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NESKOROLATÉNSKE OSÍDLENIE HRADNÉHO NÁVRŠIA V NITRE
Peter Bednár - Gertrúda Březinová - Silvia Ptáčková

Juhozápadné Slovensko, Nitra, Hradný vrch, výšinná
opevnená osada, neskorá doba laténska, stupne LT D1D2, Dákovia.

South-western Slovakia, Nitra, Castle hill, upland fortiied settlement, Late La Tène period, stages LT D1-D2,
Dacians.

Hradný vrch je prirodzenou dominantou historického jadra mesta. Tvorí ho skalné bralo, vybiehajúce z Tríbečského pohoria do nivy rieky Nitry. Meandrujúci tok rieky obtekal kopec zo všetkých štyroch strán, takže až do
začiatku 19. stor. bol riečnym ostrovom. Jeho vrchol prevyšuje nivu o približne 50 m. Pôvodný hlavný tok Nitry
i s ramenami vytvoril prirodzený chránený priestor, ktorý spolu s členitosťou reliéfu poskytovali veľmi vhodné
podmienky na osídlenie (Romsauer 1998, 18). Je tu doklad osídlenia v závere paleolitu, v neolite, eneolite, staršej
dobe bronzovej, v neskorej dobe laténskej a od prelomu 8. a 9. stor. až po novovek. Prirodzená erózia terénu a početné stavebné zásahy v stredoveku a novoveku porušili, resp. zničili časť dokladov o pravekom a včasnodejinnom
osídlení. Napriek tomu pri rôznych zemných úpravách, ako aj systematickým archeologickým výskumom, bolo toto
osídlenie dostatočne dokázané. V našom príspevku sa zaoberáme dokladmi osídlenia v dobe laténskej a z toho dôvodu
uvádzame prehľad výskumov, počas ktorých bol získaný materiál z uvedeného obdobia. Najlepšie preskúmaná, resp.
zachovaná nálezová situácia bola na východnom nádvorí hradu a na západnom svahu kopca, preto nálezy z týchto
dvoch polôh predstavujú východiskový materiál práce. Z ostatných skúmaných polôh boli nálezy buď publikované
(Hradné námestie: Točík 1983; Točík/Rejholec 1993; Pribinova ul. 3 - Malý seminár: Katkin 1995, 77-78; Březinová/Katkin 2004), alebo nemajú takú vypovedaciu hodnotu, ako nálezy zo spomenutých polôh.
HISTÓRIA VÝSKUMU
Prvý archeologický výskum na Nitrianskom hrade sa robil v r. l930-1931 pod vedením J. Böhma a V. Mencla.
Ťažiskovou problematikou bolo datovanie kaplnky s podkovovitou apsidou, stojacej v JV časti sakrálneho komplexu
na vrchole hradného kopca, a overenie včasnostredovekého osídlenia. Okrem výskumu v interiéri kaplnky a v jej
bezprostrednom okolí sa vyhĺbila zisťovacia sonda pred biskupským palácom, desať sond na dnešnom Hradnom
námestí, pred južným novovekým bastiónovým opevnením hradu. Čiastočne sa vyčistila hradná jaskyňa (Böhm/Mencl
1931). Zo sond na hradnom námestí sa získali nálezy maďarovskej kultúry, v sondách II a V bola zistená koncentrácia
keltsko-dáckych nálezov s prevahou dáckej keramiky robenej v ruke. Je to hlavne hrubá keramika z veľkých nádob
s bohatou plastickou výzdobou. Odtiaľto pochádzajú aj nálezy datované do 9. stor., spolu s črepmi z 11. a 12. stor.,
pomiešané s materiálom zo 16. až 18. stor. (Točík 1983, 244).
Ďalší rozsiahlejší výskum, ktorý bol vyvolaný projektom parkovej úpravy hradného kopca, realizoval v r. 19581959 A. Točík. Sondy boli vyhĺbené na ploche medzi Morovým stĺpom a vyústením Východnej ulice. Získali sa nálezy
z neolitu, staršej doby bronzovej, z doby laténskej a včasného i neskorého stredoveku (Točík/Rejholec 1993, 5-26).
V r. 1988-1992 sa na východnom nádvorí, v priestore medzi uzávermi kostolov, hradbami a Vazilovou vežou,
vykonával rozsiahly archeologický výskum, vyvolaný komplexnou rekonštrukciou hradného areálu. Okrem objektov
a vrstiev zo staršej doby bronzovej, včasného a vrcholného stredoveku a novoveku i hrobov zo včasného a vrcholného stredoveku sa tu odkryli viaceré objekty a vrstvy z neskorej doby laténskej. V tomto priestore sa ako v jednom
z mála skúmaných priestorov hradu zistili situácie, potvrdzujúce dlhodobejší vývoj laténskeho osídlenia hradného
kopca. Z jedného z objektov a zo zuhoľnatenej deštrukčnej vrstvy nad ním sa odobrali tri vzorky na analýzu C14. Vek
vzoriek bol na základe tejto analýzy datovaný do prelomu letopočtov (1910 ±80; 1990 ±85; Bednár/Březinová/Fusek
1992, 24; Bednár/Staník 1993a, 25-26).
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Osídlenie z neskorej doby laténskej je viacerými sídliskovými vrstvami doložené aj v kazematách JV bastiónu,
skúmaných v r. 1991-1992 (Bednár/Staník 1992, 21-22).
V r. 1993 prebiehal výskum pri západnom a južnom opevnení južného nádvoria, pred južným priečelím paláca.
Sídliskové vrstvy z obdobia maďarovskej kultúry a z neskorej doby laténskej sa zachytili iba v západnej časti sondy
1 (Bednár 1995, 31). Terénna situácia tu však nebola taká priaznivá ako na východnom nádvorí a zachovala sa iba
vo veľmi fragmentárnom stave.
V tom istom roku, v súvislosti s rekonštrukciou objektu Malého seminára (Pribinova ul. 6) a plánovanou
prístavbou, došlo k asanácii domov vo dvore budovy na Pribinovej ul. 3 a k zemným prácam (obr. 1: 3). Po znížení
terénu asi o 5 m preskúmal S. katkin v stenách výkopu v západnej časti dvora časť laténskeho objektu, ktorého tvar
sa nedal presne zrekonštruovať. Z výplne pochádza množstvo keramického materiálu datovaného do neskorej doby
laténskej (Katkin 1995, 77-78; Březinová/Katkin 2004).
V r. 1994-1995 sa dobrá stratigraická situácia, napriek malej skúmanej ploche, zistila aj na západnom svahu
hradného kopca (Bednár 1996, 29-31; Bednár 1997, 29). Časť laténskeho objektu sme našli aj na Hradnom námestí,
v ryhe pri Morovom stĺpe (Bednár 1996, 29-31).
V r. 1990-1991 (Bednár/Březinová 1992), 1995 a 1996-1997 sa realizoval archeologický výskum v areáli Ponitrianskej galérie (bývalý Župný dom; obr. 1: 4). Budova sa nachádza na styku úpätia hradného kopca a riečnej nivy.
Vrstvy z doby laténskej sa zachytili iba v depresii v skalnom podloží na hospodárskom dvore (severne od budovy),
skúmanom v r. 1996 (Samuel 1998) a v záhrade východne od budovy (Samuel 1999, tab. 19: 3-6; 20).
CHARAKTER NÁLEZOVEJ SITUÁCIE A POZNÁMKY K TVORBE KATALÓGU
Počas výskumných sezón 1988-1996 sa archeologickým výskumom získal bohatý súbor nálezov, ktorý možno
datovať do neskorej doby laténskej (Ptáčková 1998). Vzhľadom na to, že hradný kopec bol intenzívne osídlený
aj v staršej dobe bronzovej, v období maďarovskej kultúry, sa vo výplni objektov vyskytovalo aj veľké množstvo
nálezov z tohto obdobia. Praveké a neskorolaténske nálezy rovnako dominovali v najstarších vrstvách zo včasného
stredoveku. Preto najmä v počiatočných obdobiach výskumu, či pri výskumoch menšieho rozsahu, ich nebolo možné
vždy spoľahlivo datovať a časť nálezových situácií bola v priebehu výskumu predatovaná. Týka sa to časti objektov
a vrstiev na východnom nádvorí aj niektorých kontextov na západnej strane hradného kopca.
Ako sme už uviedli, najlepšie zachované nálezové situácie boli odkryté na východnom nádvorí a na západnom
svahu hradného kopca. Na oboch polohách sa v tesnej blízkosti stredovekého opevnenia hradného kopca zistili
v niekoľkých prípadoch viacnásobné superpozície neskorolaténskych vrstiev a objektov. Podobné nálezové situácie
v tomto priestore sa preskúmali aj zo staršej doby bronzovej, či včasného stredoveku. Na rozdiel od týchto polôh
sa smerom k strednej časti kopca zachovali vrstvy a objekty zo staršej doby bronzovej až včasného stredoveku iba
výnimočne a vo veľmi fragmentárnom stave, prípadne sme zistili iba zahĺbené časti objektov. To naznačuje, že až do
vrcholného stredoveku dochádzalo v strednej časti kopca k terénnej erózii a antropogénne sedimenty sa usadzovali
prevažne v okrajových častiach kopca.
Mnohé nálezové situácie boli porušené mladšou zástavbou a nie vždy možno jednoznačne určiť ich funkciu,
resp. charakter. To bol dôvod, prečo sme v priebehu výskumu hradu od r. 1993 začali označovať jednotlivé nálezové
situácie v exkavačnej fáze ako kontexty. Tie predstavujú základný prvok nálezovej situácie, pričom mohlo ísť o výkopy, zásypy výkopov, vrstvy, stavebné konštrukcie alebo ich deštrukcie. Označenie objekt či. vrstva sa pridávalo až
v postexkavačnej fáze výskumu a má charakter interpretačný. Mohlo ich tvoriť viacero kontextov - výkop, uloženina
/ viacero uloženín vo výkope, komplex menších vrstiev vznikajúcich v krátkom čase.
SYSTÉM OPISU
Pri výbere objektov do katalógového spracovania sme vychádzali z údajov v nálezových správach a z podrobného štúdia materiálu. V katalógu sú uvedené všetky objekty a vrstvy (resp. kontexty) datované do doby laténskej
s podrobným opisom nálezovej situácie a nálezov, ktoré sú rozdelené na keramiku, drobné predmety a iné, kde je
archeobotanický a archeozoologický materiál. keramika je opísana podľa upraveného numerického kódu (Hečková
1989, 413 ), ktorý bol aplikovaný pri spracovaní laténskeho sídliska v Nitre-Šindolke (Březinová/Illášová l998).
Štatisticky sú vyhodnotené všetky fragmenty nádob a kresbovo sú zdokumentované iba fragmenty označené ako
typické. Sem radíme celé nádoby, rekonštruovateľné tvary, okraje nádob, dná, zdobené fragmenty (za odborné rady
pri výbere keramiky patrí naša vďaka k. Pietovi). Výber keramiky je spracovaný v samostatnej tabele s vysvetlením
použitých skratiek a kódov. Z toho dôvodu v opise nálezov z objektu (kontextu) je iba odvolávka na tabelu. Zároveň
sú tu uvedené aj drobné nálezy, ktoré sa našli v iných kontextoch a je možné ich datovať do doby laténskej.
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KATALÓG OBJEKTOV (KONTEXTOV)
Východné nádvorie
Objekt 1/88 (obr. 2) - časť základového žľabu a vypálená mazanicová deštrukcia na povrchu s nepravidelným hruškovitým pôdorysom. Objekt bol situovaný v západnej časti nádvoria, v blízkosti apsidy neskororománskej kaplnky. Jeho
zahĺbená časť bola vyplnená hnedou hlinou premiešanou s mazanicou. Po vybratí výplne mala časť objektu približne oválny
tvar s kotlovitým prierezom. dno tejto časti bolo vyložené črepmi a vymazané vypáleným hlineným výmazom.
Interpretácia: ohnisko? (NS Fusek 1989; NS Bednár 1990).
Datovanie: pôvodne bol na základe keramiky objekt datovaný do doby bronzovej. Po upresnení stratigraických
pomerov bol predatovaný do záverečného horizontu neskorolaténskeho osídlenia hradného kopca.
Nálezy: keramika (č. vrecka 35). Z celkového množstva 26 ks rôzne datovaných črepov možno ako typické
určiť tri fragmenty (10,34%; Tabela 1).
Objekt 3/89 (obr. 2) - objekt sa rysoval východne od stredného oporného piliera katedrály, kde vystupovala na
povrch čierna vrstva silne premiešaná s mazanicou (vrstva 3). Pri znižovaní nivelety vrstvy 3 sa podarilo vypreparovať
súvislý blok vypálenej mazanicovej deštrukcie. Na severe bol blok deštrukcie porušený objektom 4/89 a na západe
vbiehal pod oporný pilier horného kostola. Mal nepravidelný amébovitý pôdorys, hrúbku asi 5-10 cm. Bol tvorený
väčšími a menšími kusmi mazanice, niektoré s otlačkami prútov, ktorá bola premiešaná s drobnými kameňmi a črepmi,
prevažne z hrubostenných nádob. Po vypreparovaní skalného podložia sa objavil základový žľab, vysekaný do skaly,
prebiehajúci približne v smere S-J, s miernym ohybom smerom na V. Jeho šírka bola 30-50 cm. Proil žľabu bol
nepravidelný, kotlovitý. Pretože žľab rešpektoval priebeh mazanicového bloku (aj v južnom výbežku a v mazanici
sa rysoval nepatrný zlom rešpektujúci jeho priebeh), domnievame sa, že tvorí súčasť objektu 3/89.
Interpretácia: objekt 3/89 tvorí pravdepodobne časť rozsiahlejšej stavebnej konštrukcie. Objekt mal pravdepodobne
stĺpovú nosnú konštrukciu vypletenú prútím a vymazanú hlinou. Vypálenie výmazu svedčí o tom, že zanikol požiarom.
Datovanie: objekt bol pôvodne na základe keramiky datovaný do doby bronzovej. Na základe stratigraickej situácie
v susedných sektoroch bol predatovaný do záverečného horizontu neskorolaténskeho osídlenia hradného kopca.
Nálezy: 1. keramika (č. vrecka 122-133). Z celkového množstva 139 rôzne datovaných črepov je päť typických
(3,6%; Tabela 1); 2. mazanica (č. vrecka 2-4).
Objekt 12/89 (obr. 3) - objekt bol zistený v hĺbke asi 400 cm ako tmavý humusovitý zásah zapustený do skalného podložia v sektore C/5, čiastočne zasahujúci do sektoru B/5 a východnou časťou presahujúci skúmanú plochu
do sektoru d/5. Mal nepravidelný tvar s mierne zaoblenou stenou orientovanou približne v smere SZ-JV. V južnej
zachovanej časti z neho vybiehal smerom na SZ výklenok čiastočne zasahujúci do sektoru B/5. Približne vo vzdialenosti
180-200 cm od severnej strany sektoru C/5 bol porušený mladšími zásahmi (včasnostredoveké vrstvy 32, 33 a 41).
Po vybratí čiernej humusovitej výplne s ojedinelými kameňmi mala preskúmaná časť objektu nepravidelný lichobežníkovitý tvar so SZ stenou, z ktorej v južnej časti vybiehal stupňovitý, asi o 10 cm vyšší výklenok s kolovou jamkou
oválneho pôdorysu a kotlovitého prierezu, dlhšou osou orientovanou v smere V-Z, s rozmermi približne 42x34 cm
a hĺbkou 36 cm.
Ďalšia nevýrazná kolová jamka za stenou objektu mala oválny pôdorys (dlhšou osou v smere S-J) a kotlovitý
prierez s miernym vydutím smerom na sever. Jej rozmery boli približne 34x23 cm a hĺbka 6 cm odo dna objektu, resp.
42 cm od úrovne skalného podložia, do ktorého bol objekt zapustený. k objektu pravdepodobne v západnej časti patril
zvýšený stupeň orientovaný v smere SSZ-JJV, vysoký asi 10 cm, ktorý šikmo prechádzal do dna objektu, ku ktorému
patrila kolová jamka. dno objektu bolo nerovné, v hĺbke 436-451 cm. V južnej časti dno tvorili zvyšky výplne objektu
14/89 (v hĺbke 448 cm), ktorý tvorila tmavá hlina silne premiešaná mazanicou s hnedočerveným odtieňom. rozmery:
dĺžka (S-J) 214 cm; max. šírka (V-Z) 90-200 cm (so stupňovitým výklenkom v západnej časti); hĺbka 31-51 cm.
Interpretácia: na základe zistených faktov možno predpokladať, že objekt 12/89 bol zahĺbený objekt s kolovou
konštrukciou. Jeho funkcia nie je známa.
Nálezy: keramika (č. vrecka 387-388). Z celkového množstva 44 črepov sú dva určené ako laténske (4,5%; Tabela 1).
Objekt 14/89 (obr. 3) - po odstránení vrstvy 32 a po vybratí výplne objektu 12/89 sa objekt rysoval ako nepravidelný pás tmavej červenohnedej hliny s prímesou jemnej mazanice na rozhraní sektorov C/5 a C/6, čiastočne
zasahujúci aj do sektoru B/5-6. Objekt smerom na východ zasahoval mimo skúmanej plochy.
Vyplňovala ho sypká červenohnedá hlina, ktorá smerom na západ a ku dnu pozvoľna prechádzala do sypkej
hliny šedej, resp. šedohnedej farby. Po vybratí výplne, ktorá dosadala na skalné podložie, mal objekt nerovné dno
zvažujúce sa smerom na juh a východ. Približne v strednej časti dna bola nepravidelná pretiahnutá depresia so zaoblenými nerovnými stenami a dnom. Objekt bol značne poškodený mladšími zásahmi. V severnej časti ho porušoval
objekt 12/89 a v južnej vrstva 32. rozmery: dĺžka (V-Z) asi 130 cm; max. šírka 50 cm; hĺbka 10-20 cm.
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Interpretácia: ?
Nálezy: keramika (č. vrecka 389). Zo štyroch fragmentov sú tri určené ako laténske (75%; Tabela 1).
Objekt 20a/90 (obr. 5) - objekt ležal v severnej časti nádvoria, v priestore medzi studňou a románskou hradbou,
na JV a JZ strane bol vyhĺbený do skalného podložia. Severnú stenu tvorila štrkovitá vrstva - výplň objektu 20b.
Výplň objektu tvorila štrkovito-sprašová zmes. Steny mal šikmé, dno vodorovné. Pôdorys bol približne obdĺžnikovitý
so zaoblenými rohmi. JV roh bol zničený studňou. dlhšia os objektu bola orientovaná približne v smere VVJ-ZZS.
Asi 30 cm od severnej steny a 80 cm od západnej steny bola oválna kotlovitá jamka (20x12 cm), hlboká 9 cm. V jej
okolí sa vyskytoval asi 40 cm dlhý a 20-30 cm široký nepravidelný sprašový kompaktný výmaz skalného podložia.
Objekt ležal v subpozícii pod objektom 32/90 a v superpozícii nad objektom 20b/90. rozmery: dĺžka 310-360 cm;
šírka 220-280 cm; max. hĺbka v južnej časti 56 cm, v severnej časti 40 cm.
Interpretácia: na základe tvaru objekt interpretujeme ako obytný.
Datovanie: vychádzajúc zo stratigraickej situácie i nálezov z výplne ho môžeme spoľahlivo datovať do neskorej doby laténskej.
Nálezy: 1. keramika (č. vrecka 512-528, 530). Objekt obsahoval 1094 fragmentov nádob rôzne datovaných, z toho
111 je určených ako typické neskorolaténske (10,15%), z nich je 83 v katalógu (7,59%; Tabela 1); 2. drobné predmety:
• železný hrot šípu trojuholníkovitého tvaru s dutou tuľajkou, rozmery: dĺ. hrotu 30 mm, dĺ. celého tela 55 mm, š. hrotu
1 6 mm, pr. tuľajky 9 mm (č. vrecka 485; tab. 18: 6); • kamenný brúsik hnedosivej farby, ulomený, zach. dĺ. 175 mm,
prierez 50x50 mm (č. vrecka 490; tab. 18: 12); • zlomok stredovej časti tela brúsneho kameňa s rozmermi 30x38 m,
sivej farby (č. vrecka 493; tab. 18: 11); • železný predmet, pravdepodobne ploché dlátko so štvorhranným prierezom,
rozmery: dĺ. 60 mm (č. vrecka 491; tab. 18: 9); • jantárový korálik hnedočervenej farby, pr. 15 mm, pr. otvoru 4 mm, v. 10
mm (č. vrecka 492; tab. 18: 3); • jantárový korálik žltej farby, veľmi skorodovaný, pr. 10 mm, v. 6 mm, pr. otvoru 3 mm
(č.vrecka 496; tab. 18: 2); • okrové farbivo, po vysušení sa zdá, že je to mazanica (č. vrecka 494); • fragment železného
nožíka, zachovalý iba hrot s dĺ. 42 mm a š. 15 mm (č. vrecka 495; tab. 18: 8); • dva zlomky železných predmetov, bližšie
neidentiikovateľné (č. vrecka 497; tab. 18 4, 5); • troska (č. vrecka 488); • zvieracie kosti (č. vrecka 6-16).
Objekt 20b/90 (obr. 5) - objekt bol situovaný v severnej časti nádvoria, v priestore medzi studňou a románskou
hradbou, bol prekrytý a porušený objektom 20a/90. Jeho steny boli sčasti porušené mladšími zásahmi a sčasti vybiehali
mimo skúmanej plochy. Z objektu sa zachovala hnedožltá sprašová podlaha hrubá asi 4 cm približne oválneho tvaru
s nepravidelným výbežkom na južnej strane a mohol k nemu patriť aj zhluk spraše pri jamke v objekte 20a. Podlaha
bola dlhšou osou orientovaná v smere V-Z. Severný okraj bol porušený žľabom patriacim k horizontu objektu 32.
V strede objektu bol nepravidelný dočervena prepálený fľak s približne kosodĺžnikovitým pôdorysom (40x30 cm).
Na podlahe objektu, pod východným okrajom piliera románskej hradby, ležal na podlahe spodný kameň rotačného
žarnova a malá misa, v ktorej bola šálka. Zach. rozmery: šírka asi 130 cm, dĺžka 166 cm. Západný okraj však bol
zistený iba v asi 40 cm zisťovacím rezom pod oporný pilier severnej hradby a nemôžeme vylúčiť, že okrajom objektu
bol skalný výstup 30 cm západnejšie. V tom prípade by dĺžka objektu dosahovala 195 cm (NS Bednár 1991).
Interpretácia: ?
Nálezy: 1. keramika (č. vrecka 529, 531). Z celkového množstva 47 črepov sú štyri laténske (8,51%), všetky
sú v katalógu (Tabela 1); 2. drobné predmety: • kamenný žarnov, č. 505, celý s kruhovým otvorom v strede, pr. 360
mm, hr. 90-130 mm; • kostené šidlo, dĺ. 43 mm, š. zach. časti 8 mm (č. vrecka 487). Našlo sa nad sprašovou dlážkou
(tab. 18: 7); • zlomok kamenného brúsika (ktorý bol nad sprašovou dlážkou), zaoblený, červenej farby, zach. dĺ. 45
mm, prierez ulomenej časti 20x25 mm (č. vrecka 489; tab. 18: 10); 3. archeobotanika.
Objekt 32/90 (obr. 6) - objekt bol umiestnený v severnej časti nádvoria v priestore medzi studňou a románskou
hradbou. ležal v subpozícii pod vrstvami 107 a 107a-c a v superpozícii nad objektami 20b/90 a 20a/90. Odkryla
sa iba severozápadná časť so štvoruholníkovitým pôdorysom. Východná časť zasahovala pod proil pod murivo
novovekého objektu 6 a južná časť bola porušená studňou. Objekt bol iba plytko zapustený do podložia. Odkrytá
časť severnej steny bola spevnená doskou, postavenou na dlhšej hrane a opretou o mohutný stĺp v SZ rohu objektu
(priemer cca 35-40 cm). doska i nadzemná časť stĺpu v SZ rohu boli zuhoľnatené, spodná zapustená časť stĺpu bola
spráchnivená. Objekt prekrývali vrstvy 107, 107a-c s veľkým množstvom zuhoľnatených driev (obr. 4). rozmery:
odkrytá dĺžka 188 cm, zach. šírka 139 cm, hĺbka 10-20 cm (NS Bednár 1991).
Interpretácia: ide o časť plytko zahĺbeného domu so stĺpovou nosnou konštrukciou a stenami z dosák. Zánik
objektu spôsobil požiar, čo dokladajú zuhoľnatené zbytky nadzemnej časti drevenej konštrukcie.
Datovanie: objekt možno na základe stratigraických vzťahov a keramiky datovať do záverečného horizontu
neskorolaténskeho osídlenia vrcholu hradného kopca. radiokarbonovým datovaním vzorky zo zuhoľnatenej časti
stĺpu v SZ rohu sa získalo dátum 1910±80; 1990±85.
Nálezy: 1. keramika (č. vrecka 503-505). Z celkového množstva 74 črepov sú tri laténske (4,05%; Tabela 1); 2. iné: • časť
kamenného žarnova, č. 480, pravdepodobný priemer 400 mm, priemer otvoru 45 mm, výška 55-90 mm (sektor B-C/0-1).
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Objekt 38/91 (obr. 7) - časť objektu obdĺžnikovitého tvaru so zaobleným JV rohom v SV časti interiéru Vazilovej veže. Severná časť objektu bola porušená stredovekou stavbou (objekt 17) a západná časť sa nezachytila.
Odkrytá JV časť bola vyhĺbená do bloku žltej spraše a skalného podložia. Mala šikmé steny, nerovné stupňovité
dno. Vyplňovala ju šedočierna hlina s prímesou mazanice a uhlíkov. Objekt bol prekrytý včasnostredovekou vrstvou,
tvoriacou podklad valu s kamennými plentami (val. I).
Interpretácia: ?
Datovanie: objekt je datovaný keramikou a stratigraickou polohou do neskorej doby laténskej.
Nálezy: keramika (č. vrecka 971, 993). Zo 142 rôzne datovaných fragmentov je 17 (11,97%) laténskych, z nich
je osem na Tabele 1 (47,06%).
Objekt 41/91 (obr. 11) - žľab nepravidelného tvaru, so šikmými stenami, zapustený do skalného podložia,
mierne oblúkovitý priebeh v smere SVV-JZZ, šírka nepravidelná .
Nálezy: keramika (č. vrecka 972). Z 38 fragmentov je päť laténskych (13,16%; Tabela 1).
Objekt 49/91 (obr. 11) - objekt neurčitého tvaru, porušený žľabom - objektom 41/91. Mal nerovné steny šikmo
klesajúce východným smerom.
Nálezy: keramika (č. vrecka 994). Zo 49 črepov je desať laténskych (20,41%), z nich je šesť na Tabele 1.
Objekt 50/91 (obr. 11) - objekt, odkrytý tesne nad skalou, bol nepravidelného tvaru, so stupňovito klesajúcim
dnom JV smerom, vyplnený čiernou hlinou.
Nálezy: keramika (č. vrecka 995). Z celkového množstva 104 črepov je 24 laténskych (23,08%), 15 je zaradených do katalógu (62,5%; Tabela 1).
Palisáda (obr. 4) - dva úseky palisádového žľabu sa odkryli v rezoch pod románskou hradbou. Palisádový
žľab bol v oboch rezoch zahĺbený do starších vrstiev, stratigraicky i nálezmi datovaných do staršej doby bronzovej
a neskorej doby laténskej. Prekrývala ho vrstva 107 s veľkým množstvom zuhoľnatených driev. Žľab mal mierne
zošikmené steny a hrotité dno vyplnené čiernou sypkou hlinou, do ktorej boli zapustené spodné časti zuhoľnatených
zvislých kolov, stojacich približne 20-30 cm od seba.
Interpretácia: objekt predstavuje časť ohradenia plochy na vrchole hradného kopca. keďže sa jeho priebeh
zachytil iba fragmentárne, nie je možné určiť, akú veľkú plochu ohraničoval. Stratigraická poloha nevylučuje, že
ide o konštrukciu, ktorej súčasť mohol tvoriť aj objekt 3/89.
Datovanie: výkop žľabu ústil v nivelete, do ktorej bol zapustený objekt 32/90, pričom porušoval niveletu, do ktorej
bol vyhĺbený objekt 20a/90 i dno objektu 20b/90. rovnako ako objekt 32 bol prekrytý vrstvou 107. Na základe stratigraickej polohy ho môžeme datovať do záverečného horizontu neskorolaténskeho osídlenia vrcholu hradného kopca.
Vrstva 107/88-92 - v prvých rokoch výskumu označená ako vrstva 3, neskôr ako vrstva 107. Tvorila ju čierna hlina premiešaná s uhlíkmi a väčšími i menšími kúskami mazanice. V sonde 2 prekrývala objekty 1/88 a 3/89.
V sektore A-C/0-2 tvorila súvrstvie, v ktorom ležali zvyšky zuhoľnatených drevených brvien, ktoré v sektore B-C/0-1
prekrývali objekt 32/90. Podobný charakter mala aj vo východnej časti nádvoria a v interiéri Vazilovej veže (obr. 8;
9). Jej výskyt sa obmedzoval na troj- až šesťmetrový pás popri severnej hradbe. V juhozápadnej časti nádvoria bola
pravdepodobne zničená mladšími zásahmi a eróziou terénu. Vrstvu tvorila sypká čierna hlina s veľkým podielom
zuhoľnatených brvien a vypálenej mazanice, tvoriacej často súvislé bloky. S výnimkou objektu 32/90, palisády pod
severnou hradbou a objektu 40 v interiéri Vazilovej veže sa nepodarilo vo vrstve vypreparovať žiadne súvislé konštrukčné prvky (obr. 9). Vrstva mala nerovnomernú hrúbku. Najvyššiu úroveň dosahovala v priestore nad objektami
1/88 a 3/89, v priestore priliehajúcom k uzáveru gotického kostola. Od tejto plochy smerom k Vazilovej veži klesala
a rešpektovala prirodzený sklon skalného podložia (obr. 10-14).
Interpretácia: vrstva predstavuje zhlinenú deštrukciu spálených drevených konštrukcií, stojacich na vrchole
hradného kopca.
Datovanie: vrstva 107 prekrývala najmladšie zistené objekty z neskorej doby laténskej a ležala v subpozícii pod
najstaršími včasnostredovekými objektami. Na základe stratigraickej polohy môžeme časovo zaradiť čas jej genézy
do obdobia po požiari, ktorý zničil objekty najmladšieho neskorolaténskeho sídliskového horizontu. Pri absolútnom
datovaní sa môžeme opierať o rádiouhlíkové datovanie dvoch vzoriek odobratých zo zuhoľnatenej drevenej deštrukcie.
Vek vzoriek bol na základe analýzy C14 datovaný do prelomu letopočtov (1910±80; 1990±85).
Nálezy: 1. keramika (č. vrecka 489, 1325, 502, 499, 487, 94, 1363, 1494, 1511, 1415, 1495, 506, 507, atď.):
z celkového množstva 3251 fragmentov nádob rôzne datovaných (čiže z obdobia neolitu, eneolitu, doby bronzovej, neskorolaténskej, rímskej i zo stredoveku) sme 127 (3,81%) fragmentov určili ako typické neskorolaténske,
z nich je 103 zaradených v katalógu (81,10%; Tabela 1); 2. drobné nálezy: • minca - republikánsky denár.
Objekt 40/91 (obr. 15) - torzo východnej časti zahĺbeného objektu, odkryté v JV rohu v interiéri Vazilovej
veže. Objekt bol na západnej strane porušený iným zahĺbeným včasnostredovekým objektom. Na severnej strane
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zasahoval pod oporný pilier románskej murovanej hradby a na južnej strane bol porušený základom južnej steny
Vazilovej veže. Jeho zachovaná časť mala rovnú hranu a takmer zvislú stenu, oblúkovito prechádzajúcu do dna. Pri
stene sa zachovali zbytky zuhoľnatených vodorovne ležiacich brvien - pravdepodobne výdrevy steny. Výplň objektu
tvorila hlina s veľkou prímesou popola.
Nálezy: • bronzová liata puklička č. 1184 so zachovalým jedným ramenom (jedno je ulomené), v ktorom je
nepravidelný otvor na pripevnenie. Puklička má tvar oválu 20x15 mm a výšku 10 mm. Otvor je na spoji pukličky
a obdĺžnikovitého ramena, ktoré je ku koncu zahrotené. rozmery ramena 14x10 mm, hrúbka plechu ramena 2 mm
a pukličky až 3 mm (tab. 19: 1).
Západný svah hradného kopca
Sonda 1/1994
Objekt V (obr. 16-17) - pravdepodobne časť zahĺbeného objektu so stĺpovou konštrukciou. Tvorili ho kontexty
15, 15a, 15b, 16 a 17. Obvodové steny sa na ploche sondy neodkryli a preskúmala sa iba časť zásypu (kontexty 15,
16, 17) a konštrukčné prvky na dne objektu (15a, 15b).
Kontext 15 - vrstva, prípadne výplň objektu identiikovaná na celej ploche západnej časti sondy 1. Zachovaná
fragmentárne porušená kontextami 12a, 12b a 14. Pre fragmentárnosť a malý rozsah skúmanej plochy je jej povrch
nerekonštruovateľný. Najvyššiu niveletu dosahovala pri severnom okraji sondy a mierne klesala smerom južným.
Vrstvu tvorila nehomogénna hnedočierna hlina s prímesou mazanice. V severnej časti skúmanej plochy prevažuje
hlina a v južnej mazanica. Vrstva vypĺňala kontext 15a - kolovú jamu identiikovanú pri južnej stene sondy. Podložie
vrstvy je nerovnomerné. Najvyššiu úroveň dosahuje v severnej časti sondy a klesá smerom južným a západným. V JZ
rohu bolo podložie prepálené (kontext 15b). Približne 10 cm od južnej steny prudko stúpa a znovu klesá smerom k
SZ rohu. V JZ rohu dosahovalo aj najväčšiu hĺbku. rozmery: max. hrúbka 73 cm.
Interpretácia: kontext 15 je pravdepodobne zásypom bližšie neinterpretovaného a nerekonštruovateľného
zahĺbeného objektu. V sonde 1 sa preskúmala jeho JV časť. V SV časti pravdepodobne výplň tohto objektu tvorili
aj kontexty 16 a 17. Súčasťou objektu bola zrejme aj kolová jama (kontext 15a) a súvisí s ním aj prepálená depresia
v JZ rohu sondy (kontext 15b).
Datovanie: kontext 15 je datovaný nevýrazným keramickým materiálom do neskorej doby laténskej.
Nálezy: keramika (pr. č. 16, 18).
Kontext 15a - kolová jama situovaná pri južnej stene sondy. Na ploche sondy zachytená severná časť, južná
vybiehala mimo skúmanej plochy. Pôdorys jamy bol približne kruhový, steny v hornej časti šikmé až zvislé, v spodnej
zvislé. dno sme pre malú plochu nezachytili. Výplň objektu tvorila sypká tmavá šedočierna hlina s veľkým podielom
mazanice. rozmery: pr. ústia 40 cm, preskúmaná hĺbka 70 cm.
Interpretácia: kolová jama tvoriaca pravdepodobne súčasť nosnej konštrukcie bližšie nerekonštruovateľného
objektu vyplneného vrstvou 15. Chronologicky a funkčne pravdepodobne súvisí s kontextom 15b.
Datovanie: datovanie kontextu 15a sa opiera o jeho stratigraickú polohu.
Kontext 15b - blok prepálenej spraše, čiastočne odkrytý v JZ rohu sondy (južná a západná časť vybiehala mimo skúmanej
plochy). Povrch vrstvy je nerovný, porušený mladšími zásahmi, a klesá smerom západným. V južnej časti sondy (približne
10 cm od južnej steny) prudko stúpa smerom severným do vzdialenosti približne 20 cm od južnej steny. Tvorí tak depresiu
s najhlbším zachyteným bodom v JZ rohu sondy. Vrstvu tvorí prepálená nekompaktná spraš v hornej časti čiernohnedej farby.
Smerom dolu sa postupne jej sfarbenie mení na hnedé až hnedočervené. Podložie vrstvy bolo približne paralelné s povrchom
vrstvy. rozmery: hrúbka 10-20 cm, preskúmaná dĺžka (S-J) 115 cm, preskúmaná šírka (V-Z) 55 cm.
Interpretácia: vrstvu na základe prepálenia interpretujeme ako do podložia zahĺbenú časť pece, prípadne ohniska v objekte V.
Datovanie: datovanie kontextu 15b sa opiera o jeho stratigraickú polohu.
Kontext 16 - hnedočierna sprašovitá vrstva s prímesou mazanice a menších lomových kameňov, homogénna,
stredne kompaktná. Situovaná v SV časti sondy. Porušená hrobom 1/94 (kontext 14) a kolovou jamou (kontexty 13
a 13a). Povrch vrstvy mierne klesal smerom južným. Podložie (kontexty 17 a 18) bolo nerovnomerné - do vzdialenosti
približne 30 cm od severnej steny sondy mierne stúpalo a pokračovalo miernym klesaním do vzdialenosti 70 cm od
severnej steny sondy. Tu znovu začalo stúpať a vrstva sa postupne stenčovala a strácala.
rozmery: max. hrúbka 25 cm.
Interpretácia: na základe terénnej konigurácie predpokladáme, že kontext 16 tvoril spolu s kontextami 15 a 17
zásypovú vrstvu objektu V.
Datovanie: datovanie kontextu 16 sa opiera o stratigraickú polohu kontextu.

NeSkOrOlATÉNSke OSÍdleNIe HrAdNÉHO NáVrŠIA V NITre

121

Kontext 17 - tmavá hnedá nehomogénna stredne kompaktná hlinito-sprašovitá vrstva s prímesou hrúd svetlej
spraše a mazanice. Situovaná v SV rohu sondy 1, na západnej strane porušená hrobom 1/94 (kontext 14). Povrch
vrstvy nerovný, podložie stúpa smerom južným. Max. hrúbku 28 cm dosahuje pri severnej stene, smerom južným
sa postupne zužuje a približne 70 cm od severnej steny mizne.
Interpretácia: na základe terénnej konigurácie kontext 16 pravdepodobne tvoril spodnú časť zásypu objektu V.
Datovanie: datovanie kontextu 16 sa opiera o jeho stratigraickú polohu.
Kontext 18 (obr. 16) - vrstva situovaná v južnej časti sondy. Tvorila ju šedohnedá sprašovitá hlina, stredne
tvrdá, homogénna. Povrch vrstvy bol nerovný, klesal smerom severným a západným. Podložie vrstvy nerovné,
s výrazným klesaním smerom JZ v JZ časti sondy. Max. hrúbka vrstvy 36 cm.
Interpretácia: genéza vrstvy nie je v preskúmanej časti jasná. Môžeme ju interpretovať ako navážku alebo
kultúrnu vrstvu.
Nálezy: keramika (č. vrecka 38). Z celkového množstva 71 rôzne datovaných črepov sú dva typické laténske
(2,82%) a sú zaradené do katalógu (Tabella 1).
Kontext 19 - časť vrstvy situovanej v SV rohu sondy. Preskúmala sa v dĺžke 20 cm a šírke 20 cm. dosahovala
max. hrúbku 15 cm. Tvorila ju sypká tmavá hnedá sprašovitá hlina.
Interpretácia: kultúrna vrstva(?).
Datovanie: kontext 19 je datovaný na základe jeho stratigraickej polohy.
Objekt VI (kontext 20; obr. 16) - JZ nárožie zahĺbeného objektu, situované v SZ časti sondy 1. Odkryla sa
časť južnej a západnej steny v dĺžke približne 1 m. Južná stena bola v pôdoryse nepravidelná, čiastočne zoblená,
západná stena rovná. roh objektu bol porušený kontextom 12 - včasnostredovekým palisádovým žľabom. Steny
výkopu sa šikmo zvažovali k takmer rovnému dnu. Na jeho dne v SV rohu sondy bol blok prepálenej mazanice, hrubý
asi 4 cm a siahajúci po južnú stenu objektu so zaobleným obvodom v odkrytej časti. Preskúmal sa v dĺžke (SJ) 88
cm a šírke (VZ) 45 cm. V rohu objektu bola kolová jama (priemer 20 cm, hĺbka 44 cm). Ďalšia väčšia kolová jama
(priemer 22 cm, hĺbka 58 cm) sa nachádzala približne 70 cm od južnej a 80 cm od západnej steny. Okrem nich sa
na dne objektu odkrylo 13 menších kolových jám (s priemermi 4-11 cm a hĺbkou 6-13 cm). Výplň objektu tvorila
strednekompaktná šedohnedá sprašová hlina s prímesou drobných lomových kameňov. Presahovala a prekrývala
hranice výkopu a smerom južným sa postupne zužovala. Na jej povrchu pri západnej stene bola tenká vrstvička
šedého popola (max. hrúbka 2 cm). rozmery: max. preskúmaná šírka 140 cm, dĺžka 150 cm, hĺbka 28 cm.
Interpretácia: JZ roh zahĺbeného obydlia, prípadne hospodárskeho objektu. dve kolové jamy s priemermi 20-28
cm interpretujeme ako súčasť nosnej konštrukcie. Menšie kolové jamy súvisia pravdepodobne s vybavením objektu.
Nálezy: 1. keramika (č. vrecka 37, 43); 2. drobné predmety: • bronzová spona „Svah pod juhozápadným bastiónom“
sonda 1, západná časť, laténska chata pod valom (výplň), inv. č. 8. rozmery: dĺ. lúčika 47 mm, pr. lyžičky 14 mm, dĺ.
zachycovača 11 mm. Na povrchu lyžičky sú po obvode nevýrazne vhĺbené krokvice. Po obvode lúčika sú línie, ktoré
prechádzajú až k zachycovaču. Vinutie 1+1. Ihla je zhotovená z iného materiálu ako telo spony (tab. 19: 3).
Kontext 21 (obr. 17) - SZ časť vrstvy, preskúmaná v JV rohu sondy 1. Vrstvu tvorila nehomogénna zmes žltej
spraše a čierneho humusu. Preskúmala sa v dĺžke (S-J) 40 cm a šírke (V-Z) 18 cm. dosahovala max. hrúbku 15 cm.
Interpretácia: kultúrna vrstva(?).
Datovanie: datovanie kontextu 21 je len rámcové a opiera sa iba o zloženie vrstvy, ktorá bola odlišná od zloženia
vrstiev datovaných do staršej doby bronzovej.
Sonda 2/1994
Kontext 37 (obr. 18) - vrstva hnedočiernej a šedočiernej sprašovitej stredne kompaktnej nehomogénnej hliny
s výskytom menších lomových kameňov, zistená v celej severnej časti sondy. V JZ rohu bola porušená kontextom
32a a v JV časti sondy ju približne 70-80 cm od severnej steny prerušovali kontexty 43-47. Vrstva klesala mierne
smerom južným a západným. Najväčšiu hrúbku (32 cm) dosahovala v SZ rohu, smerom východným a južným jej
hrúbka nepravidelne klesala (min. hrúbka 12 cm).
Interpretácia: navážka(?).
Datovanie: datovanie tejto vrstvy sa opiera o jej stratigraickú polohu.
Objekt IX (kontext 38; obr. 18) - časť zahĺbeného objektu, preskúmaná v JZ rohu sondy 2 v dĺžke (V-Z) 20 cm
a šírke (S-J) 60 cm. V JZ rohu bol porušený kontextom 32a. Odkrytá časť mala rovný okraj, pri západnej stene sondy
takmer zvislú rovnú stenu, ktorá smerom južným prechádzala do nerovnej šikmej. dno objektu bolo rovné v hĺbke
520 cm od úrovne nivelačného bodu (24 cm od úrovne okraja objektu). V JZ rohu sondy sa zachytil náznak klesania
juhozápadným smerom. Pri severnom okraji preskúmanej časti (pri západnej stene sondy) sa zachytila časť menšej
jamky s hrotitým dnom. Jama mala v úrovni dna objektu priemer 15 cm a bola 13 cm hlboká. Výplň objektu tvorila
čierna humusovitá hlina s ojedinelými menšími lomovými kameňmi.
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Interpretácia: pravdepodobne SV časť zahĺbeného objektu s časťou kolovej jamy patriacej k jeho konštrukcii.
Datovanie: datovanie kontextu sa opiera o stratigraickú polohu objektu.
Objekt X (kontext 39), sonda 2/94 (obr. 18) - časť zahĺbeného objektu a výplň objektu preskúmaná v JZ časti
sondy 2. Časť objektu sa zachytila v JZ rohu sondy v dĺžke (V-Z) 60 cm a v šírke (S-J) 100 cm. Objekt mal rovný
okraj zachytený v hĺbke 490-536 cm od nivelačného bodu. Jeho steny boli šikmé až zaoblené v spodnej časti, plynulo
prechádzali do takmer rovného dna, ktoré ležalo v hĺbke 547-552 cm. Objekt vypĺňala vrstva tmavej hnedočervenej
sypkej hliny s prímesou hrudiek mazanice. Výplň objektu postupne prechádzala do tmavej šedohnedej až šedočiernej
humusovito-sprašovitej kamenistej nehomogénnej hliny, ktorá prekrývala okolitý terén a rozprestierala sa takmer na celej
ploche sondy pred čelom valu s výnimkou SZ rohu. Povrch tejto vrstvy bol nerovný a klesal smerom na juh. Približne
v strede sondy sa nachádzala plytká žľabovitá depresia, prechádzajúca naprieč sondou v smere S-J. Vrstva bola porušená
v JZ rohu kontextom 38. V mieste zahĺbeného objektu dosahovala hrúbku 50-53 cm a mimo nej 10-30 cm.
Interpretácia: časť zahĺbeného objektu a zásypová vrstva objektu (Bednár 1996).
Nálezy: keramika (č. vrecka 53). Zo 78 fragmentov je šesť (7,14%) určených ako typické (Tabela 1).
Kontext 40 (obr. 18) - vrstva tmavej šedočiernej až čiernej sprašovej hliny, nehomogénna, v SV rohu s veľkou
prímesou lomových kameňov. rozprestierala sa v severnej a východnej časti sondy, pred čelom dvojplášťového valu.
V JZ rohu bola porušená objektom X (kontext 39). Povrch vrstvy klesal južným smerom. V strede sondy prebiehala
v smere S-J plytká žľabovitá depresia, ktorá sa rysovala aj v podloží vrstvy. Vrstva dosahovala hrúbku 20-30 cm.
Interpretácia: vyrovnávacia alebo kultúrna vrstva.
Datovanie: vrstva je datovaná na základe stratigraickej polohy.
Kontext 42 - nehomogénna vrstva šedočiernej sprašovitej hliny s prímesou hrúd žltej spraše. Zachytená v SV
rohu skúmanej plochy v dĺžke (V-Z) 50 cm a šírke (S-J) 80 cm. dosahovala hrúbku 8-17 cm. Povrch vrstvy bol nerovný, mierne klesal západným a severným smerom. Približne 70-80 cm od severnej steny bola porušená vrstvami
43, 44 a 45. Na západnej strane bola porušená palisádovým žľabom (kontext 12).
Interpretácia: navážka(?).
Datovanie: vrstva je datovaná na základe stratigraickej polohy.
Objekt XI (obr. 18) - pravdepodobne časť zahĺbeného objektu. Tvorili ho kontexty 43, 44, 45, 46 a 47. Zachytila sa iba časť výkopu so šikmou stenou v JV rohu sondy. Pri stene sa zachytil pás žltozelenej piesčitej hliny, ktorá
môže byť pozostatkom úpravy steny objektu (kontext 45).
Kontext 43 - vrstva situovaná v JV rohu sondy pred čelom dvojplášťového valu. Preskúmaná v dĺžke (V-Z)
10-20 cm a šírke (S-J) 30-50 cm. Smerom východným a južným vybiehala mimo skúmanej plochy a na západnej
strane bola porušená palisádovým žľabom (kontext 12). Tvorila ju tmavá hnedočervená prepálená sprašovitá hlina.
dosahovala hrúbku približne 20 cm.
Interpretácia: vrstva pravdepodobne tvorí spolu s vrstvami 44, 45, 46 a 47 výplň bližšie nerekonštruovateľného
zahĺbeného objektu.
Kontext 44 - vrstva situovaná v JV časti sondy pred lícom valu. Preskúmaná v dĺžke (V-Z) 20-40 cm a šírke
(S-J) približne 60 cm. Tvorila ju hnedočierna sprašovitá hlina s veľkou prímesou zuhoľnateného obilia a ojedinelými menšími lomovými kameňmi. Mala nerovný povrch klesajúci južným a západným smerom. Hrúbka vrstvy bola
nerovnomerná. Maximálna - 30 cm bola v severnej časti vrstvy, potom prudko klesala na 12-18 cm. Podložie vrstvy
približne rovnomerne klesalo južným a západným smerom.
Interpretácia: vrstva 44 pravdepodobne tvorí spolu s vrstvami 43, 45-47 výplň bližšie neinterpretovateľného
zahĺbeného objektu, čiatočne preskúmaného v južnej časti sondy 2.
Kontext 45 - pás žltozelenej piesčitej hliny, tiahnuci sa približne 60-80 cm od južnej steny sondy v smere V-Z od
palisádového žľabu (kontext 12) k čelnej plente valu. Jeho šírka bola 14-16 cm a hrúbka 10-14 cm. Povrch mal nerovný.
Interpretácia: vrstva 45 je pravdepodobne pozostatkom úpravy steny bližšie neinterpretovaného zahĺbeného
objektu, vyplneného vrstvami 43, 44, 46 a 47.
Kontext 46 - vrstva situovaná v južnej časti sondy v dĺžke (V-Z) približne 30 cm a šírke (S-J) približne 20
cm. Porušená kontextom 12 a 32a. Tvorila ju čierna sprašovitá hlina s veľkou prímesou uhlíkov, povrch vrstvy bol
približne rovný. dosahovala hrúbku 20-24 cm. Podložie vrstvy bolo približne rovné.
Interpretácia: vrstva 46 tvorila pravdepodobne súčasť výplne objektu XI (spolu s vrstvami 43, 44 a 47).
Kontext 47 (obr. 18) - vrstva situovaná v južnej časti sondy 2. Preskúmaná v dĺžke (V-Z) približne 30 cm a šírke
(S-J) približne 20 cm. Porušená kontextami 12 a 32a. Tvorila ju vrstva prepálenej nesúdržnej mazanice červenej farby.
dosahovala hrúbku 7-12 cm. Povrch vrstvy bol takmer rovný, podložie klesalo východným smerom.
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Interpretácia: vrstva pravdepodobne tvorila spodnú časť výplne, resp. prepálené dno objektu XI.
Nálezy: keramika (č. vrecka 52). Zo 119 fragmentov je sedem typických (5,88%; Tabela 1).
Kontext 48 - vrstva situovaná vo východnej časti sondy pred čelnou plentou valu. Preskúmala sa v dĺžke (VZ) približne 60 cm a šírke (S-J) 170 cm. Na západnej strane bola porušená kontextom 12. Na východnej a severnej
strane vybiehala mimo skúmanej plochy. Tvorila ju nehomogénna stredne kompaktná šedočierna sprašovitá hlina
s prímesou hrudiek žltej spraše. Od okolitých vrstiev 37 a 39 sa odlišovala iba prímesou žltej spraše. Povrch vrstvy
v severnej časti klesal smerom západným, smerom severo-južným bol pokles nevýrazný. Približne 80 cm od južnej
steny začína výrazne klesanie povrchu južným smerom. Vrstva v severnej časti dosahovala hrúbku 10-20 cm, približne
80 cm od južnej steny jej hrúbka postupne klesala a tesne pred južnou stenou sondy sa vytratila.
Interpretácia: ?
Kontext 49 - vrstva preskúmaná v JV časti sondy 2, pred čelnou plentou valu v dĺžke (V-Z) 40 cm a šírke (SJ) 23 cm. Tvorila ju žltá a šedohnedá svetlá sprašovitá hlina. Povrch a podložie vrstvy klesali západným smerom.
Vrstva dosahovala hrúbku 2-6 cm.
Interpretácia: ?
Objekt XII (kontext 50; obr. 18) - východná časť výkopu a zásypovej vrstvy, preskúmaná pri západnej stene
sondy. Výkop prechádzal naprieč celou sondou v smere približne S-J a odkryl sa v šírke 40 cm (pri severnej stene
sondy) až 60 cm (pri južnej stene sondy). Mal takmer zvislé nerovné steny a nerovné dno, klesajúce južným smerom.
dno tvoril povrch skalného podložia. Výkop dosahoval hĺbku 70-80 cm od úrovne pôvodného terénu, do ktorého bol
vyhĺbený. Vypĺňala ho tmavá šedohnedá kamenistá ílovito-hlinitá vrstva, ktorá sa približne 40 cm postupne menila
na tmavú hnedú hlinito-ílovitú kamenistú vrstvu. Výplň presahovala okraje výkopu a prekrývala okraje jamy v šírke
15-26 cm. dosahovala hrúbku 80-100 cm.
Interpretácia: na základe priebehu a polohy predpokladáme, že výkop mohol byť pravdepodobne časťou obvodovej priekopy. Nevylučujeme však ani možnosť, že ide o časť bližšie neinterpretovateľného zahĺbeného objektu.
Sonda 1/1995
Kontext 1022 (Bednár 1997, 202, obr. 8, 9) - tmavohnedá hlinito-sprašovitá stredne kompaktná vrstva s prímesou hrudiek mazanice, zistená v južnej časti sondy 1/95. Od vrstvy - kontextu 1018, sa odlišovala len väčším podielom mazanice.
Na východnej strane sondy bola porušená kontextami 1014 a 1020 a na západnej kontextom 1019. Jej povrch bol nerovný,
s miernym prevýšením v strede dĺžky sondy. Podklad vrstvy bol takmer rovný s vyvýšenými zvyškami mazanicového
estrichu - kontext 1022a. kontext 1022a je interpretovaný ako objekt XXIV, je zvyškom pece na úrovni terénu. Bez
nálezov a bez datovania.
Nálezy: keramika (č. vrecka 152). Zo 143 sledovaných fragmentov je 17 (11,89%) laténskych - sú zaradené
do katalógu (Tabela 1).
Kontext 1023 - šedá stredne kompaktná sprašová vrstva s veľkým obsahom vypálenej mazanice, zachytená
v južnej polovici sondy 1/95. Povrch bol takmer rovný. Podložie mierne klesalo východným a južným smerom, kde
dosahovala max. hrúbku 23 cm. Západným a severným smerom jej hrúbka postupne klesala.
Interpretácia: vrstva sa na skúmanej ploche obmedzovala na plochu objektu XXV - kontext 1028, čo naznačuje, že ju môžeme interpretovať ako vrchnú zásypovú vrstvu objektu, prípadne ako vyrovnávajúcu vrstvu po zániku
objektu XXV z objektu XXVI (kontext 1027 - Bednár 1995).
Nálezy: keramika (č. vrecka 153 a 155). Sledovaných črepov je 71, z nich je šesť (8,45%) typických laténskych (Tabela 1).
Objekt XXV
Kontext 1024 - šedá stredne kompaktná vrstva v južnej časti sondy 1/95, plošne ohraničená kontextom 1028
(steny objektu XXV). Takmer rovný povrch vrstvy (hĺbka 560-573 cm) mierne klesal južným a východným smerom.
Podklad vrstvy bol kotlovitý. Max. hrúbku (16 cm) dosahovala vrstva v JZ časti sondy. Smerom k okrajom objektu
XXV (kontext 1028) sa postupne vytrácala.
Interpretácia a datovanie: vrstva bola plošne ohraničená stenami objektu XXV, čo ju dovoľuje interpretovať
ako zásyp objektu. Na základe črepov ju datujeme do neskorej doby laténskej.
Nálezy: keramika (č. vrecka 156 a 158).
Kontext 1025 - nehomogénna vrstva, tvorená blokmi vypálenej mazanicovej deštrukcie a šedožltou sprašou
s výskytom menších lomových kameňov, zachytená v južnej a západnej časti sondy 1/95. Povrch vrstvy bol nerovný. Pri južnej stene v strede sondy v b.m 2,9-3,6 sa na povrchu odkryl zhluk črepov. Po znížení vrstvy sa v SZ rohu
v hĺbke 558-570 cm odkryl blok kompaktnej mazanice s nepravidelným pôdorysom, dlhý 80 cm (v smere V-Z)
a široký 70 cm, ležiaci na vrstve 1027. Jeho západná a severná časť zasahovali mimo plochy sondy. Podložie vrstvy
v severnej časti bolo nerovné, v južnej časti ležala na približne rovnom dne a stenách objektu XXV (kontext 1028).
Hrúbka vrstvy bola nerovnomerná a dosahovala 5-25 cm.
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Interpretácia a datovanie: vrstvu interpretujeme ako deštrukciu objektu XXV (kontext 1028). Na základe
črepov v zhluku na povrchu vrstvy ju datujeme do neskorej doby laténskej.
Nálezy: keramika (č. vreciek 164, 167, 168 a 176). Nie je výber.
Kontext 1026 - nehomogénna a nekompaktná vrstvička šedožltej spraše, zachytená v SZ rohu objektu XXV
(kontextu 1028). Zachytená v dĺžke 80 cm a šírke 50 cm. Povrch vrstvy klesal východným a južným smerom. Max.
hrúbku (10 cm) dosahovala v rohu objektu.
Interpretácia a datovanie: kontext 1026 interpretujeme ako deštrukciu objektu XXV (kontext 1028) a na základe
stratigraie ho datujeme do neskorej doby laténskej.
Nálezy: Bez nálezov.
Kontext 1028, objekt XXV - severná časť zahĺbeného objektu, preskúmaná v šírke 50-90 cm od južnej steny
sondy 1/95. Objekt sa začal rysovať po čiastočnom znížení kontextov 1025, 1027 v hĺbke 565 cm ako pás žltej spraše
s nerovnými okrajmi vo vzdialenosti približne 40-50 cm od južnej steny sondy. Pri východnom a západnom okraji
sondy sa rozširoval k jej južnej stene. Sprašový pás bol široký približne 30-40 cm, pri východnej stene mal šírku
približne 50 cm, pri západnej 90 cm. Vrstva spraše, na západe prepálená, prudko klesala južným smerom a v hĺbke
586-596 cm prechádzala do takmer rovného dna. Žltá sprašová vrstva mala nerovnomernú hrúbku - pri východnej stene 20-25 cm, pri západnej 10-15 cm a v strede objektu 2-5 cm. V b. m 3,4-3,7 pri južnej stene sondy bola pod
vrstvou spraše vyhĺbená hrotitá jamka (kontext 1029). Jej funkčný vzťah k objektu nie je jasný. Po vypreparovaní
mala vnútorná zahĺbená časť dĺžku (v smere V-Z) 210 cm. V sonde sme ho zachytili v šírke 40-50 cm.
Interpretácia a datovanie: zahĺbenú časť kontextu 1028 interpretujeme ako zahĺbenú stavbu (obydlie) - objekt
XXV. Vyvýšená časť severne od zahĺbenia pravdepodobne predstavuje niveletu terénu v čase výstavby alebo existencie objektu. Na základe črepov z výplne ho datujeme do neskorej doby laténskej.
Nálezy: Črepy keramiky, uvedené v predošlých kontextoch.
Kontext 1029, objekt XXV - kolová jama vyhĺbená v b. m 3,4-3,7 pri južnej stene sondy pod podlahou objektu
XXV (kontext 1028). Odkrytá severná časť mala približne polkruhovitý pôdorys s priemerom 28 cm a hrotitý prierez
s hĺbkou 40 cm. Jama bola vyplnená tmavošedou sprašou a hrudami vypálenej mazanice. Jej vzťah k objektu XXV
nie je jednoznačný.
Objekt XXVI
Kontext 1027 - vrstva svetlej šedej praše, vypĺňajúca žľabovitý objekt XXVI (kontext 1027a) v severnej časti
sondy. Vrchná časť vrstvy bola premiešaná s mazanicou a vyskytovali sa v nej stredne veľké lomové kamene. Vrstva
s prímesou mazanice vypĺňala aj pás pri objekte XXV (kontext 1028). Spraš s mazanicou prevažovala v západnej časti
sondy. Tu dosahovala hrúbku 20-30 cm. Smerom východným sa mazanica postupne vytrácala a pozvoľna bez ostrej
hranice prechádzala do homogénnej šedej sprašovej vrstvy, ktorá v SV časti sondy dosahovala hrúbku 40-50 cm. Smerom
na juh hrúbka vrstvy postupne klesala. Vrstva čiastočne prekrývala severnú stenu objektu XXV (kontext 1028).
Interpretácia: na základe plošného ohraničenia vrstvy na zahĺbený objekt XXVI vrstvu interpretujeme ako zásyp
objektu XXVI. Na základe stratigraie (superpozícia nad objektom XXV) datovaná do neskorej doby laténskej.
Nálezy: keramika (č. vreciek 157, 159 a 169). Z celkového množstva 131 sledovaných a rôzne datovaných
črepov je 15 typicky laténskych (11,45%; Tabella 1).
• Zlomok kamenného brúsika- č. vrecka 65.
Kontext 1027a - južná časť objektu, preskúmaná v severnej časti sondy 1/95. Objekt sa rysoval ako pás šedej
svetlej spraše severne od objektu XXV (kontext 1028). Preskúmaná časť južnej steny bola nerovná, šikmo klesajúca
severným smerom. Plynulo prechádzala do nerovného dna v hĺbke 590-600 cm. Objekt bol vyplnený nehomogénnou
svetlošedou sprašovitou výplňou.
Interpretácia a datovanie: preskúmaná časť objektu nedovoľuje vysloviť závery o jeho funkcii. Na základe
stratigraickej situácie objekt datujeme do neskorej doby laténskej.
Nálezy: Bez nálezov.
Kontext 1030, objekt XXVII - nehomogénna čiernošedá sprašová vrstva s prímesou mazanice, zachytená
takmer na celej ploche sondy 1/95. V severnej časti sondy bola porušená kontextom 1027, v južnej kontextom 1028.
Povrch vrstvy bol nerovný, podložie takisto nerovné s nerovnomernou depresiou v strednej časti sondy a malou
kruhovou kolovou jamkou pri južnej stene sondy (pr. 120 mcm, hĺ. 100 mm). V SZ rohu sondy bola na rozhraní
kontextov 1030 a 1033a tenká, približne 1-2 cm hrubá vrstvička žltej spraše. Hrúbka kontextu bola nerovnomerná
a dosahovala 10-40 cm.
Interpretácia: na základe konigurácie podložia vrstvu pracovne interpretujeme ako zásyp objektu XXVII.
Nálezy: keramika (č. vreciek 156 a 158). Zo 170 črepov je 18 typických (10,59%; Tabella 1).

NeSkOrOlATÉNSke OSÍdleNIe HrAdNÉHO NáVrŠIA V NITre

125

Obr. 1. Nitra (Hrad). Doklady osídlenia v neskorej dobe laténskej. 1 - východné nádvorie, 2a, b, c - západný svah, 3 - Malý seminár,
4 - Ponitrianska galéria.
Abb. 1. Nitra (Burg). Belege über die Besiedlung in der Spätlatènezeit. 1- östlicher Burghof; 2a, b, c - westlicher Hang;
3 - Kleinseminar; 4 - Ponitrianska Gallerie.
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Obr. 2. Nitra (Hrad). Objekt 1/88; 3/89.
Abb. 2. Nitra (Burg). Objekt 1/88; 3/89.
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Obr. 3. Nitra (Hrad). Objekt 12, 14/89.
Abb. 3. Nitra (Burg). Objekt 12, 14/89.

Obr. 4. Nitra (Hrad). 1990 - vrstva so zuhoľnatenou drevenou konštrukciou.
Abb. 4. Nitra (Burg). 1990 - Schicht mit verkohlter Holzkonstruktion.
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Obr. 5. Nitra (Hrad). Objekt 20a a 20b/90.
Abb. 5. Nitra (Burg). Objekt 20a a 20b/90.
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Obr. 6. Nitra (Hrad). Objekt 32/90.
Abb. 6. Nitra (Burg). Objekt 32/90.

130

PeTer BedNár - GerTrúdA BřeZINOVá - SIlVIA PTáČkOVá

Obr. 7. Nitra (Hrad). Objekt 38/91.
Abb. 7. Nitra (Burg). Objekt 38/91.
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Obr. 8. Nitra (Hrad). Interiér Vazilovej veže, pôdorys na úrovni mazanicovej vrstvy.
Abb. 8. Nitra (Burg). Interieur des Vazil-Turmes, der Grundriss im Niveau der Schicht des Lehmverputzes.
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Obr. 9. Nitra (Hrad). Interiér Vazilovej veže, objekt 38-41/91.
Abb. 9. Nitra (Burg). Interieur des Vazil-Turmes, Objekt 38-41/91.
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Obr. 10. Nitra (Hrad). Sektor C-D/sever.
Abb. 10. Nitra (Burg). Sektor C-D/Nord.
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Obr. 11. Nitra (Hrad). Objekt 39, 41, 49, 50/91.
Abb. 11. Nitra (Burg). Objekt 39, 41, 49, 50/91.
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Obr. 12. Nitra (Hrad). Vazilova veža, sektor D/juh.
Abb. 12. Nitra (Burg). Vazil-Turm, Sektor D/Süd.
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Obr. 13. Nitra (Hrad). Sektor E-F/1-3. Pôdorys uhlíkov a mazanice.
Abb. 13. Nitra (Burg). Sektor E-F/1-3. Grundriss von Holzkohlenstücken und vom Lehmverputz.
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Obr. 14. Nitra (Hrad). Objekt 76, sektor G/1-3.
Abb. 14. Nitra (Burg). Objekt 76, Sektor G/1-3.
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Obr. 15. Nitra (Hrad). Interiér Vazilovej veže, objekt 39-40/91.
Abb. 15. Nitra (Burg). Interieur des Vazil-Turmes, Objekt 39-40/91.
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Obr. 16. Nitra (Hrad). Svah pod JZ bastiónom, proily v sonde 1/94.
Abb. 16. Nitra (Burg). Hang unter dem südwestlichem Bastion, Proile in Sonde 1/94.
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Obr. 17. Nitra (Hrad). Proil v sonde 1/94.
Abb. 17. Nitra (Burg). Proil in Sonde 1/94.
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Obr. 18. Nitra (Hrad). Proily v sonde 2/94.
Abb. 18. Nitra (Burg). Proile in Sonde 2/94.
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Obr. 19. Nitra (Hrad). Ponitrianska galéria 1997. Neskorolaténska vrstva.
Abb. 19. Nitra (Burg). Ponitrianska Gallerie 1997. Spätlatènezeitliche Schicht.
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ANALÝZA ARCHEOLOGICKÝCH PRAMEŇOV
Metodika výskumu časti hradného areálu bola podmienená jeho zástavbou, a tým aj obmedzenými možnosťami výkopov. Z hľadiska hodnotenia osídlenia hradného návršia sú dôležité všetky nálezy. Ide o predmety získané
výskumom objektov, ako aj zberom, evidované pri rôznych zemných úpravách. V tomto príspevku sú uvedené
všetky objekty, ktoré možno datovať do doby laténskej. Ďalej sú tu zahrnuté aj drobné predmety získané z vrstiev,
ktoré patria do nami sledovaného obdobia. Na záver sú zdokumentované aj nálezy z výskumu v Ponitrianskej galérii
(obr. 19), kde sa zachytila mohutná laténska vrstva (NS Samuel 1998). Objekt z Malého seminára je už vyhodnotený
a publikovaný (Březinová/Katkin 2004).
Sídlisková štruktúra
Vzhľadom k uvedenej terénnej situácii a intenzívnej zástavbe predovšetkým v mladších obdobiach máme
k dispozícii iba torzovité doklady o osídlení hradného návršia v dobe laténskej. Sú to zvyšky zahĺbených objektov,
jám, žľabov, nie vždy s presne deinovanou funkciou. V miestach, kde situácia nebola zničená mladšími zásahmi,
sa zachovala troj- až štvornásobná superpozícia vrstiev a objektov z tohto obdobia. V blízkosti studne sa zistili tri
navzájom sa prekrývajúce objekty. Na podlahe najstaršieho z nich sa okrem rotačného žarnova našla na kruhu točená
misa, v ruke robená šálka a črepy maľovanej keramiky (Bednár/Staník 1993b, 128). Početná maľovaná keramika
je aj vo výplni oboch ďalších objektov. Vo vrstve súvisiacej so zánikom mladšieho z nich sa odkryla zuhoľnatená
deštrukcia, pochádzajúca čiastočne z drevenej konštrukcie stavby a čiastočne z palisády v jej blízkosti pod vnútorným okrajom románskej hradby. rádiokarbónovým datovaním vzoriek sa získali dve dáta. To umožňuje klásť existenciu tohto sídliskového horizontu do obdobia okolo prelomu letopočtu (1910 ±80; 1990 ±85). Sídliskový objekt
bol preskúmaný aj v nižšie situovanej polohe Malý seminár (Březinová/Katkin 2004). Ďalšie doklady intenzívneho
osídlenia potvrdzuje aj mohutná vrstva v Ponitrianskej galérii a početné nálezy z tohto obdobia v podhradí a v Starom meste. To všetko sú doklady, ktoré naznačujú, že v období prelomu letopočtu a pred ním, teda v neskorej dobe
laténskej, existoval na hradnom kopci a v podhradí dosť rozsiahly sídliskový komplex. Zistená palisáda predstavuje
časť ohradenia plochy na vrchole hradného kopca. keďže sa jej priebeh zachytil iba fragmentárne, nie je možné
povedať, akú veľkú plochu ohraničovala.
Sídliskové objekty
Vo všeobecnej rovine ide o objekty zahĺbené, niektoré aj so zvyškami drevenej konštrukcie, ktoré mohli slúžiť
ako príbytky alebo rôzne hospodárske stavby. k nim patria na východnom nádvorí objekty 12/89, 20a/90, 20b/90, 32/90
a 38/90, v interiéri Vazilovej veže objekt 40/91 a na západnom svahu hradného kopca objekty V, VI, IX, X, XI a XXV.
Pri stavebnej technike bol okrem dreva využitý aj pôvodný terén - skalné bralo. drevo bolo použité pri stavbe kolovej
konštrukcie aj pri úprave stien. V objekte 40 sa pri stene zachovali zbytky vodorovne ležiacich zuhoľnatených brvien
- pravdepodobne výdrevy steny. V objekte 32/90 bol v kolovej jame zvyšok dreva, ktoré je uvedené ako konštrukčné
(Hajnalová/Mihályová/Hunková 2002). Ide o časť plytko zahĺbeného domu so stĺpovou nosnou konštrukciou a stenami
z dosák. Zánik objektu spôsobil požiar, čo dokladajú zuhoľnatené zbytky nadzemnej časti drevenej konštrukcie.
Objekt XII bol interpretovaný ako priekopa. Z ďalších sídliskových objektov spomenieme ohnisko - jama
1/88, kde boli archeobotanickou analýzou zistené zvyšky stravy, žľab - objekt XXVI, XXVII, 41/91 a jamy - objekty
3/89, 14/89, 49/91 a 50/91.
Z pohľadu časového zaradenia objektov je veľmi zaujímavá superpozícia troch objektov (príbytkov) 20a, 20b
a 32/9 a intenzívnejšie zoskupenie objektov na západnom svahu.
Opevnenie
dva úseky palisádového žľabu sa odkryli v rezoch pod románskou hradbou. Palisádový žľab bol v oboch rezoch zahĺbený do starších vrstiev, stratigraicky i nálezmi datovaných do staršej doby bronzovej a neskorej doby
laténskej. Prekrývala ho vrstva 107 s veľkým množstvom zuhoľnatených driev. Žľab mal mierne zošikmené steny
a hrotité dno. Výplň tvorila čierna sypká hlina, do ktorej boli zapustené spodné časti zuhoľnatených zvislých kolov, stojacich
približne 20-30 cm od seba. P. Bednár objekt interpretuje ako časť ohradenia plochy na vrchole hradného kopca. keďže sa
jeho priebeh zachytil iba fragmentárne, nie je možné povedať, akú veľkú plochu ohraničoval. Stratigraická poloha nevylučuje, že ide o konštrukciu, ktorej súčasť mohol tvoriť aj objekt 3. Na základe stratigraickej polohy ho môžeme datovať
do záverečného horizontu neskorolaténskeho osídlenia vrcholu hradného kopca. rovnako ako objekt 32 bol prekrytý
vrstvou 107, ktorú tvorila čierna hlina premiešaná s uhlíkmi a väčšími i menšími kúskami mazanice. V sonde 2 prekrývala
objekty 1/88 a 3/89. V sektore A-C/0-2 tvorila súvrstvie, v ktorom ležali zvyšky zuhoľnatených drevených brvien, ktoré
v sektore B-C/0-1 prekrývali objekt 32/90. Podobný charakter mala aj vo východnej časti nádvoria a v interiéri Vazilovej
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veže. Jej výskyt sa obmedzoval na 3-6-metrový pás popri severnej hradbe. V juhozápadnej časti nádvoria bola pravdepodobne zničená mladšími zásahmi a eróziou terénu. Vrstvu tvorila sypká čierna hlina s veľkým podielom zuhoľnatených
brvien a vypálenej mazanice, tvoriacej často súvislé bloky. S výnimkou objektu 32/90, palisády pod severnou hradbou
a objektu 40/91 v interiéri Vazilovej veže sa nepodarilo vo vrstve vypreparovať žiadne súvislé konštrukčné prvky. Vrstva
mala nerovnomernú hrúbku. Najvyššiu úroveň dosahovala v priestore nad objektami 1/88 a 3/89, priliehajúcom k uzáveru
gotického kostola. Od tejto plochy smerom k Vazilovej veži klesala a rešpektovala prirodzený sklon skalného podložia.
Prestavuje zhlinenú deštrukciu spálených drevených konštrukcií stojacich na vrchole hradného kopca. Vrstva prekrývala
najmladšie zistené objekty z neskorej doby laténskej a ležala v subpozícii pod najstaršími včasnostredovekými objektami.
Na základe stratigraickej polohy môžeme časovo zaradiť obdobie jej genézy do obdobia po požiari, ktorý zničil objekty
najmladšieho neskorolaténskeho sídliskového horizontu. Pri absolútnom datovaní sa môžeme opierať o rádiouhlíkové
datovanie dvoch vzoriek odobratých zo zuhoľnatenej drevenej deštrukcie.
Materiálna kultúra
Predmetom tejto štúdie sú nálezy z objektov a ucelených kontextov, datovaných do laténskej doby. Sú tu však zahrnuté
aj drobné nálezy z vrstiev, ktoré jednoznačne patria do tohto obdobia. Najpočetnejšie sú zvyšky keramických nádob.
Keramika
Celkový počet fragmentov nádob určených do doby laténskej je 6217 kusov. Výber typických predstavuje 397
kusov, z ktorých je kresbovo prezentovaných 296 fragmentov nádob. Z nich iba 20 fragmentov má v keramickej
hmote obsah graitu (typ hliny 4).
Pri typologickom triedení neskorolaténskej keramiky vychádzame zo skupín vypracovaných l. Zacharom
a d. rexom (Zachar 1981; Zachar/Rexa 1988) na základe nálezov z Bratislavy-Starého mesta a z triedenia neskorolaténskej keramiky z Budapešti od É. Bónis (Bónis 1969). V súčasnosti sú podľa uvedenej typológie spracované aj
neskorolaténske celky z Bratislavy, polohy Hlavné námestie 7 (Musilová/Lesák 1996), z Nitry, polohy Malý seminár
(Březinová/Katkin 2004) a z hradného vrchu v Bratislave (Čambal 2004). Okrem keltskej keramiky je v nami sledovanom súbore zastúpené aj spektrum dáckych nádob. Tvary zodpovedajú triedeniu dáckej keramiky od Z.Visyho
(Visy 1970, 17-24). Výzdoba na nádobách je veľmi sporadická. Vyskytuje sa rytá, vhladzovaná, vlešťovaná, hrebeňovanie, slamovanie, maľovaná a plastická.
Keltská keramika
Skupina nádob I
I/1. do tejto skupiny radíme hlavne situlovité hrnce so zosilneným okrajom a nízkym hrdlom, ktoré je členené
plastickým prstencom a zdobené zvislým hrebeňovaním alebo bez neho (tab. 1: 1; 2: 4; 7: 5; 8: 8; 9: 1; 14: 22, 27,
28,39, 41; 15: 17, 23). k situliam možno priradiť aj niektoré spodné časti nádob, hlavne tie, ktoré sú zdobené zvislým
hrebeňovaním (5: 14, 18; 7: 12; 9: 13; 11:11; 15: 3, 6). k tejto skupine s veľkou pravdepodobnosťou patria aj mnohé
zlomky z tela nádob (6: 33, 35, 36; 7: 1, 2, 10; 8: 6, 9, 10; 9: 8, 16, 17; 12: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11; 13: 7-14; 15: 1, 20,
21, 35, 37; 17: 7). Početné zastúpenie uvedených tvarov súvisí s ich praktickým využitím hlavne ako kuchynského
riadu. Boli súčasťou bežnej výbavy obydlí. Slúžili na uchovávanie surovín, polotovarov, potravín a na servírovanie
jedál. Napriek tomu, že zo zlomkov z tela nádob nie je možné identiikovať tvar, umožňujú sledovať rôzne výzdobné
motívy a využitie rôznych postupov a variantov hrebeňovania, bežného pre neskorolaténsku keramiku (Trebsche
2003, Abb. 12). Najčastejšia výzdoba je vertikálne a šikmé hrebeňovanie. Na niektorých fragmentoch je zachytené
prerušované metopovito členené hrebeňovanie vo zvislých pásoch (tab. 5: 14; 7: 10; 8: 10; 9: 15, 16; 12: 3; 13:
9,12; 15: 1) a tiež vo vlnovkách (tab. 12: 4). Niektoré nádoby nesú kombináciu vlešťovaných horizontálnych pásov
a vertikálneho hrebeňovania (tab. 7: 10; 9: 8; 13: 8, 9). Hlina však už iba v minimálnych prípadoch obsahuje grait
(tab. 1: 1; 7: 2; 9: 1, 8, 16, 17; 12: 7; 13: 9, 12, 14; 14: 28, 41; 15: 1, 17, 20,-22, 35, 37).
I/2. ku skupine situlovitých hrncov s kyjovito zosilneným okrajom môžeme zaradiť iba jeden zlomok (tab.
14: 34). Z nádoby sa nám zachoval iba okraj a časť tela. Ide o typ hliny 5 (bez graitu). Bola zhotovená v ruke a na
povrchu zdobená zvislým hrebeňovaním.
I/3. k tejto skupine možno zaradiť aj hrncovité kónické tvary s dovnútra odsadeným ústím alebo s ústím zvýrazneným okružným rebrom (tab. 2: 3; 3: 3; 4: 7, 8; 6: 1-4; 7: 8; 14: 31-34; 15: 4, 16).
I/4. do tejto skupiny sme zaradili vázovité hrnce s kónickým telom a dovnútra odsadeným ústím (tab. 2: 1, 2;
9: 3; 6: 6; 10: 1-5, 13-15; 11: 3, 4; 15: 11, 14, 15, 24; 17: 1-3, 5). Na niektorých vázovitých tvaroch sa vyskytuje
aj vlešťovaná výzdoba v horizontálnych pásoch (tab. 15: 11). Na niekoľkých fragmentoch sa našli aj kombinácie
vlešťovanej výzdoby s vlnovkou (tab. 6: 24, 25; tab. 14: 40, 42). Tu však nevieme jednoznačne určiť tvar, pretože
okrem vázovitých hrncov je táto výzdoba často aj na misiach (tab. 1: 6, 7; 6: 26; 9: 7; 12: 5; 15: 34; 17: 6).
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Skupina nádob II
do tejto skupiny patrí malá nádobka s maľovanou výzdobou (tab. 9: 6) a pravdepodobne aj nádoby z tab. 2: 1-2.
Skupina nádob III
Túto skupinu tvoria hlavne súdkovité tvary nádob. Niektoré majú telo zdobené zvislým hrebeňovaním (tab. 9: 4; 10:
11; 15: 32). Často sú bez výzdoby, s mierne horizontálne členeným telom (tab. 3: 1, 2; 6: 5, 6; 9: 2; 10: 16; 15: 10).
Skupina IV
k pohárom točeným na kruhu patria aj nádoby s uchom, prípadne s dvoma uchami, označované aj ako poháre
kantaroidného typu (tab. 3: 4), niektoré aj s jemnou vlešťovanou výzdobou (tab. 17: 16). V sledovanom súbore
patria k luxusným tvarom. do tejto skupiny možno priradiť aj nádobku s kónickým telom a vlešťovanou sieťovou
výzdobou v hornej časti (tab. 11: 1).
Skupina nádob V
Nádoby v tejto skupine sú zastúpené najpočetnejšie. Predstavujú misy kónického tvaru, často s dovnútra prehnutým okrajom, dvojkónické misy so zaobleným zosilneným ústím a kónické misy s oblúkovito von prehnutým
odsadeným hrdlom (tab. 1: 2-4; 2: 3; 6: 7-19; 7: 6, 9; 8: 2, 3; 8: 8-10; 14: 13-15, 16-21; 15: 9; 17: 18). V nálezovom
inventári je zastúpená aj misa typu Békásmegyer (tab. 4: 2). k misiam radíme aj nádobku so splošteným telom (tab.
15: 7), ako aj nádoby, ktoré sú doložené vo fragmentoch. Zachovali sa iba horné časti zaoblených tiel s dovnútra
vtiahnutým zosilneným odsadeným okrajom (tab. 10: 6; 14: 23-25; 15: 8; 16: 17-20; 17: 4). Nevylučujeme, že v niektorých prípadoch mohli byť používané ako pokrievky.
Skupina nádob VII
k zásobniciam patria tvary s dovnútra vtiahnutým ústím, zosilneným okružím, ktoré je výrazne členené (tab.
3: 7; 14: 30). Sú zhotovené z hliny typu 3, teda bez pridania graitu.
Skupina VIII
Ako pokrievku sme jednoznačne identiikovali iba jeden nález (tab. 10: 7).
V súbore fragmentov nádob sú početne zastúpené dná. Často sa vyskytuje zvýraznené odsadené dno, akoby
na prstencovej nôžke (tab. 5: 12, 13; 7: 4; 9: 11; 11: 6 - tu aj stopy po kruhu; tab. 15: 5). V ostatných prípadoch
ide o rovné, prípadne mierne dovnútra odsadené dno. U spodných častí nádob sa dá iba veľmi ťažko určiť, o aký
typ nádoby ide. V prípade výskytu výzdoby v podobe hrebeňovania možno iba predpokladať, že črepy pochádzajú
zo situlovitých hrncovitých nádob.
Značky na dne sa v celom keramickom súbore nevyskytli.
Z nádob robených v ruke sú zaujímavé dva tvary: baňatá šálka s uchom (tab. 7: 7), vyhotovená z hrubozrnného
nekvalitného materiálu, a v ruke robený kónický pohárik na nôžke (tab. 2: 10). Napriek tomu, že variabilita malých
v ruke robených tvarov nie je presne zmapovaná, analógie v keltskom prostredí chýbajú. Oba tvary sa vymykajú
z rámca dáckej keramiky prezentovanej v prácach I. H. Crişana (Crişan 1969) a Z. Visyho (Visy 1970). Podobné, nie
však úplne zhodné šálky s takto situovaným uškom sa našli v prostredí púchovskej kultúry v divinke (Pieta 1982,
Taf. XlV: 3), v dolnom kubíne-Veľkom Bysterci (Pieta 1982, Taf. XlVI: 5, 6), v Podturni-Bašte (Pieta 1982, Taf.
XlVII: 1-3, 10), ako aj v púchovskej keramike z lokality Jičín-Pořaha na Morave (Čižmář 1993, obr. 283: 6).
Maľovaná keramika
Zachovali sa väčšinou iba malé zlomky nádob (nie všetky sú graicky zobrazené), z ktorých sa dá iba veľmi
ťažko určiť tvar. Presnejšie sa dajú zaradiť iba dva fragmenty.
k vázovitým hrncom s kónickým telom a oblúkovito von prehnutým ústím (skupina nádob I/4) možno zaradiť
jeden fragment nádoby (tab. 3: 5). k fľašiam s oblúkovito prehnutým lievikovitým hrdlom (skupina nádob II) patrí
malá nádobka s maľovanou výzdobou (tab. 9: 6).
Ostatné zlomky nádob sú vyhotovené zo zhodného kvalitného materiálu (tab. 1: 5, 10; 6: 27-30; 7: 3; 13: 1-6; 15:
2, 13) a pochádzajú z bližšie neurčiteľných tvarov nádob. Vo všetkých prípadoch ide o veľmi kvalitný tovar zhotovený
z jemne plavenej hliny, točený na kruhu a až do zvoniva vypálený. Výzdoba pozostáva väčšinou z horizontálnych pásov
červenej (niekedy hnedej až okrovej) a bielej farby. Iba na jednom fragmente (tab. 1: 5) sú pásy v priečnom prevedení.
Zhodnotenie keltskej keramiky
Nálezový súbor predstavuje bohaté spektrum tvarov na kruhu točenej a v menšom množstve i v ruke robenej
keramiky. Najčastejšie sú situlovité hrnce so zosilneným okrajom, nízkym hrdlom členeným plastickým prstencom,
zdobené zvislým hrebeňovaním alebo bez neho. kombinácia vlešťovaného obvodového pásu a metopovito členeného
hrebeňovania sa vyskytovala na nádobách z objektov 20b/90 (tab. 7: 10), 50/91 (tab. 9: 8) a z kontextu 107 (tab.
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13: 9, 12). Absencia graitu v keramickej hmote nádob datovaných do neskorej doby laténskej sa spája so zložitou
kultúrno-spoločenskou situáciou na strednom Podunajsku a tento jav je pozorovateľný na viacerých lokalitách
(Pieta/Zachar 1993, 206, poz. 53). Nedostatok dôležitých surovín sa odráža aj na kvalite keramiky. ku keramike
s datovaním do lT d2 možno s určitosťou začleniť situlovitý hrniec s kyjovito zosilneným okrajom (tab. 14: 34).
Z nádoby sa zachoval iba okraj a časť tela. Bola zhotovená v ruke z keramickej hmoty bez graitu a na povrchu
zdobená zvislým hrebeňovaním. k tvarom lT d1 patria poháre s dvoma uchami tzv. kantaroidného typu, ktoré majú
analógie predovšetkým v Podunajskej oblasti osídlenej Skordiskami. Vyskytli sa napr. na sídlisku Gradina v Orliku
(Majnarić-Pandžić 1997, Abb. 4: 1, 2, 6-14), v Gomolave (Todorović 1968), v regióne Vinkovci (Dizdar 2001, Tab.
6: 1; 13: 1; 18: 5; 29: 1; 44: 4). Najrozšírenejšou skupinou nádob sú misy rôznych tvarov a veľkostí. Sú to misy
kónického tvaru, často s dovnútra prehnutým okrajom, dvojkónické misy so zaobleným zosilneným ústím a kónické
misy s oblúkovito von prehnutým odsadeným ústím (tab. 1: 2-4; 2: 3; 6: 7-19; 7: 6, 9; 8: 2, 3; 8: 8-10; 14: 13-15, 1621; 15: 9; 17: 18). Našla sa aj misa typu Békásmegyer (tab. 4: 2). do skupiny mís radíme aj nádobu so splošteným
telom, ktorá má na vnútornej stene vhladenú obvodovú vlnovku (tab. 17: 7). Podobná nádoba so splošteným telom
(tab. 15: 7) sa našla aj na devíne (Pieta/Zachar 1993, obr. 117: 1). k misiam s dovnútra vtiahnutým zosilneným
okrajom (tab. 10: 6; 14: 23-25; 15: 8; tab. 17-20; 17: 4) existujú analógie v nálezoch z Hurbanovho nám. v Bratislave
(Pieta/Zachar 1993, obr. 92: 6), kde predstavujú mladšiu fázu neskorolaténskeho oppida. Nevylučujeme možnosť,
že v niektorých prípadoch mohli byť používané ako pokrievky. V zlomkoch je zastúpená aj maľovaná keramika.
k počiatočnému výskytu maľovanej keramiky na území juhozápadného Slovenska možno priradiť jediný fragment
súdkovitej nádoby z objektu 3/69 z terasy T4 na lokalite Pohanská, ktorá v dobe výskytu maľovaného tovaru v karpatskej kotline a v priľahlých oblastiach už ako centrum Záhoria neexistovala (Paulík 1976, 168, obr. 49). Autor
spája zánik keltského oppida s udalosťami okolo bojov Bójov a dákov a kladie ho do záveru lT C2 až počiatku lT
D1 (Paulík 1976, 175). lokalita nepatrí priamo do karpatskej kotliny a ani na nej, ani na Záhorí mimo podunajskej
oblasti (devín) nie sú doklady o dáckom osídlení. E. Bónis (1969) delí maľovaný tovar v Podunajskom priestore do
troch základných skupín: 1 - nádoby s bielymi a červenými pásikmi, 2 - nádoby s podobnou výzdobou, kombinovanou
s geometrickými vzormi a 3 – nádoby, ktorých horná časť je súvislo pomaľovaná do červena. Nádoba z Pohanskej,
rovnako ako i nálezy z Nitrianskeho hradu, patria do prvej skupiny. Pre región Nitry sa pravdepodobnejším zdá
datovanie maľovanej keramiky až do začiatku lT d1. k tomuto názoru prispieva aj skutočnosť, že na sídlisku Nitra-Šindolka, ktorého najmladšie osídlenie je sponami dobre datované do rozhrania lT C2/lT d1 (Březinová 2000)
sa nenašiel ani jeden zlomok maľovanej nádoby ani žiadny fragment dáckej keramiky. Jej cirkulácia v povodí rieky
Nitry začína spolu s dáckou keramikou niekedy počas stupňa lT d1. Prítomnosť maľovanej keramiky potvrdzuje
určité kontakty a výmenu tovaru s bližšími i vzdialenejšími oblasťami (Cumberpatch 1993, 78). Možno v prípade
vyhodnotenia šiestich pecí z výrobného strediska v komárne na dunajskom ľavobreží (Pieta 2001, 784) dôjde k
upresneniu datovania počiatkov výskytu maľovaného tovaru na juhozápadnom Slovensku. Vypaľoval sa v nich
mimoriadne kvalitný hrnčiarsky tovar a aj maľovaná keramika. Podiel dáckych nálezov v tomto nálezovom súbore
je minimálny. Stredisko fungovalo ešte pred vstupom dákov do uvedeného priestoru.
k ďalšiemu druhu tvaru, zastúpenému v súbore z hradného návršia, patria zásobnice. Majú dovnútra vtiahnuté ústie a zosilnené okružie, ktoré je výrazne členené (tab. 3: 7; 14: 30). Sú zhotovené z hliny typu 3, teda bez
pridania graitu. Analogické tvary sa nachádzajú na viacerých neskorolaténskych lokalitách, napr. Oberleiserberg,
Braunsberg, leopoldsberg, Pohanská, Bratislava, devín. kontakty so vzdialenejšou skordiskou oblasťou v Podunajsku
sú doložené už v lT C1 a pokračujú aj v neskorolaténskom období. Veľmi blízke tvary nádob keltských aj dáckych
možno nájsť napr. v Gomolave, hlavne vo fáze VI (Jovanović/Jovanović 1988, tab. XXVIII-Xl).
Pokrievky tvoria málo početnú skupinu nálezov (tab. 10: 7). Túto funkciu však mohli plniť i niektoré plytké misy.
Dácka keramika
Zo štyroch základných skupín dáckej keramiky (Visy 1970, 19) sa tu vyskytla hrubá v ruke robená misa s uchom,
v ruke robené baňaté nádoby s plastickou výzdobou a sivá kvalitná na kruhu točená keramika, ktorú reprezentujú
misy na dutej nôžke.
1. Hrubé kónické v ruke robené šálky (misy) s uchom nasadajúcim pod ústím a nad rovným dnom na stenu nádoby
(tab. 2: 11, 12), pričom väčšie tvary sa občas vyskytujú aj s dvoma uchami (tab. 4: 6). V našom prípade sú bez výzdoby.
2. V ruke robené nádoby baňatého tvaru s rôznou plastickou výzdobou. Ide predovšetkým o hrncovité a zásobnicovité tvary, zdobené plastickými výčnelkami, uchami, rôzne usporiadanými presekávanými girladovými lištami
a s rytou výzdobou (tab. 1: 9; 12 4: 9; 5: 7-10; 6: 31,32,34; 8: 1, 7, 11, 12; 9: 5; 10: 12, 17-20; 11: 5; 12: 12, 14-18;
15: 24, 25, 36; 16: 10-16, 21; 17: 8-14, 15, 17). Z výzdobných motívov je pre dácku keramiku najtypickejší výčnelok
s prstom pretlačenou jamkou (tab. 6: 32, 34; 8: 1; 10: 20; 15: 25, 36; 16: 10, 13, 14, 15; 17: 8-11, 14, 17). Tieto typy
nádob sa vyskytujú v rôznych veľkostiach od 10 cm až po veľké tvary nádob nad 60 cm (tab. 10: 20).
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3. V keramike na kruhu točenej je frekventovaný variant mís na dutej nôžke (tab. 2: 5-9; 4: 1; 6: 8, 9; 8: 2, 3, 4; 14: 20;
16: 3; 17: 18). Na niektorých z nich je vlešťovaná výzdoba, ktorá je umiestnená na vonkajšej stene spodnej časti nôžky (tab.
2: 7) a aj na vnútornej strane okružia (tab. 16: 3). Vyskytuje sa aj slamovanie povrchu vonkajšej steny mís (tab. 8: 2, 3).
4. Na kruhu točené džbány s uchom nie sú v nami sledovanom súbore zastúpené. V prípade jedného fragmentu
ucha (tab. 5: 9) však nevylučujeme, že pochádza z takéhoto typu nádoby.
Zhodnotenie dáckej keramiky
Hrubé kónické v ruke robené šálky (misy) s uchom nasadajúcim pod ústím a nad rovným dnom na stenu nádoby možno považovať za typické pre dácke etnikum. Z územia rumunska sú známe viaceré varianty už v 2. stor.
pred n. l. rozkvet týchto tvarov nastáva predovšetkým v 1. stor. pred n. l. do karpatskej kotliny sa dostávajú hlavne
počas vojen s Burebistom. dácky materiál v Maďarsku je spojený s troma periódami: 1. Burebistov vpád, 2. medzi
Burebistovým vpádom a Traianovými vojnami a 3. po Traianových vojnách. územie Slovenska je ovplyvnené postupom dákov popri dunaji. Tvary v ruke robených mís s uchom sa vyskytujú aj v materiálnej náplni sídlisk v dolnej
časti Podunajska, napr. v regióne Vinkovci (Dizdar 2001, Tab. 17: 1-3). dákovia ovplyvňovali historický vývoj
v Podunajskej oblasti minimálne 50 rokov a v Potisí až 150 rokov (Visy 1970, 29). Na nami sledovanom území sa
s nim stretávame od prvej polovice 1. stor. pred n. l. Tvary dáckej keramiky sú typické hlavne v neskorolaténskych
sídliskových celkoch v povodí rieky Nitry. Našli sa na devíne, v samotnej Bratislave, avšak dácky materiál úplne
absentuje v nálezoch z Bratislavy-Hradného vrchu napriek tomu, že jeho datovanie je od lT C2 až do lT d2, resp.
až do prelomu letopočtu (Čambal 2004, 29, 48).
Ostatné nálezy
Súčasti odevu a šperky
• lyžičkovitá bronzová spona - Schüsselibel (tab. 19: 2) patrí do skupiny spôn s rámcovým zachycovačom,
ktoré sú rozšírené od východného Francúzska až po Čechy, Moravu a Slovensko a od severného Talianska k Severnému moru (Karasová 2002, 240). Ich datovanie nie je jednoznačné. Z nášho územia je podobná spona známa
z Trebostova (okr. Martin), poloha Žiar (NS Pieta 2001). Autor ju datuje na koniec stupňa lT d1 a uvádza, že sa
vyskytuje skôr v západnej časti púchovského teritória. To potvrdzuje aj jej výskyt na najznámejšej lokalite púchovskej kultúry na Morave, na hradisku Požaha u Nového Jičína (Čižmář 1993, 422), s datovaním do stupňa lT C2-d2.
Na Slovensku je táto spona zatiaľ najpočetnejšie zastúpená v oppidálnom centre v Trenčianskych Bohuslaviciach
(Pieta 2000a, tab. 91:3; Pieta 2001, 782; Bazovský 2003, Tab. III: 1-5), kde kolekcia železných lyžicovitých spôn
patrí k najpočetnejším z počtu 40 spôn. Jej výskyt je doložený aj na polohe Čertova skala v Trenčianskych Tepliciach (Pieta 2000b, 137). Ich datovanie je v rozpätí stupňov lT C2-d1. Je známa aj z neskorolaténskeho osídlenia
Zemplína (Benadik 1965, Abb. 15: 3, 5). Analógie sa našli v rakúskom Oberleiserbergu, s datovaním od lT C2-d1
(Kern 1996, 388, Abb. 7), pričom k upresneniu datovania uvedenej lokality prispelo aj kompletné vyhodnotenie
sklených nálezov (Karwowski 1998-1999).
• Spona s prehnutým lúčikom, členeným uzlíkom a rámovým, pravdepodobne prelamovaným zachycovačom
(tab. 18:1). Má dvojstranné symetrické vinutie 2+2. Je typická pre mladší stupeň neskorej doby laténskej (lT d2
- 55-25 pred n. l.). Analógie sú známe aj z bratislavského oppida (Pieta/Zachar 1993, obr. 95: 5, 6), kde autori uvádzajú, že tieto spony sa vyvíjajú od polovice 1. storočia pred n. l. až do obdobia raného cisárstva a okrem keltskej
oikumeny sú zastúpené i v germánskom prostredí (Pieta/Zachar 1993, 170). Th. Völling (1994, 192) variant A 18b
označil za najstarší v rímskom provinčnom prostredí. Typ neskorolaténskej spony s prehnutým lúčikom (A 18) je
známy aj z Bratislavy, poloha Hlavné nám. 7 (Musilová/Lesák 1996, Tab. II: 2), kde súvisí so zánikom laténskeho
osídlenia, ktoré spadá do konca lT d2, teda k rokom 30-20 pred n. l. (Musilová/Lesák 1996, 103). Bronzovú sponu
s rámcovým stupňovito prelamovaným zachycovačom a proilovaným uzlíkom na rozhraní horného a dolného lúčika
poznáme aj z uzavretej kultúrnej jamy z Nitrianskeho Hrádku, poloha Zámeček (Točík 1959, obr. 326: 3). Predstavuje
najmladší kelto-dácky horizont, zastúpený graitovou, maľovanou a dáckou keramikou.
• Bronzová liata puklička (tab. 19: 1) má analógie na devíne, kde sa našla kovolejárska dielňa. Pravdepodobne
tu sa vyrábali aj tieto pukličky (Pieta 1997, Abb. 5). Nepriamo je dôkazom kontaktov medzi severnou a južnou časťou
dunaja aj to, že s podobnou sa stretávame na Magdalensbergu v rakúskom korutánsku (Pieta 1997, 48).
Jantár
•dva koráliky z jantáru, menší žltej a väčší hnedočervenej farby (tab. 18: 2, 3). Na území Slovenska nepatria
k častým nálezom v sídliskovom inventári z doby laténskej. Našli sa aj v prostredí púchovskej kultúry (Pieta 1982,
59). Oba koráliky z Nitrianskeho hradu sú valcovitého zaobleného tvaru s rôznou veľkosťou. Analogické tvary sú
známe z Moravy, z lokalít Požaha a Ptení a z keltského oppida Staré Hradisko. J. Čižmářová (1996, 173-174) spája
ich výskyt s existenciou diaľkových obchodných kontaktov medzi severom a juhom v rámci neskoršej tzv. jantárovej
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cesty. To potvrdzujú i ďalšie nálezy z neskorolaténskych lokalít na území Podunajska, ktoré sú datované do lT d1
(Božić 1998, 151; Čižmář 2002). Výskyt v púchovskom prostredí zmapoval K. Pieta (1982, 59).
Mince
• rímsky republikánsky denár, denár Aemilia lepida, razený okolo r. 109 pred n. l. (Hunka/Kolníková 1993). Výskyt republikánskych denárov sa dosiaľ spájal s politickým a hospodárskym záujmom ríma o stredodunajské oblasti
(Kolníková 1986, 68, 72 ; Pieta 1986, 146). V poslednom čase sa však stále výraznejšie vyskytuje v neskorolaténskych
súvislostiach (napr. Bratislava-devín, Bratislava-Staré mesto, Zemplín, košeca-Nozdrovice, Nitra-Hrad). Najnovšie
rakúski autori P. Haupt a M. Nick (Haupt/Nick 1997, 48) vyslovili názor, s ktorým sa stotožnila aj e. kolníková
(Kolníková v tlači), že rímske republikánske denáre nájdené v stredodunajskom priestore súvisia s prienikom Burebistových dákov do tejto oblasti. Početné hromadné nálezy z územia rumunska svedčia o pravidelnom a výdatnom
prísune republikánskych mincí z ríma do dácie (Chiţescu 1982). Burebista nimi vyplácal najmä svojich žoldnierov.
Uplatnili sa aj v diaľkovom obchode. V dácii ich aj napodobňovali.
Militáriá
• k militáriám možno priradiť železný hrot šípu (objekt 20a/92) s dutou tuľajkou (tab. 18: 6). Zhodný sa našiel aj v skordiskom prostredí v rospi Čuprija (Todorović 1968, tab. XXXI: 7) a aj v bratislavskom oppide na ulici
Palisády (Pieta/Zachar 1993, 99: 4). Pre neskorolaténske železné hroty šípov sú však skôr typické šípky s jedným
spätným krídelkom.
Súčasti nástrojov
• Železné zlomky (tab. 18: 4, 5, 8, 9) boli pravdepodobne súčasťou rôznych prakticky využiteľných nástrojov.
Bližšie určiť sa dá ploché dlátko (Jacobi 1974, Taf. 4, 5) so štvorhranným prierezom (tab. 18: 9) a zlomok hrotu
noža (tab. 18: 8).
Predmety z kosti
• Opracovaný kostený predmet (tab. 18: 7), pravdepodobne šidlo. Patrí k inventáru laténskych sídlisk. Analogické tvary sú známe napr. z Manchingu (Jacobi 1974, Taf. 81).
Predmety z kameňa
• kamenné brúsiky (tab. 18: 10, 11, 12) a jeden zlomok nekreslený. Všetky sú zhodného bikonkávneho tvaru
so štorcovitým a kruhovitým prierezom. Patrili k výbave v dielenských a kuchynských objektoch a používali sa
na ostrenie nástrojov z kovu. Potvrdzuje to aj spracovanie týchto nálezov v Manchingu (Jacobi 1974, Taf. 83-85).
V našom prípade nemáme k dispozícii celé kusy, avšak s najväčšou pravdepodobnosťou patria k menším predmetom
s dĺžkou okolo 12 cm, ktoré J. leichmann začlenil do skupiny 1 (Leichmann 1994, 101-109). Petrograická analýza
týchto brúsikov chýba.
• dva kusy rotačných kotúčov žarnovov, jedna platňa je poškodená. Ide pôvodne o celé mlynské kamene, takže sa
dá predpokladať, že boli na lokalitu dopravené ako hotové kusy. O pôvodnom umiestnení možno hovoriť pri žarnove
z objektu 20b/90. Oba sú kruhovitého tvaru s priemermi 36 cm a pravdepodobne 40 cm (poškodený kus). Výška sa
pohybuje od 5,5 do 9 cm pri poškodenom kuse a 9-13 cm pri celom žarnove. Petrograická analýza chýba.
Zvyšky lóry
Z doby laténskej pochádza 71 nálezov (Hajnalová/Mihályiová/Hunková 2002, 206). Napriek veľmi zložitej
terénnej situácii sa potvrdili zásoby semien vhodných na konzum, zvyšky stravy, krmivo hospodárskych zvierat,
schránky na skladovanie. Z doby laténskej (Hajnalová/Mihályiová/Hunková 2002, 214) pochádzajú tri nálezové komplexy získané preplavením kultúrnych vrstiev. Ako pestovaná rastlina bol zistený jačmeň siaty a jačmeň dvojradový
nahý. Ako prímesy sú známe pšenica siata, pšenica jednozrnná, raž siata, proso siate. Našlo sa niekoľko semien ovsa.
Prímesi zrnovín v hlavných zrnovinách dosahovali veľmi nízky percentuálny podiel, preto autorky predpokladajú,
že porasty na poliach boli druhovo veľmi čisté. Hlavnou pestovanou rastlinou v dobe laténskej je jačmeň siaty, ktorý
obsahuje jarné aj ozimné buriny, z čoho usudzujú, že mohol byť aj oziminou. Podľa výšky burín sa dá uvažovať aj
o spôsobe zberu. Zdá sa, že jačmeň siaty bol pri zbere odrezaný na nižšie strnisko (Hajnalová/Mihályiová/Hunková
2002, 228). Pre rekonštrukciu vegetácie hradného vrchu v minulosti nie je dostatok poznatkov. Problémy je potrebné
riešiť v kontexte s charakterom osídlenia blízkeho okolia. rozsah sídelnej plochy počas laténu bol pravdepodobne
veľký a mal za následok vyrúbanie veľkej plochy zmiešaného dubového lesa, z ktorého drevo bolo potrebné pri
stavbe obydlí, opevnenia, ako aj pre chod domácností.
Zvyšky fauny
Početná kolekcia zvieracích kostí je iba z uzatvorených objektov 20a/90 a 20b/90). Z analýzy vypracovanej
M. Fabišom vyplýva, že je tu zastúpený hovädzí dobytok, ovca-koza, ošípaná, kôň, jeleň, bobor, zajac, pes a šupinky
kapra (NS Fabiš 1991).
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ZÁVER
Archeologickým výskumom hradného kopca v Nitre sa preskúmali početné terénne situácie, spoľahlivo potvrdzujúce
intenzívne osídlenie tejto polohy v neskorej dobe laténskej. doterajšie poznatky o terénnej situácii naznačujú, že praveké
a včasnodejinné sídliskové vrstvy a objekty sa zachovali najmä v okrajovej časti kopca, v páse pri stredovekom a novovekom
opevnení hradu, ktorý sa v stredoveku až do 15. stor. rozprestieral na celom kopci (obr. 1). Iná terénna situácia je v strednej
časti opevneného areálu. Praveké a včasnodejinné kontexty úplne chýbajú na skalnom vrchole kopca, v areáli ohraničenom
v druhej polovici novou južnou líniou bastiónového opevnenia z 15. stor. V tomto priestore najstaršie antropogénne sedimenty
môžeme datovať až do záveru 11. stor. V okolí sakristie došlo k výraznejšej akumulácii antropogénnych vrstiev až v priebehu
15. stor. Trochu odlišnú situáciu sledujeme mimo areálu novovekého hradu, t. j. južne od vonkajšej priekopy bastiónového
opevnenia. Na Hradnom aj na Pribinovom námestí absentujú výraznejšie sídliskové vrstvy, preskúmali sa tu výlučne zahĺbené
praveké a včasnodejinné objekty. Táto nálezová situácia dovoľuje vysloviť predpoklad, že opevnený areál, resp. stredná časť
kopca, neposkytovali vhodné podmienky na akumuláciu kultúrnych vrstiev, resp. že sa tu výrazne prejavila erózia terénu. Na
druhej strane existencia výrazných kultúrnych vrstiev pri okraji kopca svedčí o zvýšenej akumulácii antropogénych sedimentov.
Sídliskové objekty vylučujú možnosť, že išlo o neosídlený areál, kde sa akumuloval odpad. domnievame sa skôr, že tu bola
prekážka, ktorá zachytávala erodovaný pôdny kryt zo strednej časti kopca. Nevylučujeme, že išlo o stavebnú konštrukciu,
azda ohradenie, či opevnenie osídleného areálu. Predpokladáme, že patrilo dákom. Tí sa koncom doby laténskej v karpatskej
kotline dostávajú do popredia. Z centrálnej oblasti v Sedmohradsku sa pomerne rýchlo presunuli cez územie horného Potisia
a okolo polovice 1. stor. najmenej vo dvoch vlnách prenikli k strednému dunaju, kde podľa Strabóna zničili moc keltov.
koncom strednej a začiatkom neskorej doby laténskej sa v širšom priestore stredného Podunajska budujú na komunikačných
a strategicky významných miestach nové oppidá. Strediská ležiace západne od karpát tvoria rozsiahle urbanistické osady
(napr. Oberleiserberg, Staré Hradisko). Osady ležiace východne od Uhorskej brány majú odlišnú podobu. Charakterizuje ich
opevnenie, okolo ktorého sa sústreďovali výrobné osady. Zaužíval sa termín „typ Zemplín“. Genéza tohto modelu nie je dobre
známa. V liptovskej Mare sa uplatnil už koncom staršej alebo začiatkom strednej doby laténskej, v Bratislave asi v stupni
lT C2, v Nitre najskôr v stupni lT d2 (Pieta 2001, 784). Sú typické pre východokeltskú a dácku oblasť. Tvorí ich menšia
opevnená akropola obklopená viacerými industriálnymi osadami.
Hradný vrch a najbližšie okolie v neskorej dobe laténskej možno spájať až s tretím horizontom osídlenia regiónu Nitry
(Březinová 1999, 69), časovo patriacim do lT d1-d2. Súvisí s už spomenutou novou migračnou vlnou dákov. Nálezy
z tohto časového úseku sa okrem Nitry-Chrenovej, poloha Športový areál (Chropovský/Fusek 1988), a Mikovho dvora
(Pieta 1982) sústreďujú okolo bývalého toku Nitričky v dolnom meste, na hradnom návrší, vrátane hradného kopca.
Tým, že Nitrička spájala v priestore dnešnej Mostnej ulice ramená rieky Nitry, vytvárala z hradného návršia ostrov.
Zo strategického pohľadu to bola určite zaujímavá poloha na osídlenie. Jej bezpečnosť bola umocnená aj existenciou
priekopy, ktorú sme zachytili v priestore dnešnej Mostnej ulice (Bátora/Bednár/Březinová/Fusek 1995). Intenzita zástavby, ako aj mohutnosť vrstiev s nálezmi patriacimi dákom dovoľujú predpokladať, že osídlenie trvalo dlhšiu dobu. Prvé
nálezy súvisia s chronologickým stupňom lT d1 (možno už koniec lT C2). V Nitre sú zachytené na Mikovom dvore
v objekte 98, kde sa laténska na kruhu točená i maľovaná keramika vyskytuje spolu s dáckou keramikou. datovanie do
záveru lT d1 tu potvrdzuje aj strieborná minca bratislavského typu (NONNOS) a kovové predmety - stredolaténska
spona spojenej konštrukcie a bronzová palmeta (Pieta 1982, obr. 6: 12, 20). Väčšiu intenzitu nálezov možno spájať
s víťazstvom Burebista nad keltskými kmeňmi v polovici 1. stor. pred n. l. Na niektorých polohách je doklad osídlenia
až do zmeny letopočtu. Mozaiku osídlenia hradného návršia dopĺňa sídliskový objekt v priestore Malého seminára (obr.
1: 3). dácka keramika je tu zastúpená v menšom pomere. Prevládajú kvalitne zhotovené tvary nádob a svoje zastúpenie
má aj maľovaná keramika (Březinová/Katkin 2004). keramika je výrazne zastúpená aj vo vrstvách v Galérii, kde sa
okrem na kruhu točenej (tab. 19, 20) vyskytovala aj v ruke robená a plasticky zdobená dácka keramika. do mladšieho
úseku lTd možno zaradiť hrniec s kyjovitým ústím a misu so zosilneným dovnútra vtiahnutým okrajom (tab. 20: 4).
Ani na jednej zo spomínaných polôh hradného návršia nebola zistená maľovaná keramika zdobená geometrickými
vzormi a nevyskytla sa žiadna trojnožka. Neboli tu zaznamenané ani značky na dnách nádob.
Niektoré nálezy (keramika, lyžičková spona), ako aj stratigraická situácia objektov (hlavne 20a, 20b, 32
a vrstvy 107) naznačujú, že hrad bol osídlený už v priebehu lT d1, možno aj v závere lT C2. Na základe existencie
zuhoľnatenej deštrukcie palisády datovanej do prelomu letopočtu sa zdá, že na hradnom návrší bola opevnená osada
typu Zemplín obklopená viacerými industriálnymi osadami. Jej životnosť však bola s veľkou pravdepodobnosťou
obmedzená iba na úsek lT d2 až po zmenu letopočtu. Zanikla násilnou cestou - požiarom.
S premiešaným keltsko-dáckym materiálom sa stretávame na celom území dolného mesta. V dôsledku intenzívnej zástavby v mladších obdobiach je problematické hovoriť o type osád, ktoré sa v podhradí pravdepodobne
nachádzali, ale rozhodne s nimi treba počítať.
Násilný koniec keltsko-dáckeho osídlenia na prelome letopočtov ukončil nepretržité praveké a protohistorické
osídlenie hradného vrchu. Až po včasnoslovanské obdobie ho ľudia na intenzívne osídlenie nevyužívali.
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Tabela 1. Nitra (Hrad). Súpis keramiky s vysvetlivkami.
Tvar nádoby: z - zásobnica; h - hrniec; s - situla; v - váza; m - misa; š - šálka; p - pohár; po - pokrievka; ? - presne neurčené typy
(kresebne sú znázornené len ako typy proilov).
Zachovalosť: o - okraj; t - telo; d - dno; n - nôžka ( z vyššie uvedených mís); d-t - dno + telo; o-t - okraj + telo; o-h - okraj +
hrdlo; u – ucho.
Typ hliny
Typ 1
Jemne plavená hlina bez prímesí. Vnútorná i vonkajšia stena sivá až sivočierna. Povrch leštený. lom sivý, niekedy pri okrajoch
tmavší, vnútri bledší. Intenzita farby závisí od toho, z ktorej časti nádoby črep pochádza. Veľkosť zŕn menšia než 1 mm. Prevládajú kremenné zrná, menej vápenec a sľuda.
Typ 2
Jemne plavená hlina s prímesou drobných zrniečok piesku. Materiál tenkostenný, dobre vypálený. Vonkajšia i vnútorná stena
sivohnedá. Povrch hladený. lom sivohnedý, niekedy pri okrajoch sivý a vo vnútri hnedý.
Typ 3
Stredne plavená hlina s drobnými prímesami piesku a malých kamienkov. Vnútorná stena sivá až hnedá, matná. Vonkajšia stena
bledosivá až sivohnedá.
Typ 4
Stredne drsná hlina s prímesou piesku a sľudy. Materiál dobre vypálený, jednoliaty. Farba hnedosivá, hnedočierna alebo sivá
(závisí od obsahu graitu v základnej hmote). Farebnosť na lome zhodná s povrchom. Zrná veľkosti do 1,5 mm. Prevláda kremeň.
Ojedinelo sú zastúpené zrnká sľudy. Výrazná je prítomnosť graitu. Povrch vzorky je niekedy potretý asfaltom.
Typ 5
Stredne drsný materiál s prímesou drobného piesku, kamienkov a sľudy. Vonkajšia aj vnútorná stena sú sivohnedé až sivočierne.
Črep je rovnomerne vypálený. Povrch hladený, matný. Zrná veľkosti okolo 1,5 mm. Prevládajú zrná kremeňa, menej vápenca.
Ojedinelá je sľuda a zrnká hematitu.
Typ 6
Stredne drsná hlina s prímesou drobných kamienkov a piesku. dobre vypálená. Povrch hladený, niekedy drsný, matný, sivej až
hnedej farby. Jadro lomu sivohnedé alebo striedavo hnedé a sivé.
Na povrchu 3 mm hrubá vrstva jemnozrnnej hliny inej štruktúry. Obsahuje väčšie zrnká kremeňa, menšie karbonátov a pomerne
vysoký obsah sľudy. V povrchovej vrstve je železo, ktoré dodáva pigment. Vo vzorke sa nachádza hematit.
Typ 7
Jemne plavený materiál. Pevný, dobre vypálený. Farba vonkajšej steny tehlovočervená, hnedá, sivočierna. Vnútorná stena zhodná
s vonkajšou. Na lome je jadro črepu sivé, tehlové a po okrajoch tehlovočervené. Povrch hladený, matný. Zrná menšie než 1 mm.
Prevládajú zrnká kremeňa, menej karbonátov a sľudy. Povrch vzorky je potretý asfaltom.
Typ 8
Stredne drsná hlina s prímesou drobného piesku. Farba vonkajšej steny hnedá, tehlovočervená až sivohnedá. Vnútorná stena
farebne zhodná s vonkajšou. Závisí do značnej miery od intenzity prepálenia. lom sivočierny a po okrajoch sfarbený zhodne
s povrchom steny. Povrch hladený a matný, niekedy drsný. Zrná veľkosti od 2-6 mm. Najväčšie sú zrnká kremeňa, menšie zrnká
karbonátov. Vzorka obsahuje väčší obsah sľudy.
Typ 9
drsná hlina hnedej až tehlovočervenej farby s prímesou kamienkov. Povrch drsný, niekedy hladený, matný. Jadro hnedé alebo tehlovočervené. Veľkosť zŕn od 1-1,5 mm do 2,5-3 mm. Najväčší podiel na mineralogickom zložení hliny má kremeň. Pomerne vysoký
je obsah sľudy, najmenší je podiel karbonátov. V hline sú zastúpené i živce (plagioklas), zrná hematitu, pigmentácia železa.
Výzdoba:
ry - rytá (jemné línie, vyryté ostrým predmetom do tela nádoby, zväčša oblúkového tvaru);
vh - vhladzovaná (vodorovné pásy a vlnovky plytko vyryté, resp. vhladené do povrchu nádoby tupým nástrojom);
vl - vlešťovaná (podobná ako vhladzovaná, ale výzdoba sa leskne, je leštená, často vyleštený celý povrch alebo väčšia časť
nádoby);
hr - hrebeňovaná (zvislé husté línie vyryté do povrchu nádoby nástrojom v tvare hrebeňa);
sl - slamovanie (výzdoba tvorená odtlačovaním slamy);
maľ - maľovaná (b - bielou, č - červenou, h - hnedou farbou);
pl - plastická: pl-v - plastický výčnelok (opis slovný);
pl-l - plastická lišta (vždy pretláčaná alebo prstovaná - vytvárajúca zväčša girlandy).
Metrické údaje: ø ú - ø ústia; ø d - ø dna; š - max. vydutie; v - výška.
druh keramiky: r - robená v ruke; k - točená na kruhu.
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Tab. 1. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. 3, 8, 11 - objekt 1/88; 1-2, 4, 9-10 - objekt 3/89; 6, 12 - objekt 12/89; 5, 7 - objekt
14/89. Mierky: a - 1-7; b - 8-12.
Taf. 1. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. 3, 8, 11 - Objekt 1/88; 1-2, 4, 9-10 - Objekt 3/89; 6, 12 - Objekt 12/89; 5, 7 - Objekt
14/89. Maßstäbe: a - 1-7; b - 8-12.
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Tab. 2. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. Objekt 20/90.
Taf. 2. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. Objekt 20/90.

163

164

PeTer BedNár - GerTrúdA BřeZINOVá - SIlVIA PTáČkOVá

Tab. 3. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. Objekt 20/90.
Taf. 3. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. Objekt 20/90.
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Tab. 4. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. 1-8 - objekt 20/90; 9 - objekt 14/89.
Taf. 4. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. 1-8 - Objekt 20/90; 9 - Objekt 14/89.
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Tab. 5. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. Objekt 20/90. Mierky: a - 1-6; b - 7-9.
Taf. 5. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. Objekt 20/90. Maßstäbe: a - 1-6; b - 7-9.
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Tab. 6. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. Objekt 20/90. Mierky: a - 1-23; b - 24-36.
Taf. 6. Nitra (Burg). Östlicher Burghof . Objekt 20/90. Maßstäbe: a - 1-23; b - 24-36.
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Tab. 7. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. 1-3 - objekt32/90; 4-7 - objekt 20b/90; 8-12 - objekt 38/91, interiér Vazilovej veže.
Taf. 7. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. 1-3 - Objekt 32/90; 4-7 - Objekt 20b/90; 8-12 - Objekt 38/91, Interieur des Vazil-Turmes.
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Tab. 8. Nitra (Hrad). Východné nádvorie, interiér Vazilovej veže. 1-3 - objekt 38/91; 4-7 - objekt 49/91; 8-12 - objekt 41/91.
Mierky: a - 8-11; b - 12.
Taf. 8. Nitra (Burg). Östlicher Burghof, Interieur des Vazil-Turmes. 1-3 - Objekt 38/91; 4-7 - Objekt 49/91; 8-12 - Objekt 41/91.
Maßstäbe: a - 8-11; b - 12.
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Tab. 9. Nitra (Hrad). Východné nádvorie, interiér Vazilovej veže. 1-2 - objekt 49/91; 3-17 - objekt 50/91. Mierky: a - 3-5; b - 6-17.
Taf. 9. Nitra (Burg). Östlicher Burghof, Interieur des Vazil-Turmes. 1-2 - Objekt 49/91; 3-17 - Objekt 50/91. Maßstäbe: a - 35; b - 6-17.
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Tab. 10. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. Kontext 107. Mierky: a - 2-19; b - 1-2, 20.
Taf. 10. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. Kontext 107. Maßstäbe: a - 2-19; b - 1-2, 20.
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Tab. 11. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. Kontext 107. Mierky: a - 1-10, 12-13; b - 11.
Taf. 11. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. Kontext 107. Maßstäbe: a - 1-10, 12-13; b - 11.
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Tab. 12. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. Kontext 107. Mierky: a - 1-14, 17; b - 15-16, 18.
Taf. 12. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. Kontext 107. Maßstäbe: a - 1-14, 17; b - 15-16, 18.
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Tab. 13. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. Kontext 107.
Taf. 13. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. Kontext 107.
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Tab. 14. Nitra (Hrad). Východné nádvorie: 1-38 - kontext 107; západný svah: 39-40 - kontext 18; 41-42 - kontext 37.
Taf. 14. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. 1-38 - Kontext 107; westlicher Hang: 39-40 - Kontext 18; 41-42 - Kontext 37.
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Tab. 15. Nitra (Hrad). Západný svah. 1-6 - kontext 39 (objekt X); 7-13 - kontext 47 (objekt XI); 14-21 - kontext 1018; 22-38
- kontext 1022. Mierky: a - 7-8; b - 9-13.
Taf. 15. Nitra (Burg). Westlicher Hang. 1-6 - Kontext 39 (Objekt X); 7-13 - Kontext 47 (Objekt XI); 14-21 - Kontext 1018;
22 38 - Kontext 1022. Maßstäbe: a - 7-8; b - 9-13.
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Tab. 16. Nitra (Hrad). Západný svah. 1-6 - kontext 1023; 7-21 - kontext 1027 (objekt XXVI).
Taf. 16. Nitra (Burg). Westlicher Hang. 1-6 - Kontext 1023; 7-21 - Kontext 1027 (Objekt XXVI).
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Tab. 17. Nitra (Hrad). Západný svah. Kontext 1030 (objekt XXVII). Mierky: a - 1-11; b - 12-18.
Taf. 17. Nitra (Burg). Westlicher Hang. Kontext 1030 (Objekt XXVII). Maßstäbe: a - 1-11; b - 12-18.
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Tab. 18. Nitra (Hrad). Východné nádvorie. 1 - obj. 6/92; 2-12 - obj. 20/90. Mierky: a - 1-10; b - 11-12.
Taf. 18. Nitra (Burg). Östlicher Burghof. 1 - Obj. 6/92; 2-12 - Obj. 20/90. Maßstäbe: a - 1-10; b - 11-12.
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Tab. 19. Drobné nálezy. 1, 2 - Nitra (Hrad); 3-7 - Nitra (Ponitrianska galéria 1997).
Taf. 19. Kleinfunde. 1, 2 - Nitra (Burg); 3-7 - Nitra (Ponitrianska Gallerie 1997).
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Tab. 20. Nitra (Ponitrianska galéria 1997).
Taf. 20. Nitra (Ponitrianska Gallerie 1997).
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SPäTLATÈNEZEITLICHE BESIEDLUNG DER BURGANHöHE IN NITRA
Zusammenfassung
die Burganhöhe von 192 m Seehöhe bildet eine naturgegebene dominante des historischen Stadtkerns. Sie ist
als Oberstadt bekannt. entlang von ihr ließt der Nitra-Fluss, dessen Hauptlauf auch mit den Armen einen natürlich
geschützten raum bildete, die zusammen mit der Geländegliederung sehr gute Bedingungen für die Besiedlung boten.
Ununterbrochen besiedelt war sie während der ganzen Urzeit und bis in die Neuzeit. Viele bauliche eingriffe im
Mittelalter bis in die Neuzeit vernichteten Belege über die urzeitliche und frühgeschichtliche Besiedlung. Im vorliegenden
Beitrag befassen wir uns mit den Besiedlungsbelegen während der latènezeit, und aus diesem Grund bringen wir eine
Übersicht der Ausgrabungen, beginnend von J. 1930 bis zum J. 1995, aus welcher Zeit das Material aus dem angeführten
Zeitabschnitt gewonnen wurde. In Anbetracht zur allgemeinen Geländesituation und der intensiven Bebauung, vor allem
in den jüngeren Zeitabschnitten, verfügen wir lediglich über bruchstückhafte Belege der Bebauung der Burganhöhe
während der latènezeit. es sind die reste eingetiefter Objekte, nicht immer mit genau deinierter Funktion von Gruben
und rinnen. die Objekte sind eingetieft, manche auch mit resten einer Holzkonstruktion, die als Behausungen oder
verschiedene wirtschaftliche Bauten gedient haben konnten. Zu ihnen gehören die Objekte 12/89, 20a/90, 20b/90, 32/90,
38/90, Objekte V, VI, IX, X, XI, XII, XX, XXV, XXVII/94. Bei der Bautechnik wurde außer Holz auch das ursprüngliche
Gelände - der Felsen ausgenützt. Weitere Siedlungsobjekte bilden Gruben, rinnen und ein Teil der Palisade. Zwei
Abschnitte der Palisadenrinne wurden in Schnitten unter der romanischen Schanze freigelegt. die Palisadenrinne war
in beiden Schnitten in ältere Schichten eingetieft, stratigraphisch auch mit Funden aus der älteren Bronzezeit und aus
der Spätlatčnezeit. Sie war von der Schicht 107 mit einer großen Menge verkohlter Gehölze überdeckt. die rinne wies
mäßig abgeschrägte Wände und eine spitze Sohle auf. die Verfüllung bestand aus schwarzem lockerem lehm, in welchem
die unteren Teile der verkohlten senkrechten Pfosten eingelassen waren, die ungefähr 20-30 cm voneinander entfernt
waren. P. Bednár interpretiert das Objekt als einen Teil der einfriedung der Fläche auf dem Gipfel des Burgberges. Mit
Ausnahme des Objektes 32/90, der Palisade unter der nördlichen Schanze und dem Objekt 40/91 im Interieur des VazilTurmes ist es nicht gelungen, in der Schicht keinerlei zusammenhängende konstruktionselemente zu präparieren. die
Schicht wies eine ungleichmäßige Mächtigkeit auf. das höchste Niveau erlangte sie im raum oberhalb der Objekte 1/88
und 3/89, im anliegenden raum beim Abschluss der gotischen kirche. Von dieser Fläche senkte sie sich in der richtung
zum Vazil-Turm und respektierte die natürliche Neigung der Felsunterlage. Sie repräsentiert, in lehm übergangene
destruktion der verbrannten Holzkonstruktionen auf dem Gipfel des Burgberges.
Sie überdeckte die jüngsten festgestellten Objekte aus der Spätlatènezeit und lag in Subposition unter den ältesten
frühmittelalterlichen Objekten. Auf Grundlage der stratigraphischen lage können wir die Zeit ihrer Genese in die Zeit
nach dem Brand reihen, der die Objekte des jüngsten spätlatčnezeitlichen Siedlungshorizontes vernichtete. Bei der
absoluten datierung können wir uns auf die radiokarbon-datierung zweier Proben stützen, die aus der verkohlten
Holzdestruktion entnommen wurden. das Alter der Proben beträgt 1910+-80; 1990+-85 Jahre.
Von Funden weist die keramik das Übergewicht auf. die Gesamtzahl der in die latènezeit datierten
Gefäßfragmente beträgt 6217 Stück. die Auswahl typischer Stücke beläuft sich auf 397 Stück, von denen zeichnerisch
296 Fragmente präsentiert sind. Von ihnen weisen lediglich 20 Fragmente einen Graphitinhalt in der keramikmasse
auf (lehmtyp 4). Außer keltische keramik ist in der von uns verfolgten kollektion auch ein Spektrum dakischer
Gefäße vertreten. Verzierung ist auf den Gefäßen recht sporadisch. es kommt geritzte, eingeglättete, einpolierte,
kammstrichverzierte, besenstrichverzierte, gemalte und plastische Verzierung vor. diese ist in der kollektion zahlreich
vertreten. Und zwar sowohl an der handgefertigten keramik als auf den scheibengedrehten Gefäßen.
die keltische keramik repräsentiert ein reiches Spektrum von scheibengedrehter Ware und in kleinerer Menge
auch von handgefertigter keramik. Am häuigsten vertreten sind die situlaartigen Töpfe mit verdicktem rand, niedrigem
Hals mit plastischem ring, mit vertikalem kammstrich oder ohne diesen. eine kombination eines umlaufenden
polierten Bandes und eines metopenartig gegliederten kammstrichs beindet sich auf Gefäßen aus Objekten 20b/90
(Taf 7: 10), 50/91 (Taf. 9: 8) und aus dem kontext 107 (Taf. 13: 9, 12). der keramik mit einer datierung in die Stufe
lTd2 ist mit Gewissheit ein situlaartiger Topf mit keulenförmig verdicktem rand zuweisbar (Taf. 14: 34). Von dem
Gefäß erhielt sich nur der rand und ein Teil des körpers. es war handgefertigt, aus einer keramikmasse, ohne Graphit
und die Oberläche wies vertikalen kammstrich auf. Zu den Formen lTd1 gehören Becher mit zwei Henkeln, der sog.
kantaroidartige Typ, die Analogien vor allem in dem von Skordiskern besiedelten donauraum haben. die verbreiteste
Gefäßgruppe bilden Schüsseln von verschiedener Form und Größe. es gibt Schüsseln von konischer Form, häuig mit
nach innen gebogenem rand, doppelkonische Schüsseln mit verdickter gerundeter Mündung und konische Schüsseln mit
bogenförmig ausladender abgesetzter Mündung (Taf. 1: 2-4; Taf. 2: 3; Taf. 6: 7-19; Taf. 7: 6, 9; Taf. 8: 2, 3; Taf. 8: 8-10;
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Taf. 14: 13-15, 16-21; Taf. 15: 9; Taf. 17: 18). es erscheit hier auch eine Schüssel des Typs Békásmegyer (Taf. 4: 2). In
die Gruppe der Schüsseln reihen wir auch ein Gefäß mit abgelachtem körper, das an der Innenwand eine eingeglättete
umlaufende linie aufweist (Taf. 17: 7). Vertreten sind hier Schüsseln mit nach innen eingezogenem verdicktem rand
(Taf. 10: 6; Taf. 14: 23-25; Taf. 15: 8; Taf. 16: 17-20; Taf. 17: 4), sie bilden Analogien in den Funden vom Stadtplatz
Hurbanovo Námestie in Bratislava (Pieta /Zachar 1993, Abb. 92: 6), wo sie die jüngere Phase des spätlatènezeitlichen
Oppidums darstellen. Wir schließen nicht die Möglichkeit aus, dass sie in manchen Fällen als deckel verwendet worden
sein konnten. In Bruchstücken ist auch bemalte keramik vertreten.
Zu den weiteren, in der kollektion von Burgberg vertretenen Formen gehören Vorratsgefäße. Und zwar mit
nach innen eingezogener Mündung, verdicktem Mesenterium, das ausgeprägt gegliedert ist (Taf. 3: 7, Taf. 14: 30).
Sie sind aus lehmtyp 3, also ohne Graphit angefertigt.
die deckel bilden eine schwachvertretene Fundgruppe (Taf. 10: 7). diese Funktion konnten jedoch auch manche
der seichten Schüsseln erfüllt haben.
Von dakischer keramik sind es grobe konische handgefertigte Tassen (Schüsseln) mit einem Henkel unterhalb
der Mündung und geradem Boden, die man als typisch für die dakischen ethnika halten kann.
Von den übrigen Funden sind es:
*Schüsselfibel (Taf. 19: 2) *Fibel mit gebogenem körper, gegliedertem knoten und rahmenförmigem,
wahrscheinlich unterbrochenem Nadelhalter (Taf. 18: 1).Sie weist eine zweiseitige symmetrische Windung 2+2 auf.
*Bronzener gegossener Buckel (19: 1), er hat Analogien in devín, wo eine Metallgießerwerkstatt gefunden
wurde. Wahrscheinlich wurden auch diese Buckel hier angefertigt (Pieta 1997, Abb. 5).
* Zwei Bernsteinperlen. eine kleinere gelbe und eine größere braunrote (Taf. 18: 2, 3). Sie gehören nicht zu
den häuigen Funden im Siedlungsinventar der latènezeit im Gebiet der Slowakei. Beide haben eine zylindrische
gerundete Form von verschiedener Größe und Farbe. *römischer republikanischer denar, ein denar des Aemilius
lepidus, aus dem Prägungsjahr von ca. 109 v. Chr. (Hunka/kolníková 1993). *eiserne Pfeilspitze (Objekt 20a/92),
zuweisbar ist sie, vielleicht zu Militaria. Sie hat eine hohle Tülle (Taf. 18: 6). *eisenbruchstücke (Taf. 18: 4, 5, 8,
9), sie bildeten wahrscheinlich den Bestandteil verschiedener praktisch ausnutzbarer Werkzeuge. davon ist ein
Meisel (Jacobi 1974, Taf. 4, 5) mit vierkantigem Querschnitt (Taf. 18: 9) und Bruchstück einer Messerspitze, näher
bestimmbar (Taf. 18: 8).
* Bearbeiteter knochengegenstand (Taf. 18: 7) wahrscheinlich eine Ahle.
* Steinerne Wetzsteine (Taf. 18: 10, 11, 12) und ein nicht abgebildetes Bruchstück. Alle weisen eine bikonkave
Form von quadratischem und kreisförmigem Querschnitt aus. Sie gehörten zur Ausstattung in Werkstätten und küchen
und benützt wurden sie zum Schärfen von Metallwerkzeugen. die petrographische Analyse dieser Wetzsteine fehlt.
*Gefunden wurden zwei Stücke von rotationsmahlsteinen. Von ihnen ist eine Platte beschädigt. es handelt sich
ursprünglich um ganze Mahlsteine, so dass angenommen werden kann, dass sie auf die Fundstelle als Fertigware
gebrachten wurden. Über eine ursprüngliche Unterbringung kann beim Mahlstein aus dem Objekt 20b/90 gesprochen
werden. Beide haben eine kreisförmige Gestalt von 36 cm und wahrscheinlich 40 cm (das beschädigte Stück). die
Höhe bewegt sich von 5,5-9 cm beim beschädigtem Stück und 9-13 cm bei dem ganzen Mahlstein. die petrographische
Analyse fehlt.
71 Funde sind aus der latènezeit (Hajnalová/Miháliová/Hunková 2002, 206). Trotz der sehr komplizierten
Geländesituation bestätigte man Vorräte von Samen für einen geeigneten konsum, Speisenreste, Futter wirtschaftlicher
Tiere, einen Behälter zur lagerung. Als angebaute Planze wurde Saatgerste und zweireihige Nacktgerste festgestellt.
Als Beimischungen bekannt sind Saatweizen, einkörniger Weizen, Saatroggen und die Hirse. es wurden mehrere
Hafersamen gefunden.
eine zahlreiche Tierknochenkollektion stammt nur aus geschlossenen Objekten 20/90 (a, b). Aus der Analyse
von M. Fabiš (1991) geht hervor, dass hier rind, Schaf-Ziege, Schwein, Pferd, Hirsch, Bieber, Hase, Hund und
karpfenschuppen festgestellt wurden.
Bei der archäologischen Grabung auf dem Burgberg in Nitra wurden zahlreiche Geländesituationen untersucht,
die verlässlich eine intensive Besiedlung dieser lage in Spätlatène bestätigen. die bisherigen erkenntnisse über die
Geländesituation deuten an, dass sich die urzeitlichen und frühgeschichtlichen Siedlungsschichten und Objekte namentlich
im randteil des Hügels erhalten haben, in der Zone bei der mittelalterlichen und neuzeitlichen Befestigung der Burg, die
sich im Mittelalter bis in das 15. Jh. auf dem ganzen Hügel erstreckte befand (Abb. 1). diese Fundsituation erlaubt es
anzunehmen, dass das befestigte Areal, bzw. der Mittelteil des Hügels keine günstigen Bedingungen zur Akkumulation
von kulturschichten bot, bzw. dass sich hier ausgeprägt eine erosion des Geländes äußerte. Anderseits zeugt die existenz
der ausgeprägten kulturschichten beim Hügelrand von einer erhöhten Akkumulation anthropogener Sedimente. die
Siedlungsobjekte schließen die Möglichkeit aus, dass es sich um ein unbesiedeltes Areal handelte, wo der Abfall akummuliert
wurde. eher vermuten wir, dass hier ein Hindernis bestand, das die erodierte Bodendecke aus Mittelteil des Hügels hier
erfasst wurde. Wir schließen nicht aus, dass es sich um eine Baukonstruktion handelte, etwa eine einfriedung, oder eine
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Befestigung des Siedlungsareals. Manche Funde (keramik, Schüsselibel) wie auch die stratigraphhische Situation der
Objekte (vor allem 20a, 20b, 32 und Schichten 107) deuten an, dass die Burg bereits im Verlauf von lTd1, vielleicht auch
im Abschluss von lTC2 besiedelt war. Auf Grundlage der existenz der verkohlten Palisadendestruktion vor der Wende der
Zeitrechnung scheint es, dass auf der Burganhöhe eine befestigte Ansiedlung des „Typs Zemplín“ bestand, die von mehreren
industriellen Ansiedlungen umgeben war. Ihre lebensfähigkeit war jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit lediglich auf
den Abschnitt lTd2 bis zur Wende der Zeitrechnung beschränkt. Sie ist niedergebrannt.
das gewaltsame ende der keltisch-dakischen Besiedlung an der Wende der Zeitrechnung hat eine dauernde
urzeitliche und vorgeschichtliche Besiedlung des Burgberges beendet. Bis zur frühslawischen Zeit wurde der Burgberg
zu einer intensiven Besiedlung nicht ausgenützt.
Tab. 1. Nitra (Burg). Verzeichnis der Keramik mit Erläuterungen.
keramikauswahl - erläuterungen
Gefäßform:
z - Vorratsgefäß; h - Topf; s - Situla; v - Vase; m - Schüssel; s - Tasse; p - Becher; po - deckel; ? - nicht genau bestimmte Typen
(verzeichnend sind sie nur als Proiltypen angegeben).
erhaltungszustand: o - rand; t - körper; d - Boden; n - Fuß (von höher angeführten Schüsseln); d-t - Boden + körper; o-t - rand
+ körper; o-h - rand + Hals; u - Henkel.
Tontypen:
Typ 1
Fein geschlemmter lehm ohne Beimischungen. Innen- und Außenwand grau bis grauschwarz. Oberläche polliert. der Bruch grau,
manchmal bei den rändern dunkler, innen heller. die Intensität der Farbe hängt davon ab, von welchem Gefäßteil die Scherbe
stammt. korngröße kleiner als 1 mm. es dominieren Quarzkörner, weniger kalkstein und Glimmer.
Typ 2
Fein geschlemmter lehm mit einem Zusatz kleiner Sandkörner. das Material dünnwandig, gut gebrannt. Aussen- und Innenwand
graubraun. Oberläche geglättet, der Bruch graubraun, manchmal bei den rändern grau und innen braun, matt.
Typ 3
Mittelmäßig geschlemmter Ton mit kleinerem Zusatz von Sand und kleinen Steinchen. die Innenwand grau bis braun, matt. die
Aussenwand hellgrau bis graubraun.
Typ 4
Mittelmäßig rauer Ton mit Zusatz vom Sand und Glimmer. das Material gut gebrannt, gleichmäßig. Farbe braungrau, braunschwarz
oder grau ( abhängig vom Inhalt des Graphits in der grundlegenden Masse). die Farbe auf dem Bruch mit Oberlächenfarbe
übereinstimmend. korngröße bis zu 1,5 mm. Quarz dominiert. Vereinzelt vertreten sind Glimmerkörner. Ausgeprägt ist das
Vorhandensein von Graphit. die Oberläche der Probe ist Manchmal mit Asfalt bestrichen.
Typ 5
Mittelmäßig raues Material mit einem Zusatz von feinem Sand, Steinchen und Glimmer. die Aussen- und Innenwand ist graubraun
bis grauschwarz. die Scherbe ist gleichmäßig gebrannt. die Oberläche geglättet, matt. die körnergröße rund 1,5 mm. es
dominieren körner von Quarz, weniger vom kalkstein. Vereinzelt ist Glimmer und Hämatitkörnchen.
Typ 6
Mittelmäßig rauer Ton mit einem Zusatz kleiner Steinchen und Sand. Gut gebrannt. Oberläche geglättet, manchmal rau, matt,
von grauer bis brauner Farbe. der kern des Bruches ist graubraun, oder abwechselnd brau und grau. Auf der Oberläche eine 3
mm mächtige Schicht von feinkörnigem Ton einer anderen Struktur. Sie enthält größere Quarzkörnchen, kleinere karbonate und
einen verhältnismäßig hohen Glimmerinhalt. In der Oberlächenschicht beindet sich eisen, das das Pigment bildet. In der Probe
beindet sich Hämatit.
Typ 7
Fein geschlemmtes Material. Von fester Struktur, gut gebrannt. die Farbe der Außenwand ist ziegelrot, braun, grauschwarz.
die Innenwand stimmt mit der Außenwand überein. Am Bruch ist der kern der Scherbe grau, ziegelfarbig und an den rändern
ziegelrot. die Oberläche ist geglättet, matt. die körner sind kleiner als 1 mm. es dominieren körner von Quarz, weniger von
karbonaten und Glimmer. die Oberläche der Probe ist mit Asfalt bestrichen.
Typ 8
Mittelrauer Ton mit Zusatz von feinem Sand. die Farbe der Aussenwand ist braun, ziegelrot bis graubraun. die Innenwand
stimmt farblich mit der Aussenwand überein und ist von beträchtlichen Brennungsintensität abhängig. der Bruch ist grauschwarz
und an den rändern stimmt die Farbe mit der Oberläche der Wand überein. die Oberläche geglättet und matt, manchmal rau.
körnergröße von 2-6 mm. Am größten sind die Quarzkörner, kleiner sind die kleinkörnchen der karbonate. die Probe enthält
einen größeren Glimmerinhalt.
Typ 9
rauer Ton von brauner bis zieghelroter Farbe, mit einem Zusatz von Steinchen. die Oberläche rau, manchmal geglättet,
matt. der kern braun oder ziegelrot. körnergröße von 1 - 1,5 mm bis 2,5 - 3 mm. den größten Anteil an den mineralogischen
Zusammensetzung des Tons bildet Quarz. Verhältnissmäßig hoch ist der Inhalt von Glimmer, am kleinsten ist der Anteil von
karbonaten. Im Ton sind auch Plagioklase vertreten, ferner körner von Hämatit und eine Pigmentation von eisen.
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Verzierung:
ry - geritzt (feine linien, mit einem scharfen Gegenstand in den Gefäßkörper geritzt, größtenteils von wellenförmiger
Gestalt);
vh - eingeglättet (horizontale Bänder und Wellenlinien, seicht eingeritzt, bzw. in die Gefäßoberläche mit einem stumpfen
Werkzeug eingeglättet);
vl - einpoliert (ähnlich wie eingeglättet, doch die Verzierung glänzt, ist poliert, häuig poliert ist die ganze Oberläche oder
der Großteil des Gefäßes);
hr - kammstrichverziert (senkrechte dichte linien sind in die Gefäßoberläche mit einem kammartigen Werkzeug eingeritzt);
sl - Strohabdrücke (die Verzierung aus Strohabdrücken gebildet);
maľ - Bemalung (b - weiss, c - rot, h - braun);
pl - plastisch: pl-v - plastischer Buckel (wörtliche Beschreibung);
pl-l - plastische leiste (immer eingedrückt oder mit einem Finger durchgeführt - sie bildet am meisten eine Girlande).
Metrische Angaben: ø ú - ø Mündung; ø d - ø Boden; s - maximale Weite; v - Höhe.
keramikart: r - handgefertigt; k - scheibengedreht.

