobený systémom jemne rytých rýh 

(obr. 26: 4). Podobne jako v predchádzajúcej skupiny počet nádob neznámy.  

 

5.7.7 Poháriky  

K tejto skupine malých nádobiek zaradzujeme dva fragmenty. Časť stredne hrubého pohárika 

ma výrazne zosilnené dno (obr. 27: 7). U malého tenkostenného pohárika (v. 1,4 cm) je 

povrch neumelo upravovaný prstami (obr. 26: 3). Počet tvarov: 2 ks.  

 

5.7.8 Zásobnice  

Moņná prítomnosť tohoto tvaru v blízkom okolí objektu 3/01 je daná niekoľkými 

hrubostennými črepmi. Fragment z tela nádoby s jamkovanou výzdobou ma hrúbku 2,5 cm 

(obr. 25: 9). Malý úlomok s pretláčanou plastickou páskou z rozhrania hrdla a tela môņeme 

jednoznačne spájať so zásobnicou (obr. 27: 5).   

 

5.7.9 Drobné hlinené výrobky  

Skupinu tvoria dva terčovité závesky vyrobené z črepov – pôvodne čierno maľovaných (obr. 

25: 5, 6), hlinený zprevŕtaný prívesok v podobe zvieracieho tesáku (obr. 25: 4) a tyčinkovitý 

předmět neznámeho účelu (obr. 25: 3).   

Objekt datujeme do AVK I – II. 

 

Rozbor keramického materiálu zo staroneolitického sídliska v Moravanoch, okr. 

Michalovce sa v predloņenej práci sústredil na súbory z objektov 1/98, 3/01, 2/01 a 10/01. Pri 

ich výbere som zohľadňoval početnosť, vypovedacie moņnosti keramiky (obj. 1/98, 3/01). Pre 

výber objektov 2/01 a 10/01 rozhodla vzájomná pozícia jám, vyhodnotená v rámci 

horizontálnej stratigrafie ako časovo rozdielna. Základné časové pozície som určil aj podľa 

základných výzdobných techník (obr. 31), ktoré pomohli zaradiť komplex objektov do starého 

úseku AVK (obr. 33). Analýzy keramiky vo vńetkých objektoch komplikovala veľká miera 

zničených povrchov črepov (tab. 7: 2 - 6).    

 

 

 

 

 

 



 

6. Záver  
11 

 Vo svojej práci, po priblíņení základných  prejavoch neolitizácie horného Potisia, som 

sa venoval analýze keramických inventárov pochádzajúcich zo ńtyroch objektov 

včasnoneolitickej osady v Moravanoch, okr. Michalovce. Na jej výskume som sa podieľal od 

roku 2000, kedy na základe dohody o spolupráci medzi Filozofickou fakultou Preńovskej 

univerzity v Preńove a Inńtitútom archeológie Jagellonskej univerzity v Krakove sa 

uskutočnila prvá výskumná sezóna. Záujem o výskum vyplýval najmä zo situovania náleziska 

na vyvýńenej polohe Pozdińovského chrbta, ktorý ako výrazný geomorfologický celok 

vystupuje nad nivu Ondavy v SZ časti Východoslovenskej níņiny. Uņ len tento fakt, jedinečný 

v celom SV Potisí, robí z tejto lokality dôleņitý fenomén v procese ńtúdia osídľovania krajiny. 

Lokalizácia osady v Moravanoch ukazuje, ņe uņ niektoré skupiny prvých neolitikov 

prejavovali tendencie vyuņívať vyńńie terény výrazne vzdialené od zaplavovaných rovín. 

Z tohto dôvodu sa na výskume podieľajú ńpecialisti z oblasti kvartérnej geológie, 

paleobotaniky, paleozoológie atď.  

 Napriek skutočnosti, ņe v práci absentuje databáza keramického materiálu zo 

sledovaných objektov, súbory som ńtudoval komplexne a snaņil som sa ich prezentovať 

z hľadiska zastúpených tvarov a výzdob. Ďalej som sledoval ich kvantitatívne zastúpenie 

v jednotlivých vrstvách postupujúcej exploatácie. Vypracovanie databázy vo výraznej miere 

komplikoval stav zachovania črepového materiálu (výrazná fragmentárnosť a korodovaný 

povrch). Napriek týmto skutočnostiam sa podarilo sledovať časové a priestorové kontakty 

s viacerými viac-menej súvekými lokalitami na Východoslovenskej níņine, ako aj stanoviť 

vzájomnú pozíciu objektov 1/98, 3/01, 2/01, 10/01 v rámci AVK. Predstavu o absolútnom 

datovaní doteraz odkrytých sídliskových jám nám umoņňuje takmer ńtyridsať dát C
14 

, čo je 

najvyńńí počet vyhodnotených vzoriek z jednej lokality na Slovensku.  

 Dôleņitou súčasťou práce sú výsledky analýz postihujúce fyzikálne, mineralogické, 

termické vlastnosti neolitickej keramiky z Moravian. Na ich základe máme vcelku objektívnu 

predstavu o technologických procesoch spätých s jej výrobou, ako aj istotu, ņe na výrobu 

nádob boli pouņité miestne hliny.  

 Po dvojročnej prestávke výskum neolitického sídliska v Moravanoch, okr. 

Michalovce, bude pokračovať v auguste 2010 ôsmou sezónou. Okrem nastolenia nových 

otázok nepochybne prinesie aj informácie, ktoré nám umoņnia lepńiu orientáciu 

v problematike začínajúcich premien krajiny, ktoré si vyņiadal nový hospodársky model, 

v prípade Moravian uplatnený v atypickom prostredí členitého terénu.   
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8. Použité skratky  

 

OLBK – östliche Linienbandkeramik,   

AVK -  Alföldi Vonaldíszes Kerámia (STROBEL 1997)  
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Keramický a mineralogický rozbor neolitickej keramiky z Moravian okr. Michalovce 

Poloha Stredné pole
1
  

 

 

 Archeologické vzorky boli podrobené technologickým rozborom (skúmanie 

nasiakavosti a zmrńťovania) ako aj výskumom zloņenia črepov  röngenografickým 

a mikroskopickým analyzovaním  bodového zloņenia prvkov . Vykonané boli tieņ výskumy 

termickými metódami: deryvatogarafickou a dylatometrickou, ktoré okrem údajov o zloņení 

poskytujú informácie o zmenách prebiehajúcich vo vzorkách pod vplyvom ich ohrievania. 

Ņiadna z týchto metód nemôņe byť pokladaná za univerzálnu a zodpovedá len za časť 

vytýčených otázok. Napriek tomu na základe výsledkov získaných rôznymi metódami moņno 

usudzovať o zloņení minerálov a hlín, z ktorých boli vyrobené nádoby ( STOBIERSKA – 

WISZOMIRSKI 2003). 

 Rozborom boli podrobené najmä vzorky z objektov 2/99 A, 3/01, 2/01, 4/01.  

Opis vzoriek  

Skúmaných bolo 10 keramických črepov pochádzajúcich z obdobiastarého neolitu, ktoré boli 

označené číslami 1 – 10. Vzorky 1 – 6 patrili hrubostennej keramike, 7, 8 stredne hrubej a 9, 

10 tenkostennej keramike. Dodatočne sa niektoré bádania vykonali na fragmentoch keramiky 

označenej symbolom „K“.   

Vzorka 1  

Obj. 2/99 A.  Hĺbka 60 – 70cm. Vonkajńí povrch črepu mal farbu jasno sivú aņ hnedú, 

miestami ruņovo-hnedú. Vnútorný povrch farby hnedej aņ krémovo-ruņovej. Na lome – 

tmavohnedá aņ tmavosivá farba, tmavńia pri oboch okrajoch viditeľné póry svedčia o slabom 

prepálení črepu. Hrúbka črepu 1,5 – 2,0cm.   

Vzorka 2     

Obj. 2/99 A. Hĺbka 40 – 50cm. Vonkajńí povrch hladký, s jednotnou ruņovo-pomarančovou 

farbou na celom povrchu vonkajńí povrch. Vnútorný povrch farby od tmavo sivej do čiernej, 

podobná farba vzorky na lome. Vnútorná strana fragmentu črepu vedie k úvahe, ako by bola 

pokrytá veľmi tenkou vrstvou engoby. Hrúbka črepu 1,8 – 2,0cm. 

Vzorka 3   

Obj. 3/01. Hĺbka 50 – 60cm. Vonkajńí povrch farby od svetlej do tmavosivej ako aj od 

ruņovej do hnedej (engoba?). V povrchových zahĺbenia sa udrņiava ruņová farba na 

vyhladených miestach je viditeľná sivá farba črepu. Vnútorná strana je farby od hnedej do 

                                                 
1 Analýza keramického materiálu bola realizovaná Faculty of Materials Science and Ceramics of the University 

of Science and Technology in Krakow. 



 

tmavosivej; podobná farba je aj na lome: od vonkajńej i vnútornej strany – tmavosivá, 

v strednej časti hnedá. Hrúbka črepu: 1,4 – 1,8cm. 

Vzorka 4  

Obj. 3/01. Hĺbka 60 – 70cm. Vonkajńí povrch ņltej aņ svetlo bronzovej farby, miestami 

tmavńia – bronzová aņ tmavohnedá. Vnútorný povrch ruņovkastá aņ tmavohnedá; podobnú 

farbu má lom vzorka. Hrúbka črepu; 1,7 – 2,3cm.  

Vzorka 5   

Obj. 3/01. Hĺbka 60 – 70cm. Farba vonkajńieho povrchu svetlosivá aņ bronzová, na vnútornej 

strane sivá. Lom farby sivej aņ sivohnedej. Hrúbka črepu 1,8cm.  

Vzorka 6  

Obj. 3/01. Hĺbka 70 – 80cm. Vonkajńí povrch svetlo bronzový aņ hnedý, na vnútornej strane 

farba svetlo bronzová aņ svetlo pomarančová. Lom výrazne tmavńí od obydvoch povrchov 

vzorky. Hrúbka črepu: 1,1 – 1,3mm.  

Vzorka 7  

Obj. 2/01. Hĺbka 70 – 80cm. Prevaņná časť vonkajńieho povrchu ruņová, miestami hnedá. 

Vnútorný povrch – tmavńí, sivohnedý. Lom je eńte tmavńej farby neņ vnútorný povrch – 

hnedý aņ tmavosivý. Hrúbka črepu: 1,0cm  

Vzorka 8  

Obj. 2/01. Hĺbka 70 – 80cm. Farba vonkajńieho povrchu od svetlo sivej cez ruņovú po 

červeno-hnedú, vnútorný povrch sivej aņ hnedej farby. Lom – pri povrchoch sivej farby, vo 

vnútri hnedej. Hrúbka črepu 0,7 – 1,0cm.  

Vzorka 9  

Obj. 4/01. Hĺbka 60 – 70cm. Vonkajńí povrch pravdepodobne pokrýva engoba sivej farby, 

pod ňou farba ruņovkastá aņ hnedá. Vnútorný povrch – jednoliata, sivá farba, tmavńia neņ na 

vonkajńku. Lom – sivej farby, vo vnútri viditeľný hnedý pás. Hrúbka črepu: 0,4cm.  

Vzorka 10  

Obj. 4/01. Hĺbka 60 – 70cm. Vonkajńí povrch svetlej aņ hnedej farby, vnútorný povrch – sivo-

hnedý aņ ruņovo-hnedý. Lom tmavńí neņ povrchy. Hrúbka črepu 0,3 – 0,6cm.  

 

Výskum nasiakavosti  

Z hliny odobranej z miesta vykopávok po jej predchádzajúcom rozdrobení, preosiatí 

cez sito 1mm a navlhčení boli sformované z plastickej masy tvárnice. Tieto boli vypálené 

v elektrickej laboratórnej peci pri teplotách: 600, 700, 800 a 900 °C. Vypálené vzorky hlín sú 

označené číslami od 11 do 14.  



 

Získané výsledky pomerov nasiakavosti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dosiahnuté výsledky bádania nasiakavosti archeologických vzoriek (1-10) svedčia 

o ich veľkej pórovitosti, a preto o malom stupni vypálenia masy,  z ktorej boli vytvorené 

skúmané črepy nádob. Usudzujeme, ņe teplota ich vypálenia nebola vysoká. Oveľa niņńia 

nasiakavosť vzoriek pripravených z hliny (11-14) svedčí o oveľa kvalitnejńom pripravení 

hlineného cesta.   

 

Výskum zloženia vzoriek röntgenografickou metódou 

 Určenie zloņenia vybraných vzoriek (2, 4, 7, 10, K a nepálenej hliny) bolo vykonané 

pomocou röntgenového dyfraktometra DRON-3,0. Identifikácie minerálnych prvkov 

vystupujúcich v zloņení skúmaných vzoriek sa opiera o hodnoty vzdialeností medzi rovinami 

vyznačenými na difraktogramoch a na ich porovnaní s údajmi obsiahnutými v katalógu 

ICPDS aj v počítačovom programe XRAYAN.  

 

Získané výsledky zloženia hliny a vzoriek  

hlina: kremeň, illit, ņivec, kaolinit, minerál Na – Mg – Fe;  

vzorka 2: kremeň, illit, ņivec, anataz 

vzorka 4: kremeň, illit, ņivec, anataz  

vzorka 7: kremeň, illit, ņivec, anataz  

vzorka 10: kremeň, illit, ņivec, anataz, vápenec 

vzorka K: kremeň, illit, ņivec, anataz, vápenec 

Číslo vzorky  Nasiakavosť (%) 

1 33 

2 22 

3 24 

4 22 

5 34 

6 26 

7 26 

8 25 

9 24 

10 25 

11 13 

12 12 

13 13 

14 13 



 

Termická analýza  

Na vykonanie termickej analýzy bol vyuņitý derivatograf. Vzorky po rozdrobení a odváņení 

prísluńnej dávky boli ohrievané zvyńovaním teploty o 10°C/min v prirodzenom prostredí. 

Tepelné krivky vzoriek 2, 4, 7, 10, K ako aj 11 a 14 prezentujú obrázky 7 – 13. Vo vzorkách 

skúmaných črepov ako aj hliny vypálených v teplote 600 - 900°C je charakteristický 

nedostatok tepelných efektov poukazujúcich na prítomnosť kaolinitu. Endotermický výsledok 

v rozpätí teplôt 102 - 139°C poukazuje na prítomnosť illitu (1, 2). Nedostatok 

charakteristického, druhého endotermického výsledku v rozpätí teplôt 200 - 220°C svedčí 

o neprítomnosti minerálov skupiny smektytu vo vzorkách.               

 Exotermický výsledok vystupujúci vo vzorkách črepov v teplote okolo 400°C, je spätý 

s prítomnosťou organickej substancie. Dosť nevýrazný je vo vzorkách 2 a 10, výraznejńí je vo 

vzorkách 4 a 7. Spoločným výsledkom sú úbytky hmoty, dosť blízke pre vzorky 2 a 10. Oveľa 

väčńí úbytok hmoty registrujeme vo vzorkách 4 a 7, kde je  exotermický výsledok posunutý  

aņ do teplôt 530 - 540°C. Úbytok hmoty tu predstavuje 16 - 17%.  

 Úplne ináč sa správajú vzorky hliny vypálené v teplote 600°C (vzorka 11) a 900°C 

(vzorka 14). Hliny sa správajú ako inertné termické substancie ( STOBIERSKA – 

WISZOMIRSKI 2003). 

 

Dilatometrické testy  

Tieto testy boli vykonané na pásikoch z prierezu ńtvorcov získaných z fragmentov črepov. Pri 

ohrievaní vzoriek sa teplota zvyńovala o 10°C/min. Ohrievanie vzoriek bolo vykonané do 

teploty 1000°C v peci s diaľkovým elektronickým ovládaním.  

 Dilatometrické krivky skúmaných črepov prezentujú obr. 14 – 16. Obrázok 14 

predstavuje priebeh zmien hrubostennej keramiky (vzorky 1 - 5),  obrázok 15 – stredne hrubej 

(vzorky 6 - 8) a obrázok 16 – tenkostennej keramiky (vzorky 9 - 10). Je zrejmé, ņe charakter 

zmien na dilatometrických krivkách je veľmi blízky. Teplota vypálenia týchto nádob mohla 

byť dosť vysoká v rozpätí 800 - 900°C (WIRSKA – PARACHONIAK 1979). 

 Veľmi zaujímavo sa ukazujú krivky dilatometrických zmien vzoriek hliny, vypálenej 

pri teplotách 600, 700, 800 a 900°C; obrázok 17 (vzorky 11 - 14).  Na základe priebehu 

kriviek usudzujeme, ņe vzorky hliny 11 - 13 boli vypálené pri podobnej teplote, pretoņe lom 

na týchto troch  dilatometrických krivkách je práve na mieste teploty okolo 850°C.  

 

 

 



 

 

Chemická analýza  

Chemická analýza bola vykonaná metódou ICP na vzorkách 4, 7, K, ako aj na hline. 

% vzorka 4 vzorka 7 vzorka K hlina 

SiO2 58,29 59,04 57,90 64,97 

Al2O3 17,89 12,40 19,09 12,90 

Fe2O3 4,43 5,98 6,20 5,01 

K2O 1,92 1,71 2,30 5,01 

Na2O 0,10 0,34 0,17 1,04 

CaO 1,11 1,18 0,37 0,75 

MgO 1,21 0,56 0,70 1,24 

TiO2 0,95 0,81 1,15 0,91 

BaO 0,12 0,23 0,06 0,05 

P2O5 2,24 6,38 1,14 0,31 

ZrO2 0,02 0,02 0,01 0,03 

Spolu 88,28 88,83 89,11 89,61 

 

 Chemické analýzy vzoriek sú v podstate dosť podobné. Úbytok hmoty pre črepy ako aj hlinu 

je veľmi blízky, okolo 12%. Obsah kysličníka kremičitého sa v črepoch nie veľmi rôzni; 

v hline je o niekoľko percent vyńńí. Najväčńie rozdiely medzi skúmanými vzorkami 

predstavuje obsah  P2O5.  V hline – 0,31% naproti tomu, v črepoch je obsah tohto kysličníka 

od 4 do 20x väčńí ako v hline (1,14%; 2,24% a 6,38% pre vzorky K, 4 a 7).  

 

Mikroskopické pozorovania a analýza mikročastíc  

Mikroskopické pozorovania fragmentov neolitických nádob bolo vykonávané skanningovým  

elektrónovým mikroskopom ( STOBIERSKA – WISZOMIRSKI 2003).  

Vzorka 1 

Vo vzorke prítomné rúrkovité agregáty (obr. 18, 18a; obr. 22) majú zvýńený obsah P, Ca, C 

a O. V iných častiach vzorky sú prítomné ílovité minerály ako aj fluorid (obr. 19, 19a-b). 

Nańli sa taktieņ kryńtály „karfiolovitého“ tvaru (obr. 20, 20a). Zistil sa tieņ zvýńený obsah 

ņeleza (obr. 21, 21a). Prítomné boli taktieņ fragmenty, ktoré tvoria výlučne ílovité minerály 

(obr. 21b).  

Vzorka 2 

Analýza mikročastíc poukázala na dosť výrazne zvýńený obsah uhlíka a kyslíka, čo môņe 

svedčiŤ o prítomnosti organickej substancie v skúmanej vzorke; vystupuje taktieņ fosfor 

a ņelezo (obr. 23, 23a-c).  Okraj vzorky, ktorý makroskopicky vykazoval červenkastú farbu sa 



 

skladal z kremenných minerálov hliníka a kysličníka ņeleza. Prítomné boli rovnako stĺpkovité 

kryńtály, skladajúce sa výlučne z kremíka (obr. 24, 24a-b).  

Vzorka 3  

Vo vzorke pod mikroskopom bola zistená prítomnosť vrstevnatých kremeňov (obr. 25, 25a - 

d) a chýbajú v nej rúrkovité kryńtály. Vzorka sa tieņ vyznačuje o niečo vyńńím obsahom C, O, 

P a Ca.  

Vzorka 4  

Pod mikroskopom sa vo vzorke zistila prítomnosť veľkých kryńtálov rôznych tvarov (obr. 26, 

27). Prvková analýza potvrdila, ņe sa skladajú výlučne z kremeňa (obr. 27a - b). Okrem toho 

sú vo vzorke kryńtály stĺpkovitého tvaru (obr. 28), v ktorých bodová analýza objavila 

prítomnosť Al, Si, P, Ca a Fe (obr. 28a - c). Zistená bola zvýńený obsah uhlíka  a kyslíka.  

Vzorka 5 

Pozorovania pod mikroskopom objavili prítomnosť rúrkovitých kryńtálov, ako v pozdĺņnom 

priereze (obr. 29, 29a - c) tak aj priečnom (obr. 30, 30a).  Zloņenie prvkov je podobné 

zloņeniu uņ skôr skúmaných vzoriek; okrem Al a Si vystupuje P, Ca ako aj Fe. V kaņdej 

takejto časti bol potvrdený zvýńený obsah C a O.  

Vzorka 6  

Vzorka je zachytená na obr. 31. Prvková analýza rozlíńila výlučne kremenné kryńtály (obr. 

31a) ako aj kremičitých minerálov hliny (obr. 31b - c). Vo vzorke vystupujú vyńńie obsahy P 

a Ca. Neboli v nej nájdené kryńtály charakteristického rúrkovitého tvaru.  

Vzorka 7 

Objavujú sa veľké zoskupenia kryńtálov rúrkovitého tvaru (obr. 32, 32a - b), typického 

zloņenia. Okrem toho boli nájdené kryńtály kremeňa ako aj ílovité minerály (obr. 33, 33a).  

Vzorka 8 

Prítomné sú rúrkovité kryńtály, typického zloņenia (obr. 34, 34a - b). V častiach, v ktorých 

vystupuje zvýńený obsah fosforu a vápnika sa objavila zvýńené mnoņstvo ņeleza (obr. 35, 35a 

- d). Pod mikroskopom sa vo vzorke objavil kremeň, fluorid a ílovité minerály (obr. 36, 36a - 

d).  

Vzorka 9 

Vzorka obsahuje veľa kremeňov (obr. 37, 37a - c) ako vrstevnatých kremeňov (obr. 37b). 

Fragmenty obsahujúce kryńtály rúrkovitého tvaru majú zloņenie blízke  iným vzorkám (obr. 

38, 38a - d). 

 

 



 

Vzorka  10 

Mikroskopický obraz fragmentu neolitickej nádoby je veľmi blízky obrazu vyńńie opísanej 

vzorky (obr. 39, 39a - d).  

Vzorka K 

Obsahuje kremenné minerály a fluorid. Spoločným znakom s predchádzajúcimi vzorkami je 

vyńńia prítomnosť ņeleza (obr. 40, 40a - b). Charakteristický obraz vzorky pre celú skupinu 

skúmaných črepov ako aj zloņenie prvkov prezentuje obr. 41 a 41a. V tejto vzorke nebo 

zistený fosfor a vápnik.  

Hlina vzorky 11 – 14  

Mikroskopické obrazy vzoriek hliny vypálenej pri rôznych teplotách sú veľmi blízke (obr. 42 

- 45). Vykonaná analýza prvkov na rôznych miestach skúmaných vzoriek nevykázala medzi 

nimi rozdiely. Ich zloņenie je veľmi podobné. Objavuje sa dosť veľa kremeňa ílovitých 

minerálov ako aj fluoridu. Chýbajú údaje o vyńńom obsahu fosforu a vápnika, ako to bolo 

v prípade vńetkých skúmaných fragmentov neolitických nádob ( STOBIERSKA – 

WISZOMIRSKI 2003). 

Záver  

Zloņenie vńetkých neolitických nádob si je vo vńetkých prípadoch blízke. Moņno tvrdiť, ņe 

v zloņení masy, z ktorej boli formované nádoby boli prítomné ílovité minerály. Minerály 

neílovité sú reprezentované hlavne kremeňom a v nepatrnom mnoņstve fluoridom ako aj 

kysličníkmi ņeleza. Pomerne blízke mineralogické  zloņenie  hliny vyzdvihnutej 

z bezprostredného susedstva archeologických objektov nevylučuje, ņe táto hlina mohla byť 

vyuņívaná na formovanie keramických nádob. Prekvapujúca je prítomnosť vyńńej 

koncentrácie  P2O5   v črepoch. Tento fakt okrem chemickej analýzy potvrdzuje i analýza 

mikročastíc vykonaná na neolitických črepoch. Zvýńený obsah fosforu sa pozoruje najmä 

v tých vzorkách, v ktorých sa objavili „rúrkovité kryńtaly“ – útvary hubovitej ńtruktúry (obr. 

46, 47). Táto ńtruktúra je charakteristická pre kostený materiál (PAWLIKOWSKI – 

NIEDŹWIEDZKI 2002; BASLÉ – GRIZON – PASCARETTI – LESOURD – CHAPPARD – 

SHAPE 1998).   

 Potvrdenie tézy, ņe vo vzorkách väčńiny črepov sa nájdu útvary hubovitej ńtruktúry 

môņu potvrdiť fragmenty kostného tkaniva. Potrebné sú vńak ďalńie detailnejńie výskumy na 

početnejńom materiály z iných archeologických lokalít ( STOBIERSKA – WISZOMIRSKI 

2003).  
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Tab. 1.  

1. Moravany, okr. Michalovce. Poloha Stredné pole (lokalita označená ńípkou – 

pohľad od JZ). 2. Pohľad z lokality na 40 km vzdialené Zemlínske vrchy (JZ).              
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Tab. 2.  

1. Účastníci slovensko – poľského archeologického výskumu v Moravanoch (leto 

2000). 2. Záver výskumu v Moravanoch (2002). 3. Prof. T. Kalicki pri odoberaní 

vzoriek (2003). 
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 Tab. 3.  

1. Moravany, poloha Stredné pole. Priebeh archeologických prác v sonde F (2007).  

2. Zľava: Dr. M. Nowak, prof. J. K. Kozłowski, prof. T. Kalicki. Konzultácie v doline 

potoka Ńarkan (2007). 3. Zameriavanie sondy M (2007).                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Obr. 6 

                                                                        

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Obr. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 



 

Celkový počet zdobených a nezdobených črepov
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Obr. 10  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 

 



 

Pomer zdobených a nezdobených črepov v Obj. 2/01
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Obr. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15  



 

Výzdobné techniky v Obj. 3/01
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Obr. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obr. 18 

 

 

 

Obr. 19. Moravany, okr. Michalove. Stredné pole. Tvarová ńkála keramických nádob 

z objektu 10/01 (1 - 7) a z objektu 2/01 (8 - 15). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. Objekt 3/01. Tvarová ńkála keramických 

nádob.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Obr. 21. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK – II (skupina Kopčany).  



 

 

     Obr. 22 Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK – II (skupina Kopčany).  



 

Obr. 23. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK – II (skupina Kopčany).  

 



 

Obr. 24. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK – II (skupina Kopčany).  

 



 

Obr. 25. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK – I - II (fáza protoKopčany). 

 



 

Obr. 26. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK – I - II (fáza protoKopčany). 



 

 

Obr. 27. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK – I - II (fáza protoKopčany). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK II (skupina Kopčany). 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Obr. 28. Moravany, okr. Michalovce, Strednňe pole. Stredné pole. AVK II (skupina Kopčany). 



 

 

Obr. 29. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK II (skupina Kopčany). 



 

 



 

Obr. 30. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. AVK I – II (fáza protoKopčany). 

 



 

 

Obr. 31. Moravany, okr. Michalovce, Stredné pole. Keramické tvary so základnými 

výzdobnými motívmi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obr. 32. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. Objekt 1/98. Tvarová ńkála keramických 

nádob. 

 



 

 

 

Sample 
No. 

Date BP Sample Feature Depth 

Poz-22307 26950±230 charcoal, 
Picea/Larix                        

3/01 M7 

105 cm 

Ki-9250 19980±460 charcoal  sonda D 110 cm 

Ki-9246 11980±160 charcoal  2/99A 96 cm 

Ki-9248 8090±180 charcoal  2/99A 107 cm 

Ki-9247 6990±110 charcoal  2/99A 85 cm 

Ki-10372 6940±60 charcoal  3/01 75 cm 

Ki-10374 6910±60 charcoal  3/01 85 cm 

Ki-11152 6580±70 charcoal  10/01 65 cm 

Ki-9249 6570±120 charcoal  2/99B 67 cm 

Ki-10375 6570±60 charcoal  3/01 85 cm 

Ki-11149 6520±80 charcoal  3/01 75 cm 

Ki-11733 6520±90 pottery 2/99A 65 cm 

Ki-11730 6510±90 pottery 3/01 65 cm 

Ki-11782 6460±90 pottery 1/98 65 cm 

Poz-12243 6400±40 charcoal 2/01 M2 

90 cm 

Ki-11732 6360±90 pottery 2/01 75 cm 

Ki-10373 6340±60 charcoal  3/01 85 cm 

Ki-11148 6310±70 charcoal  3/01 75 cm 

Ki-10370 6280±60 charcoal  2/01 55 cm 

Ki-11737 6280±100 pottery 3/01 65 cm 

Ki-11783 6280±100 pottery 3/01 55 cm 

Ki-11150 6270±70 charcoal  3/01 75 cm 

Ki-11735 6270±90 charcoal  1/98 55 cm 

Ki-9251 6250±300 charcoal  sonda C 60 cm 

Ki-10371 6250±60 charcoal  2/01 75 cm 

Ki-11731 6230±90 pottery 3/01 55 cm 

Ki-11734 6220±100 pottery 2/01 75 cm 

Ki-11151 6190±70 charcoal  10/01 65 cm 

Poz-12250 6180±40 charcoal  2/01 M1 

95 cm 

Ki-11736 6140±100 pottery 2/01 65 cm 

Ki-11738 5970±90 pottery 1/98 55 cm 

Ki-11729 5940±90 charcoal  2/99A 65 cm 

Ki-11740 5880±120 pottery 2/01 65 cm 

Ki-11739 5430±120 pottery 2/99A 55 cm 

Poz-22308 3285±30 charcoal, Fagus 

sylvatica 
10/01 M8 

55 cm 

Poz-22309 1060±30 charcoal, Carpinus 

betulus 
1/06 M9 

60 cm 



 

 

  1/98 3/01 2/01 10/01 

Ornament AVK-II AVK-I-II AVK-II AVK-I-II 

žliabkovaný       0,29% 

hrubo rytý 0,46% 0,31% 0,27%   

tenko rytý 099% 0,52% 0,13   

rytý+čierno maľovaný      

čierno maľovaný 0,99% 0,63%    

žliabkovaný+jamky  0,10%    

hrubo rytý+jamky 0,07% 0,10%    

tenko rytý+jamky 0,20%     

tenko rytý+vrypy 0,07     

vyčnelky+jamky 0,65% 0,21%    

výčnelky+vrypy 0,07%     

výčnelky+vpichy  0,10%    

vrypy  0,31% 0,54%   

jamky 0,99% 0,21% 0,81% 0,87% 

výčnelky 2,57% 0,41% 0,81% 0,87% 

vypukliny 0,07% 0,21% 0,27%   

plastická páska 0,32%     

brázdenie prstami 0,07% 0,21% 0,27%   

nezdobené 92,48% 96,68% 96,90% 97,97% 

Spolu 1546ks 964ks 742ks 345ks 

 

Tabela 2. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. Percentuálne zastúpenie        

výzdobných techník na vybraných objektoch.  

 

Tabela1. Moravany, okr. Michalovce. Stredné pole. Súbor dát C
14

 

   


