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Gertrúda Březinová
NESKOROlAtéNSKE OSíDlENIE NItRy

GEOGRAFIcKá A GEOlOGIcKá SItUácIA1

orientačný bod, križovatku obchodných ciest smerujúcich cez Považie a Ponitrie do Pohronia.

Územie Nitry je pomerne dobre vymedzené pahorkatinou zo západu i z východu a horským masívom tribeč zo severu. Rozprestiera sa medzi
masívom Zobor (587 m nad m.) a vyvýšeninami
Kalvária (215 m nad m.) a Šibeničný vrch (218,5 m
nad m.). Otvorené je iba smerom na juh k Dunaju.
Jeho osou je meandrujúci tok rieky Nitry s väčšími prítokmi Selenec a Dobrotka. Nadmorská výška v meste sa pohybuje od 138 do 587 metrov nad
morom. vrch Zobor, najvyšší bod v blízkosti mesta, je prvou vyvýšeninou tribečského pohoria, ktoré sa tiahne severovýchodným smerom od Nitry.
Za mestom sa pohorie znižuje a pri Drážovciach sa
ostrým spádom stráca v údolí rieky Nitry. Pokračovaním južných svahov Zobora je reťaz kopcov, ktoré vystupujú z okolitých rovín a tiahnu sa smerom
na Nové Zámky2. Časť sledovaného areálu je pokrytá aluviálnymi hlinami. tieto sedimenty sú značne
piesčité, plastickej až tuhej konzistencie. Podložie
v hĺbke asi 3–4 m pod terénom tvoria sedimenty
štrku s vložkami pevného ílu. sprašové nánosy sú
miestami hrubé až 5 m. Pre poľnohospodárske zameranie majú veľký význam tiež aluviálne náplavy po oboch stranách rieky Nitry. kvalitné pôdy sú
vhodné na poľnohospodárstvo a hrnčiarsku výrobu.
iné zdroje nerastných surovín sa tu nevyskytujú. Na
druhej strane nezanedbateľný význam má strategická pozícia Nitry dokumentovaná dôležitými archeologickými nálezmi z takmer všetkých období praveku a včasnej doby dejinnej. ide tu o výnimočný

ZákladNé iNformácie
k latéNskemu osídleNiu

Prvé doklady o existencii keltov umožňujú doterajšie nálezy v Nitre datovať do 4. stor. pred kr.,
kedy začína hlavná vlna kolonizácie. avšak najväčšia koncentrácia nálezísk v Nitre a blízkom okolí je v priebehu strednej doby laténskej, v rokoch
260–25 pred kr. Práve takto je datované dosiaľ
najväčšie preskúmané keltské sídlisko na slovensku Šindolka, ako aj ďalšie sídliská v Nitre (Březinová 2000).Vychádzajúc z veľkej koncentrácie nálezov z doby laténskej v časovom rozpätí od ltB2 až
ltd2 na sledovanom území, rozlišujeme tu tri časové horizonty osídlenia. osady, ktoré patria do prvého horizontu (ltB2 až ltc), súvisia s keltskými pohrebiskami. druhý horizont (ltc2 až ltd)
považujeme tiež za keltský, avšak už bez dokladov
pohrebísk. Čiastočne časovo korešponduje s existenciou konania kultových obradov na nekropole
z bývalého námestia . mája (dnes Štúrova ulica),
ktorá je datovaná do prelomu 3. a 2. storočia (Pieta
1993). tretí horizont osídlenia sledovaného regiónu
(ltd až ltd2) súvisí už s novou migračnou vlnou spojenou s dáckou expanziou (Březinová 1999,
68–69). Je pravdepodobné, že kelti sa do severnejšie položených polôh Ponitria presúvajú až najskôr
v období korešpondujúcom s druhým časovým horizontom, kedy už nie sú doklady pohrebísk. v príspevku sa zameriame predovšetkým na tretí horizont osídlenia Nitry3. súčasný stav poznania je taký,

Príspevok vznikol za podpory grantového projektu že k spomínanému časovému úseku môžeme zaradiť 4 nálezísk z územia mesta. Vzhľadom k tomu,
VeGa č. 708.

asi 20 km južným smerom je od Nitry vzdialená ďalšia
známa lokalita z tohto obdobia v Šuranoch, ktorá je v literatúre uvedená ako Nitriansky Hrádok.
2

Číslovanie jednotlivých polôh korešponduje s číslovaním na obr. .
3
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obr. . Nitra, tretí horizont osídlenia, sídliská. letecký pohľad na Nitru. Foto: I. Kuzma, február 2009.
abb. . Nitra, der dritte Besiedlungshorizont (ltd-ltd2). Foto: I. Kuzma, 2009.

že sa jedná o polyfunkčné lokality, najstaršie vrstvy
osídlenia sú väčšinou porušené a prinášajú neúplné
informácie. Negatívom pre tieto lokality je i tá skutočnosť, že väčšina sa nachádza na území dnešného
zastavaného centra mesta. kompletné objekty boli
preskúmané iba na hradnom návrší (obr. : , 2)4
a na otvorenom sídlisku v mikovom dvore (obr.
: 2)5. Na ostatných polohách sú nálezy z rozrušených, alebo iba čiastočne preskúmaných objektov.
sÚPis JedNotliVýcH PolôH6
. Hrad, východné nádvorie.
2. Hrad, západný svah kopca, výskum P. Bednár 988 až 995, preskúmaných niekoľko objektov,
vrstiev a kontextov. Neskorolaténske osídlenie návršia je spracované a publikované (Bednár – Březinová – Ptáčková 2005 – tu citovaná aj staršia literatúra
k lokalite). Niektoré nálezy (napr. lyžičková spona)
Na hrade sme sa stretli aj so superpozíciou objektov.
sídlisko je zatiaľ nespracované a nepublikované.
6
treba upozorniť na to, že väčšina polôh, ktorým uvádzame príslušnosť do tretieho horizontu osídlenia s datovaním do lt d je zatiaľ nespracovaná a nepublikovaná. z toho dôvodu po ich vypublikovaní môže dôjsť aj ku korekcii
niektorých našich záverov.
4
5

naznačujú, že hrad mohol byť osídlený už v priebehu lt c2-lt d. Na základe existencie zuhoľnatenej deštrukcie palisády datovanej k prelomu letopočtu (lt d2) sa zdá, že na hradnom návrší bola
opevnená osada. takto je datovaná spona a strieborný rímsky republikánsky denár (Bednár – Březinová
– Ptáčková 2005). v početnom súbore keramiky je
vo väčšom množstve zastúpená dácka v ruke robená
keramika s kónickými šálkami (misami), misy typu
Békásmagyer, hrnce a zásobnice zdobené plastickou
výzdobou v tvare rôznych výčnelkov a girland. Nechýbajú ani zlomky z maľovaných nádob a a jemná
sivá keramika s vlešťovanou výzdobou, ako aj tzv.
kantarosy a misy na dutej nôžke.
3. malý seminár, Pribinova ul. č. 6., výskum s.
katkin v r. 993. lokalita je publikovaná (Březinová – Katkin 2004). Po znížení terénu asi o 5 metrov
vznikli v západnej časti dvora dva profily, v ktorých
sa črtal objekt. Zasahoval sZ smerom do neporušeného svahu a JZ smerom pod násyp, na ktorom sa
nachádzal tehlový múr s kamennou podmurovkou.
Podarilo sa zachytiť len východnú časť nepravidelného pôdorysu objektu, ktorý interpretujeme ako
chatu s tkáčskym stavom. Vo výplni sa našla poškodená zásobnica s mohutným okružím, v ktorej

NeskorolatéNske osídleNie Nitry

bolo uložené väčšie množstvo zvieracích kostí. tieto sa nachádzali v celej preskúmanej časti objektu.
Hrubá v ruke robená dácka keramika je zastúpená
v menšom pomere. Prevládajú kvalitne zhotovené
tvary nádob, misy typu Békásmagyer a svoje zastúpenie má aj maľovaná keramika.
4. Galéria, výskum m. samuel v r. 996–997.
Bola zdokumentovaná mohutná sídlisková vrstva,
z ktorej pochádza početná kolekcia neskorolaténskej keramiky (Samuel 1998; 1999). okrem iného
sa tu vyskytujú aj hrncovité tvary ukončené kyjovitým ústím, ktoré sú typické pre horizont ltd2
(Bednár – Březinová – Ptáčková 2005, tab. 20).
5. mostná ulica, priekopa zachytená počas rekonštrukcie miestnej komunikácie v r. 993 (Bátora – Bednár – Březinová – Fusek 1995). táto sa narušila dvoma výkopmi, v tesnej blízkosti domu na
svätoplukovom námestí č. 3. Podarilo sa zachytiť
iba jej časť. Na základe terénnej situácie a zlomkov
nádob predpokladáme jej časové zaradenie do neskorolaténskeho obdobia.
6. mostná ulica, časť staré mesto, breh bývalého
toku Nitričky. Výskum niekoľkých parciel v r. 2004–
2008, vedúci výskumov G. Březinová, m. samuel
(Březinová – Samuel 2007). z doby laténskej sú tu
rôzne tvary mís, hrncov, zásobníc, ktoré patria keltom i dákom a možno ich zaradiť do neskorej doby
laténskej. Zastúpené sú i tvary v ruke robené, kde
je časť nádob zdobená charakteristickou plastickou
výzdobou. Našiel sa tu aj fragment bronzovej spony
typu Beltz variant J (Völling 1994). Na základe podobného nálezu z devína (Pieta – Zachar 1993, obr.
5: 9) a komárna, objekt v mestskom parku (Pieta 2008, obr. 77: 4), ju možno spájať so záverom
stupňa ltd. z ďalších nálezov je to bronzový článok z astragálového opaska, ktorý sa k nám, ako cudzí módny vplyv, dostal z keltsko-ilýrskeho prostredia Panónie, s veľkou pravdepodobnosťou práve
prostredníctvom dákov (Samuel 2007, 9: 3).
7. svätoplukovo námestie, polykultúrna lokalita,
výskum m. ruttkay v 2004. v severozápadnej časti
plochy sa preskúmala časť objektu 40. Zo zásypových vrstiev pochádza pomerne rozsiahly keramický súbor fragmentov rôznych druhov nádob. Hlavne ide o veľmi kvalitný tovar reprezentovaný tvarmi
jemnej keramiky. sú to hrnce, džbány, šálky, misky.
chýbajú v ruke robené tvary nádob, ktoré sú typické práve pre kelto-dácky horizont na území Nitry
(Ruttkay 2006a; 2007).
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8. divadlo a. Bagara, výskum e. Wiedermann
983. Bolo preskúmaných 7 objektov, ktoré sú autorom výskumu zaradené do kelto-dáckeho horizontu osídlenia. Žiaľ, materiál nie je vyhodnotený
(Wiedermann 1983).
9. farská ulica, narušený objekt pri výkope v r.
95. materiál zachránil a vyhodnotil a. točík
(1959). Zastúpené sú rôzne tvary nádob, kde sa vyskytuje aj hrubá v ruke robená keramika zdobená
plastickými výčnelkami z kelto-dáckeho obdobia
(Točík 1959).
0. Štefánikova trieda 20, výskum G. Březinová, s. katkin. Preskúmaná iba časť sídliskového objektu. z výplne je iba keramický materiál, ktorý datujeme do neskorolaténskeho obdobia (Březinová
– Katkin 1996).
. mlynská ulica, staré mesto. Výskum m.
ruttkay 2004. v krátkom zhodnocení výskumu sa
uvádza, že v narušených vrstvách sa našiel materiál,
ktorý je dokladom prítomnosti keltov. ide najmä
o bronzovú sponu so zvieracou hlavičkou (Ruttkay
2006b, 70).
2. mikov dvor, polykultúrne sídlisko, skúmané od r. 972 až do r. 984 pod vedením B. chropovského a v posledných rokoch spolu s G. fusekom. z doby laténskej je 29 objektov (Hečková 1993,
obr. 3). chaty a jamy sú tu zastúpené v pomere 4:
2 s komplikovaným dvojfázovým osídlením. Navyše sú tu tri hrnčiarske pece, z toho jedna z kelto-dáckeho horizontu. z nálezov sú zverejnené iba
mince (Kolníková 1964), malá plastika zvieratka
(Pieta 1982b, obr. 66), ktorá pochádza zo zásypu
objektu datovaného do doby rímskej a časť obsahu
objektu 98 s neskorolaténskym materiálom (Pieta
1982a, 35–46; 2008, obr. 83).
3. chrenová, Športový areál, polykultúrna lokalita, výskum B. chropovský a G. fusek, rok 982,
983. Preskúmala sa časť polozemnice č. 8/83.
Z obsahu je keramika, ktorú datujeme do keltodáckeho obdobia. Pravdepodobne ako šablóna pri
výrobe nádob sa používal črep z tela grafitovej nádoby, vybrúsený do tvaru trojuholníka (Chropovský
– Fusek 988, 44, obr. 5: 9).
4. kasárne pod Zoborom, polykultúrna lokalita. Výskum B. chropovský. Zatiaľ nepublikovaný
a v štádiu spracovania. Vypublikované iba mince
(Kolníková 1984) a čiastočne objekt 36/6-62 (Pieta 2008, obr. 7).
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obr. 2. Nitra-hrad, objekt 20a, 20b/90.
abb. 2. Nitra-Burg, objekt 20a, 20b/90.

NeskorolatéNske osídleNie Nitry

sÚČasNý staV PoZNaNia tretieHo
HoriZoNtu osídleNia Nitry
Štrnásť polôh s dokladom osídlenia v kelto-dáckom horizonte, však svedčí o hustom osídlení tohto
priestoru v rokoch okolo zlomu letopočtu. ich koncentrácia je zatiaľ doložená predovšetkým vo vnútornom ohybe medzi ramenami rieky Nitry, kde
dominantné postavenie má hradné návršie, ktoré je od nižšie položených polôh oddelené bývalým tokom riečky Nitričky. okrem dokladov poľnohospodárstva, je zastúpená aj remeslená činnost
a obchod. ide hlavne o hrnčiarsku výrobu, ktorú
reprezentujú práve hrnčiarske pece nájdené na mikovom dvore.
tyPy oBJektoV
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ko sú dôkazy, 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 jeho priebeh zachytil
iba fragmentárne, nie je možné povedať akú veľkú plochu ohraničovala. Ďalšie preskúmané objekty z tohto časového úseku sa nachádzajú na otvorenom sídlisku mikov dvor, ktoré je situované na
opačej strane rieky Nitry. s veľkou pravdepodobnosťou tvorilo poľnohospodárske a výrobné zázemie opevnej osady na hradnom návrší7. z troch pecí
z mikvoho dvora uvádzame jednu (objekt 26/82),
kde sa pravdepodobne táto neskorolaténska keramika vypaľovala. táto pec sa zistila pri výskume
B. chropovského v r. 982. išlo i polohu JZ od rozvodne elektriny. Pri vyberaní objektu 25/82 v hĺbke 0 cm sa jasne oddelil objekt s tmavošedou až
čiernou výplňou. išlo o objekt 26/82. mal oválny
tvar o rozmeroch 200×00–58 cm. Bola to vlastne predpecná jama k laténskej peci. Výplň bola veľmi sypká, boky jamy boli zošikmené ku dnu a zachytili sa v hĺbke 80–00 cm. Pri vyberaní západnej
časti predpecnej jamy sa prišlo na dva prepálené
otvory – vykurovacie tunely so stredovou priečkou. Vchod do vykurovacích tunelov, aj boky predpecnej jamy pri vchode, boli do červena vypálené.
Šírka vchodu 30–35 cm, výška 35–40 cm, dĺžka tunelu 35 cm, ktorý sa vo vnútri rozšíril na 40–45
cm. Západne od predpecnej jamy (35 cm) sa prišlo
na kruhovú jamu o priemere 95 cm, ktorá mala šedočiernu výplň premiešanú s prepálenou mazanicou. v hĺbke 0 cm po obvode bola jama vypálená
a v hĺbke 40 cm sa prišlo na rošt s malými jamkami (49 ks), ktoré boli po obvode vypálené a hlboké
0 cm s Ø 2–3 cm. Jamky prechádzali do vykurovacích tunelov, ktoré boli oddelené od seba stredovou priečkou širokou 5 cm, dobre vypálenou.
stredová priečka držala rošt pece. celková dĺžka
pece aj s predpecnou jamou 330 cm, šírka 95–58
cm. orientácia s dlhšou osou na sZ-JV (obr. 3). ide
o charakteristickú dvojkomorovú pec vertikálneho
typu. z výple je početný súbor fragmentov nádob
(č. 463).Z celkového počtu 83 kusov je výber na
obr. 4–6. Prevahu majú veľké tvary nádob. Početná

Vzhľadom k uvedebej terénnej situácii a intenzívnej zástavbe predovšetkým v mladších obdobiach, máme k dispozícii iba torzovité doklady
o osídlení hradného návršia a starého mesta v neskorej dobe laténskej. sú to zvyšky zahĺbených objektov, nie vždy s presne definovanou funkciou,
rôzne jamy, žľaby. v miestach, kde situácia nebola zničená mladšími zásahmi sa zachovala troj
až štvornásobná superpozícia vrstiev a objektov
z tohto obdobia. takáto situácia je práve z hradného vrchu, kde v blízkosti studne sa zistili tri navzájom prekrývajúce objekty (obr. 2). Na podlahe najstaršieho z nich sa okrem rotačného žarnova našla
na kruhu točená misa, v ruke robená šálka a črepy
maľovanej keramiky (Bednár – Březinová – Ptáčková 2005, 27–28). Početná maľovovaná keramika je aj vo výplni oboch ďalších objektov. Vo vrstve
súvisiacej so zánikom mladšieho z nich sa odkryla zuhoľnatelá 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 horizntu do obdobia okolo prelomu letopočtu (90 ±80; 990 ±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,
7
materiál je toho času v štádiu spracovania a vyhodnoteako je farská ulica, svätoplukovo námestie, mostná
nia. Za jeho poskytnuti patrí moja vďaka prof. B. chropovskéulica, Štefánikova trieda a mlynská ulica. to všet- mu, drsc, a Phdr. G. fusekovi, csc.
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vame s lešteným povrchom. ide o tvary inšpirované
antickými predlohami, ako kantaros, misa na dutej
vysokej nôžke, džbány s uchom, vázy. v nami sledovanom priestore sú zastúpené na polohách Hrad,
malý seminár, mikov dvor, svätoplukovo námestie.
Zhodné tvary nádob sa objavujú na veľkom výrobnom okruhu, ktorý siaha od južných oblastí obsadených dákmi až na naše územie. Plne zodpovedajú výberu nádob z Bratislavského hradu zo stupňov
lt d-lt d2. Na nami sledovaných neskorlaténskych polohách sa zatiaľ z týchto tvarov nevyskytla
iba trojnožka (Čambal 2004, 203–204).
droBNé Predmety
Z tretieHo HoriZoNtu osídleNia

obr. 3. Nitra-mikov dvor, pec na keramiku č. 26/82.
abb. 3. Nitra-mikov dvor, töpferöfen Nr. 26/82.

je hrubá grafitová keramika, vázovité tvary s lievikovite rozšíreným ústím a jeden fragment je z nádoby tehlovočervenej farby s plastickou girlandou.
keramika tretieHo HoriZoNtu
Zastúpená je tak keltská, ako aj dácka keramika. Časť produkcie je robená v ruke bez pomoci
hrnčiarskeho kruhu, ale väčšia časť je zhotovená na
kruhu, kde sú aj maľované tvary nádob. Je využívaný rýchlo rotujúci hrnčiarsky kruh. z hrubej keramiky sú to hlavne súdkovité, hrncovité a zásobnicovité tvary (Hrad, mikov dvor, mostná ulica). farba
črepu sa pohybuje v škále od tehlovočervenej, cez
hnedú až sivohnedú. Časté sú rôzne výčnelky, presekávané lišty a girlandy. Najznámejším tvarom
patrí aj kónická šálka s jedným, alebo dvoma uchami (Hrad, objekt 20). k novým tvarom patria nádoby točené alebo obtáčané na kruhu. ide o stolovú
keramiku, ktorá sa vyznačuje vysokou kvalitou. od
ostatnej keramiky sa líši aj úpravou, kde sa stretá-

Súčasti odevu a šperky
lyžičkovitá bronzová spona (Bednár – Březinová
– Ptáčková 2005, tab. 9: 3) patrí do skupiny spôn
s rámcovým zachycovačom. sú rozšírené od východnej francie až po Čechy, moravu a slovensko
a od severného talianska k severnému moru. ich
datovanie nie je jednoznačné. Na slovensku je táto
spona zatiaľ najpočetnejšie zastúpená na oppidálnom centre v trenčianskych Bohuslaviciach (Pieta
2001, 782; Bazovský 2003, tab. iii: –5), kde kolekcia železných lyžicovitých spôn patrí k najpočetnejším (z počtu 40 spôn). ich datovanie je v rozpätí
stupňov ltc2-d. Podobná spona je aj z trebostova, okres martin, poloha „Žiar“ (Pieta 2001). autor ju datuje na koniec stupňa ltd 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 ltc2-ltd2. taktiež je známa aj
z neskorolaténskeho osídlenia Zemplína (Benadik
1965, abb. 5: 3, 5). analógie sú tiež v rakúskom
oberleiserbergu, s datovaním od ltc2-d (Kern
1996, 388, abb. 7), pričom k upresneniu datovania
uvedenej lokality prispelo aj kompletné vyhodnotenie sklených nálezov (Karwowski 1998–1999). Na
mostnej ulici sa našiel aj fragment bronzovej spony typu Beltz variant J (Völling 1994). Na základe
podobného nálezu z devína (Pieta – Zachar 1993,
obr. 5: 9) a komárna, objekt v mestskom parku
(Pieta 2008, obr. 77: 4), ju možno spájať so záverom stupňa ltd a bronzový článok z astragálového opaska, ktorý sa k nám, ako cudzí módny vplyv,
dostal z keltsko-ilýrskeho prostredia Panónie, s veľ-

NeskorolatéNske osídleNie Nitry

obr. 4. Nitra-mikov dvor, keramika z objektu 26/82.
abb. 4. Nitra-mikov dvor. keramik. objekt Nr. 26/82.
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obr. 5. Nitra-mikov dvor, keramika z objektu 26/82.
abb. 5. Nitra-mikov dvor. keramik. objekt Nr. 26/82.
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obr. 6. Nitra-mikov dvor, keramika z objektu 26/82.
abb. 6. Nitra-mikov dvor. keramik. objekt Nr. 26/82.
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kou pravdepodobnosťou práve prostredníctvom
dákov (Samuel 2007, 9:3). k najmladšiemu variantu spôn radíme bronzovú sponu so zvieracou
hlavičkou z mlynskej ulice. tieto spony sú už spájané s najstarším rímskym horizontom na našom
území (Pieta 1982, 40–45), pričom najstaršie varianty spôn majú svoje korene ešte v neskorolaténskom prostredí8.
Ďalším nálezom je spona s prehnutým lučíkom,
členeným uzlíkom a rámovým, pravdepodobne prelamovaným zachycovačom z Hradu (Bednár – Březinová – Ptáčková 2005, tab. 8: ). má dvojstranné
symetrické vinutie 2+2. Je typická pre mladší stupeň neskorej doby laténskej (ltd2 – 55–25 pred
kr.). analógie sú aj na Bratislavskom oppide (Pieta – Zachar 1993, obr. 95: 5, 6), kde autori uvádzajú, že tieto spony sa vyvíjajú od polovice . storočia
pred kr. až do obdobia ranného cisárstva a okrem
keltskej oikumeny sú zastúpené i v germánskom
prostredí (Pieta – Zachar 1993, 70). th. Völlig
(1994, 92) variant 8b označil ako najskorší v rímskom provinčnom prostredí. typ neskorolaténskej
spony s prehnutým lučíkom (a 8) je aj z Bratislavy-Hlavného námestia č. 7 (Musilová – Lesák 1996,
tab. ii: 2), kde súvisí so zánikom laténskeho osídlenia, ktoré spadá do konca ltd2, teda k rokom 30–
20 pred kr. (Musilová – Lesák 1996, 03). Bronzová
spona s rámcovým stupňovite prelamovaným zachycovačom a profilovaným uzlíkom na rozhraní
horného a dolného lučíka je aj z uzavretej kultúrnej jamy z Nitrianskeho Hrádku, poloha Zámeček
(Točík 1959, obr. 326: 3). Predstavuje najmladší kelto-dácky horizont zastúpený keramikou grafitovou,
maľovanou a dáckou.
Bronzová liata puklička, opäť z polohy Hrad
(Bednár – Březinová – Ptáčková 2005, tab. 9: )
má analógie na devíne, kde sa našla aj kovolejárska
dielňa. Pravdepodobne tu sa tieto pukličky vyrábali
(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).
k ozdobám patria aj dva koráliky z jántáru z objektu 20 z Hradu. menší žltej a väčší hnedočervenej farby (Bednár – Březinová – Ptáčková 2005, tab.
8: 2, 3). Nepatria k častým nálezom v sídliskovom
inventári doby laténskej na území slovenska. oba

sú valcovitého zaobleného tvaru s rôznou veľkosťou
i z iného farebného druhu jantáru. analogické tvary sú na morave, na lokalite Požaha, Ptení a na keltskom oppide staré Hradisko. ich výskyt J. Čižmářová (1996, 73–74) spája s existenciou diaľkových
obchodných kontaktov medzi severom a juhom
v rámci neskoršej tzv. jantárovej cesty. to potvrdzujú i ďalšie nálezy z neskorolaténskych lokalít z územia Podunajska, ktoré sú datované do ltd (Božić
1998, 5).
Mince
rimsky republikánsky denár z Hradu, denár aemilia lepida, razený okolo r. 09 pred kr. (Hunka
– Kolníková 1993). Výskyt republikánskych denárov sa dosiaľ spájal s politickým a hospodárskym
záujmom ríma o stredodunajské oblasti (Kolníková 1986, 68, 72; Pieta 1986, 46). 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 e. kolníková stotožnila (Kolníková 2004),
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 dákii ich aj napodobovali.
Kamenné predmety
okrem drobných kamenných brúsikov sa na
Hrade našli 2 kusy rotačných kotúčov žarnovov.
Pričom jedna platňa je poškodená. ide o pôvodne
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 (obr. 2). oba sú kruhového tvaru
s priemerom 36 cm a pravdepodobne 40 cm (poškodený kus). Výška sa pohybuje od 5,5 do 9 cm pri
poškodenom kuse a 9–3 cm pri celom žarnove.
ZáVer

Z doterajších poznatkov, ktoré máme k dispozícii
nie je možné zodpovedať otázku, či v prípade
8
Žiaľ, táto spona nie je zatiaľ publikovaná, z toho dôvodu
osídlenia sídlisk v neskorej dobe laténskej možno
ju nemôžeme ani presne zaradiť.
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hovoriť o jej obyvateľoch ako o príslušníkoch keltského alebo dáckeho etnika. Údaje, ktoré sú toho
času dostupné, sú nedostačujúce k jednoznačnému
posúdeniu. Bráni tomu aj tá skutočnosť, že všetky
doteraz známe polohy, na ktorých sme sa v Nitre
stretli so zmiešanými nálezmi oboch etník nie sú
dostatočne spracované a vyhodnotené. k hodnoteniu neskorolaténskeho osídlenia má veľký význam
superpozícia objektov 20a, 20b, 32 a palisády na
hradnom návrší. dôležitý z tohto pohľadu je kontext 07/88-92, ktorý bol v prvých rokoch výskumu označený ako vrstva 3, neskôr premenovaný na
kontext 07. ide o vrstvu čiernej hliny premiešanej s uhlíkmi a väčšími i menšími kúskami mazanice. v sonde 2 prekrývala objekty , 3/89. v sektore
a-c/0-2 pod vrstvami 00–05 tvorila tmavočierne súvrstvie, v ktorom ležali zvyšky zuholnatených
drevených brvien, ktoré v sektoroch B-c/0- prekrývali objekt 32/90. v sonde 2/89 mala mocnosť
cca 0–32 cm, v hĺbke 280–366 cm, smerom k Vazilovej veži postupne klesala. Veľké množstvo keramiky je práve v tomto kontexte 07. Vyskytuje sa
v neskorolaténskom horizonte, ktorý bol už narušený v priebehu vývoja migračnými zmenami odohrávajúcimi sa na našom území. Predstavuje záverečnú fázu laténskeho osídlenia, ale nie je vylúčená
jej existencia ani v . stor. po zmene letopočtu.
Ďalším dôležitým miestom je priestor Východného nádvoria, interiér Vazilovej veže a terasa pod
Vazilovou vežou (obr. : ). Preskúmalo sa tu niekoľko prekrývajúcich sa vrstiev a objektov z neskorej doby laténskej. do stupňa lt d2 ich datujú
nálezy dvoch spôn a strieborného rímskeho republikánskeho denára (Bednár – Staník 1993, 25–26).
Hradný vrch a najbližšie okolie v neskorej dobe laténskej možno spájať až s tretím horizontom osídlenia regiónu Nitry (Březinová 1999, 69) časovo patriaceho do lt d-d2. súvisí už s novou migračnou
vlnou spojenou s dáckou expanziou. sú to sídliskové polohy so skúmanými objektami a zachytenými
súvislými vrstvami na polohách východné nádvorie, západný svah, malý seminár, Galéria. osídlenie
pokračuje aj v smere do terajšieho mesta a je akoby uzatvorené ramenami rieky Nitry. sú to polohy
divadlo andreja Bagara, svätoplukovo námestie,
mostná ulica, farská ulica, Štefánikova trieda,
mlynská ulica. tým, že Nitrička spájala v priestore dnešnej mostnej ulice ramená rieky Nitry, vytvárala prirodzený ostrov hradného návršia. Zo stra-
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tegického pohľadu to bola určite zaujímavá poloha
na osídlenie. Jej bezpečnosť je umocnená aj existenciou priekopy, ktorá bola zachytená v priestore
dnešnej mostnej ulice (Bátora – Bednár – Březinová – Fusek 1995).
intenzita zástavby, ako aj mohutnosť vrstiev
s nálezmi patriacim dákom dovoľujú predpokladať, že osídlenie trvalo dlhšiu dobu a možno hovoriť najmenej o dvoch vlnách, či fázach. Prvá súvisí s chronologickým stupňom lt d (možno už
koniec lt c2). v Nitre je dobre zachytená na mikovom dvore v objekte 98, kde laténska na kruhu točená i maľovaná keramika sa vyskytuje spolu s dáckou keramikou. datovanie k záveru lt d
potvrdzuje aj strieborná minca bratislavského typu
(NoNNos) a kovové predmety ako stredolaténska spona spojenej konštrukcie a bronzová palmeta (Pieta 1982a, obr. 6: 2, 20). druhú možno spájať s víťazstvom Burebista nad kelstkými kmeňmi
v polovici . stor. pred kr.. Bola oveľa intenzívnejšia a na niektorých polohách je doklad osídlenia až
do zmeny letopočtu (Hrad, malý seminár, mlynská
ulica). mozaiku osídlenia hradného návršia dopĺňa
sídliskový objekt v priestore malého seminára (obr.
: 3) a početne sú zastúpené nálezy aj vo vrstvách
v Galérii. v Galérii je okrem keramiky na kruhu točenej bohato zastúpená v ruke robená a plasticky
zdobená dácka keramika. tá je v malom seminári zastúpená v menšom pomere. Prevládajú kvalitne zhotovené tvary nádob a svoje zastúpenie má aj
maľovaná keramika (Březinová – Katkin 2004).
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 strašej alebo začiatkom strednej doby laténskej, v Bratislave asi v stupni lt c2. sú typické
pre východokeltskú a dácku oblasť. tvorí ich menšia opevnená akropola obklopená viacerými industriálnymi osadami. Niektoré nálezy (napr. lyžičková
spona) naznačujú, že hrad bol osídlený už v priebehu lt c2-lt d. Na základe existencie zuhoľnate-
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nej deštrukcie palisády datovaného k prelomu letopočtu (lt d2) sa zdá, že na hradnom návrší bola
opevnená osada „typ Zemplín“ obklopená viacerými industriálnymi osadami. Jedna z nich mohla byť
v priestore dnešného mesta, ďalšia na mikovom
dvore. Výnimočné nálezy, ako spona so zvieracou
hlavičkou z mlynskej ulice, dovoľujú uvažovať aj

o pokračovaní osídlenia až v prvých rokoch nášho
letopočtu.
Po násilnom konci kelto-dáckeho osídlenia na
prelome letopočtov Nitriansky hradný kopec ľudia
opustili a zdá sa, že až po príchod slovanov ho na
trvalejšie osídlenie nevyužívali.
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die sPätlatèNeZeitlicHe BesiedluNG VoN Nitra
Zusammenfassung

das Gebiet von Nitra repräsentiert den am nördlichsten gelegenen geographischen raum der zusammenhängenden Besiedlung mit den historisch
nachgewiesenen kelten im Nitratal. es scheint, daß
die ausschlaggebende lage für die Gründung einer neuen siedlung die linke flußterrasse der Nitra, mit den ruhigen Zuflüssen der dobrotka und
des selenec, war. diese lagen weisen einen Niederungscharakter auf. Von der angeführten Übersicht
der siedlungen in der Nitra-region ausgehend,
scheint es, daß drei zeitlich unterschiedliche Besiedlungshorizonte vertreten sind. die siedlungen,
die in den ersten Horizont datiert werden (ltB2ltc), stehen mit keltischen Gräberfeldern in Zusammenhang. den zweiten Besiedlungshorizont
(ltc2-ltd) hält man ebenfalls für keltisch, jedoch ohne nachgewiesene Gräberfelder. die siedlungen gehören zeitlich in diesen Zeitabschnitt. er
korrespondiert mit der existenz von abgehaltenen
kultpraktiken auf der Nekropole vom ehemaligen
. mai-stadtplatz (heute Gasse Štúrova ulica), die
auf die Wende des 3./2. Jh. datiert wird. der dritte Besiedlungshorizont der untersuchten region
(ltd-ltd2) hängt schon mit einer neuen migrationswelle im Zuge der dakischen expansion zusammen. funde von kelto-dakischem charakter
konzentrieren sich, außer den fundstellen chrenová-sportareal, martinský vrch und dvor mikov, um den ehemaligen Nitrička-lauf unterhalb
der oberen stadt und auf ihrer anhöhe, einbezogen mit dem Burgberg.die siedlungslagen stellten
die Burg, der südosthang des Burgberges, das kleine seminar, die Galerie, das andrej-Bagar-theater, der Platz svätoplukovo námestie, die Gassen
mostná ulica, farská ulica, Štefánikova trieda und
mlynská ulica (abb. :-4) dar. die Besiedlung
war mit anderen politischen machtinteressen zu

verbinden und hing damit auch mit unterschiedlichen ansprüchen bei der lagewahl zusammen.
aufgrund des zahlreichen siedlungsmaterials vom
kelto-dakischen charakter kann man mindestens
zwei Besiedlungsphasen der Nitra-region in erwägung ziehen. die erste Phase ist mit der chronologischen stufe ltd (vielleicht auch dem ende
von ltc2) in Verbindung zu bringen. sie ist gut
auf mikov dvor im objekt 98, erfaßt, wo scheibengedrehte, wie auch bemalte latēne-keramik zusammen mit zahlreicher dakischer keramik vorkommt. auf das ende von ltd wird das objekt
auch durch eine silbermünze vom Bratislavaer typ
(NoNNos) und einige metallgegenstände datiert.
die zweite Phase der dakischen Besiedlung war
um die mitte des . Jh. v. cHr. viel intensiver, und
in manchen lagen besteht ein Beleg für die Besiedlung bis zur Wende der Zeitrechnung (Burg,
kleines seminar, Gasse mostná ulica, mlynská ulica und Platz svätoplukovo námestie). die Besieldung des Burgbergs und der nächsten umgebung
in der spätlatēnezeit kann mit dem dritten Besiedlungshorizont von Nitra in der Periode lt d-d2
verbunden werden. die Besiedlung hing mit einer neuen migrationwelle zusammen, die mit der
expansion von den daken verbunden war. funde
aus diesem Zeitabschnitt konzentrierten sich außer Nitra-chrenová, Športový areál (sportgelände) und mikov dvor (Nitra-mikov dvor, töpferöfen Nr. 26/82) auch um den lauf des ehemaligen
Nitrička-flusses unter der oberen stadt, auf ihrer
anhöhe, einschließlich des Burgbergs. aufgrund
der anwesenheit einer verkohlten destruktion der
Palisade von der Wende der Zeitrechnung (lt d2)
lässt sich schlussfolgern, dass die befestigte siedlung vom „Zemplín-typ“ auf der Burganhöhe von
mehreren industriellen siedlungen (alte stadt und
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mikov dvor) dargestellt wurde. Bei einer absoluten
datierung können wir uns auf die radiokarbondatierung zweier Proben stützen, die aus der verkohlten Holzdestruktion entnommen wurden. das
alter der Proben beträgt 90±80; 990±85 Jahre.
sie werden anhand von zwei fibeln und eines römischen republikanischen denars in die stufen lt
d2 datiert. Neue funde sind in der altstadt, lage
mlynská str. anzutreffen. die einzelnen scherben
in der Verfüllung der jüngeren objekte oder in den
kulturschichten bestätigen auch die anwesenheit
der kelten. es geht vor allem um die bronzene fibel mit einem tierkopf. auf dem Platz svatopluko-

vo námestie, einem teil der altstadt, im nordwestlichen teil der fläche, wurde ein teil des objektes
40 – eines Grubenhauses-untersucht. in den Verfüllungsschichten wurde eine ziemlich groβe anzahl von keramischen fragmenten von verschiedenen Gefäβtypen (töpfe, krüge, tasen, schüsseln)
gefunden. es handelt sich hier um einen weiteren
Beleg für den keltisch-dakischen Horizont auf dem
Gebiet von Nitra.
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