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1. ÚVOD 

 

 Kultúra gravettienu, pomenovaná podľa francúzskeho náleziska La Gravette v 

Dordogne, je vrcholom vývoja mladopaleolitickej spoločnosti. Časovo sa zaraďuje do 

strednej fázy mladšieho paleolitu, čo zodpovedá  rozpätiu rokov 30 000 až 20 000 pred 

naším letopočtom. Rozšírená je od Španielska až po Ukrajinu. I keď každá oblasť či 

región má svoje zvláštnosti, vo všeobecnosti sa táto kultúra delí na dva väčšie celky: na 

západný a východný gravettien. Pre západnú časť sú charakteristické hroty typu La 

Gravette, Châtelperron, Font Robert, drobné hroty a niekoľkokonásobné rydlá typu de 

Noailles. Vo východnej časti sa objavujú hlavne hroty s vrubom typu Kostienki. 

Hranica týchto dvoch veľkých okruhov nie je presne stanovená, pohybuje sa v širokom 

rozmedzí západného Slovenska a Moravy. Z vývojového hľadiska možeme kultúru 

gravettienu rozdeliť na staršiu a mladšiu fázu. Včasnú fázu (30 – 25 tis. rokov p.n.l.) 

charakterizuje pavlovien, ktorý sa koncentruje hlavne v oblasti Moravy a v priľahlých 

častiach Rakúska a Slovenska. Je to obdobie veľkého rozmachu materiálnej a duchovnej 

kultúry, v ktorom sa objavujú dlhodobé sídliská s obytnými objektmi. Mladšia fáza (25 

– 20. tis rokov p.n.l.) je zastúpená kultúrou willendorf-kostenkien, ktorá sa rozkladá na 

širšom území strednej a východnej Európy. Obidve fázy sa vyznačujú bohatými nálezmi 

umeleckého charakteru, či už ide o sošky – venuše, rytiny na kostiach, prevŕtané 

závesky z mušlí, kostí a kameňov alebo prvé predmety z pálenej hliny. Typickým 

loveným zvieraťom bol mamut a v mladšom období aj sob. Kostrové pozostatky sa 

nachádzajú vo veľkých množstvách. Najmä na lokalitách pavlovienu je typická 

prítomnosť tzv. skládok kostí. Využitie kostí je širokospektrálne, od suroviny na výrobu 

rôznych predmetov až po ich využitie ako stavebný materiál, či palivo. Na slovenskom 

území sa doposiaľ lokalita s takýmto množstvom kostí neskúmala. Výnimkou, blížiacou 

sa uvedenému typu lokalít, sú Trenčianske Bohuslavice, kde sa našiel veľký počet kostí, 

i keď nedosiahol kvantitu klasických pavlovienskych lokalít ako sú Dolní Věstonice, 

Pavlov či Předmostí. Geograficky ležia Trenčianske Bohuslavice na rozhraní dvoch 

kultúrnych okruhov – staršieho západného (pavlovien) a mladšieho východného 

(willendorf-kostenkien) okruhu. To znamená, že na tejto lokalite sa môžu stretávať 

prvky oboch kultúr, na čo treba brať ohľad pri výsledkoch rozboru materiálu a otázkach 

stratigrafie lokality. Donedávna prevládajúca teória o tom, že kultúra pavlovienu 

neprekročila hrebene Karpát, dnes už neplatí. Výsledky z revízneho výskumu v jaskyni 

Dzeravá skala pri Plaveckom Mikuláši dokázali prítomnosť nositeľov pavlovienskej 
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kultúry na území dnešného Slovenska. Či tu sídlili dlhšiu dobu, alebo sa tu pohybovali 

iba pri krátkodobých cestách, ukážu výsledky z ďalších archeologických výskumov. Na 

tento účel je potrebné komplexne spracovať čo najväčšie množstvo skúmaných lokalít, 

aby bola databáza porovnávaného materiálu čo najväčšia. To umožní presnejšie 

kultúrne a chronologické zaradenie jednotlivých lokalít a tým aj detailnejšie poznanie 

tohto obdobia našich dejín.  

Trenčianske Bohuslavice sú lokalitou, ktorá môže priniesť nové poznatky 

o charaktere osídlenia v mladom paleolite na našom území. Charakteristiku sídliska, 

jeho kultúrne zaradenie a výsledky rozboru kamennej štiepanej industrie predkladám 

v tejto práci. 

 

Tu by som sa chcel poďakovať školiteľovi prof. PhDr. Petrovi Romsauerovi, 

CSc. za rady pri písaní diplomovej práce, PhDr. Ľubomíre Kaminskej, CSc. za odbornú 

pomoc pri riešení, PhDr. Karolovi Pietovi, DrSc. za pomoc pri získavaní 

spracovávaného materiálu a všetkým, ktorí ma pri práci podporovali.  
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2. NÁLEZISKO 

 

2.1. Doterajšie zmienky o lokalite 

 

 Najstaršia zmienka o paleolitických, či skôr paleontologických nálezoch 

z Trenčianskych Bohuslavíc pochádza už z roku 1905 z pera dr. Jozefa Ľudovíta 

Holubyho. Viaže sa pravdepodobne na priestor dnes už zaniknutej tehelne v polohe Pod 

Tureckom. Holuby píše: „Na severnej strane vŕšku Turecko leží mohutná vrstva ílu, kde 

Bohuslavičania hlinu na tehlu berúci vykopali viac kusov mamutích kostí. Čo som z nich 

dosiaľ videl, boli zlomky rebier hodne zvetralé... nebudú tam mamutie a iných zverov 

kosti chýbať, keďže také boli nájdené pri Beckove, Štvrtku a Hluziciach. Ľud menuje 

mamutí kel jednorožcom a na prach potretých užíva ho ako liek proti zimnici...“ 

(Holuby 1905, 91). 

Prvá konkrétna informácia o paleolitickom artefakte z Trenčianskych 

Bohuslavíc pochádza z januára 1964, kedy J. Ondrejka, vtedajší riaditeľ múzea 

v Novom Meste nad Váhom a externý profesor na miestnom gymnáziu, oznámil dr. 

Jurajovi Bártovi počas jeho verejnej prednášky a neskoršej diskusie, že v prírodopisnom 

kabinete gymnázia sa u profesora Karola Ďuriana nachádza obojstranne opracovaný 

kamenný hrot, nájdený v Trenčianskych Bohuslaviciach. Išlo o veľký dvojhrot zo 

sivozeleného rádiolaritu s obojstrannou polostrmou retušou (Tab. XXXVIII: 1), blízky 

hrotom typu Font-Yves. Konkrétne miesto tohto nálezu nie je známe. Predbežnú správu 

o tomto náleze publikoval dr. Juraj Bárta v roku 1967 v časopise Acta Archaeologica 

Carpathica (Bárta 1967). V roku 1980 sa podľa výpovede K. Ďurianom zistilo, že tento 

hrot získal od neznámeho študenta už okolo roku 1944, keď na hodinách prírodopisu 

preberali odrody kremeňa. Spomenutý študent uviedol, že jeho stará mama, bývajúca 

v Mnešiciach, našla pred dvomi - tromi rokmi (teda okolo roku 1941) pri zbere dreva na 

vrchu Turecko kamenný hrot. Od roku 1965 robil J. Ondrejka príležitostné obhliadky 

hliniska, ktorého profil mal vtedy výšku asi 8 metrov, a taktiež na poli v najbližšom 

okolí hliniska, odkiaľ získal niekoľko štiepaných kamenných artefaktov. 

V súvislosti s výstavbou betónovej cesty k novej trafostanici asi 1,5 km od horného 

konca obce, bolo hlinisko zosvahované a postupne zasypávaná erózna ryha so staroou 

poľnou cestou, rovnobežnou s novovybudovanou. Pri týchto úpravách boli v lete roku 

1980 nájdené ďalšie fosílne kosti, ktoré však boli zničené robotníkmi. V tom čase, pri 

jednej z obchôdzok, zistil J. Ondrejka väčšiu koncentráciu artefaktov a menších 
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mamutích klov, rozdrvených buldozérom a tak na druhý deň uskutočnil so svojimi 

spolupracovníkmi povrchový zber a artefakty odovzdal dr. Jurajovi Bártovi, CSc. 

Spoločná prehliadka náleziska konaná dňa 21. októbra 1980 potvrdila, že ide 

o narušenie väčšieho mladopaleolitického sídliska.  

 Výsledky z jednotlivých sezón výskumu publikoval J. Bárta v AVANSe (Bárta 

1982; 1983; 1984; 1985; 1986). Po ukončení výskumu vyšiel v časopise Krásy 

Slovenska (Bárta 1986b) stručný článok venovaný nielen paleolitickému osídleniu 

Trenčianskych Bohuslavíc a neskôr v roku 1988 publikoval Juraj Bárta predbežné 

výsledky z výskumu v časopise L’Anthropologie (Bárta 1988), kde poukazuje na 

jedinečné nálezy a opiera sa i o rádiokarbónové datovanie lokality. Niekoľko stručných 

článkov o archeologickom výskume a jeho výsledkoch vyšlo i v dennej tlači 

a populárnych časopisoch v rokoch 1981-1983. Po tomto období sa autor odmlčal, čo 

súviselo s priebežným spracúvaním materiálu, rozposielaním materiálu na 

paleontologické, paleobotanické, rádiokarbónové či iné analýzy a opätovným 

odkladaním konečnej komplexnej publikácie vzhľadom na iné pracovné povinnosti a 

záväzky. V roku 2005 spracovanli zvieracie kosti veľkých cicavcov z Trenčianskych 

Bohuslavíc študenti paleontológie z Bratislavy v rámci diplomových prác. Pri tejto 

analýze boli kosti rozdelené druhovo na kosti mamutov (Vlačiky 2005), sobov (Karol 

2005) a koňov (Pošvancová 2005) a potom ďalej analyzované. Z dokumentácie 

vyplýva, že paleontologické nálezy sa nachádzali prevažne v hlavnej gravettienskej 

vrstve a úplne absentovali v spodnej, najstaršej vrstve, patriacej staršej fáze gravettienu.    

 

 

2.2. Geografický a geologický rozbor prostredia 

 

Obec Trenčianske Bohuslavice sa nachádza na západnom Slovensku asi 6 km 

severne od Nového Mesta nad Váhom na strednom Považí (Obr. 1). Leží na pravej 

strane, teda západne od rieky Váh v ústí bočnej doliny do vážskeho údolia, ktorým tečie 

potok Bošáčka. Ústie údolia je z juhu ohraničené Tureckým vrchom (343,5 m.n.m.) a zo 

severu južným výbežkom vrchu Hájnica (303,8 m.n.m), ktorý je známy opevneným 

sídliskom z doby laténskej (Obr. 2). Údolie Bošáčky smerom na severozápad pozvoľna 

stúpa a na východe klesá a asi po 1 km sa otvára do údolia Váhu (cca 180 m.n.m.). 

Paleolitická lokalita je situovaná v západnej časti katastra obce Trenčianske 

Bohuslavice, približne 400 m juhozápadne od mosta cez potok Bošáčka smerom na 
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Obr. 1. Poloha Trenčianskych Bohuslavíc. 

Obr. 2. Poloha náleziska, pohľad z východu od údolia Váhu, x – označuje polohu náleziska. 

Turecký vrch na nízkej terase v nadmorskej výške 210 m.n.m. Pozvoľne sa dvíhajúca 

terasa je pravdepodobne risského pôvodu, má výšku len asi 10 m a leží asi 400 m od 

dnešného toku Bošáčky. Sledovaná poloha je súčasne predĺženým úpätím vrchu 

Turecko, pozostávajúceho zo 

strednotriasových vápencov. 

Je to priestor bývalého 

hliniska obecnej tehelne 

v časti obecného chotára, 

zvaného Pod Tureckom. 

Severné úpätie Tureckého 

vrchu (kóta 346) je známe aj 

lokalitami z eneolitu a doby 

bronzovej.  

 

Z hľadiska geomorfologického členenia patria oba kopce, Turecký vrch 

i Hájnica, do pohoria Biele Karpaty s najvyšším vrchom Panská Javorina (970 m.n.m.), 

v ktorom sa nachádzajú početné povrchové ložiská rádiolaritovej suroviny. Pohorie sa 

tiahne smerom severovýchod-juhozápad. V okolí Nového Mesta nad Váhom sa naň 

napája pohorie Malé Karpaty, ktoré je orientované rovnako a pokračuje ďalej na juh až 

po oblasť Bratislavskej Brány. Obe pohoria ohraničujú údolie rieky Váh (cca 180 

m.n.m.) zo západu. Toto údolie je pri Trenčianskych Bohuslaviciach široké asi 5 km 

a z východu je ohraničené pohorím Považský Inovec (1042 m.n.m.), ktoré je známe 
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početnými paleolitickými lokalitami. Asi 20 km južným smerom je komplex 

paleolitických lokalít pri Moravanoch nad Váhom a približne 20 km severne je 

známych viacero lokalít v okolí Trenčína.    

Lokalita sa nachádza na spojnici pohorí Biele Karpaty a Malé Karpaty v ústí 

údolia, ktoré v praveku a stredoveku malo husté osídlenie a cez ktoré viedli spojnice na 

územie Moravy. Členitý kopcovitý terén vytvára síce prírodnú bariéru, ale zároveň 

poskytuje viacero možností na prechod do údolia rieky Moravy, a to hlavne údolím 

rieky Myjavy na juhu, údolím Vláry asi 30 km severne od Trenčianskych Bohuslavíc, 

a koniec koncov aj údolím samotnej Bošáčky ako i viacerých menších potokov.  Terén 

je tu členitý, úpätia vyšších kopcov vytvárajú dlhé chrbty, ktoré rozdeľujú početné dlhé 

a ľahko priechodné údolia.    

Z pedologického hľadiska je údolie Váhu tvorené nivnými pôdami, ktoré sa 

vyskytujú na fluviálnych sedimentoch. Fluviálne sedimenty v poriečnej nive Váhu sú 

tvorené pestrejším materiálom, ich hrúbka sa pohybuje okolo 15 metrov. 

Z petrografického hľadiska sú dominujúcou horninou žuly (35%), vápence (23%), 

kremeň a kremence (21%), pieskovce (15%), bázické vyvreliny (2,5%) a iné (Krchnavá 

1998). Nivné pôdy zasahujú aj niekoľko kilometrov do údolia Bošáčky. Na oboch 

svahoch potoka Bošáčka boli zistené kvartérne pleistocénne terasy. Štrkové náplavy 

uvedeného potoka vytvárajú pri Trenčianskych Bohuslaviciach málo výraznú terénnu 

hranu, ktorá zrejme vznikla laterálnou eróziou Váhu. Celkove tu prevláda materiál 

Bielych Karpát, teda sivé, prípadne hrdzavé pieskovce, pričom ide o väčší materiál 

s priemerom 30-40 cm, zväčša slabo opracovaný. Vek tejto terasy je odhadovaný 

superpozične. Sú na nej uložené sprašové sedimenty značnej hrúbky, ktoré môžu byť 

würmského, prípadne risského veku, preto je zaradená do rissu. Spraše ne skúmanom 

území ležia obvykle bezprostredne na predkvartérnych útvaroch, bez viditeľného 

prechodu a s ostrým ohraničením. Takýto stav je všade tam, kde podložie, najmä vo 

vyšších polohách , tvoria vápence, prípadne dolomity. V okrajových častiach vážskeho 

údolia bolo zistené, že spraše spočívajú i na kvartérnych štrkoch strednej vážskej terasy, 

ale aj na terasových štrkoch rieky Bošáčky pri Trenčianskych Bohuslaviciach 

(Krchnavá 1998).  

Od Nového Mesta nad Váhom južným smerom sa vážskym údolím tiahne 

niekoľko kilometrov široký pás černozemných lužných pôd, ktorý končí pri Piešťanoch. 

Masív Bielych Karpát je tvorený silikáto-karbonátovými sedimentmi mezozoických 

súvrství, na ktorých sú rôzne druhy pôd. Turecký vrch so susedným vrchom Hradisko 

 10



a vrch Hájnica, ako predpolie Bielych Karpát pokrývajú hnedozeme, miestami 

erodované hnedozeme na sprašiach. Tieto pokračujú ďalej na juh a pokrývajú celé 

predpolie Malých Karpát. Za nimi smerom do Bielych Karpát s pribúdajúcou 

nadmorskou výškou sa nachádzajú rendziny, hnedé rendziny a hnedé pôdy na 

zvetranom podloží karbonátových hornín. Tieto sa striedajú s hnedými nasýtenými 

pôdami v sprievode rendzinov a pararendzinov. V tejto oblasti sú známe východiská 

a povrchové ložiská karpatských rádiolaritov. Najbližšia oblasť ich výskytu od 

paleolitickej lokality v Trenčianskych Bohuslaviciach je potom približne 20 km severne 

a severozápadne. V týchto výškach sa v Malých Karpatoch južným smerom od Nového 

Mesta nad Váhom začínajú objavovať aj illimerizované, niekedy oglejené pôdy na 

sprašových hlinách. Najvyššiu oblasť, teda hrebene Bielych Karpát tvoria hnedé lesné 

pôdy a hnedé oglejené pôdy, lokálne pseudogleje a gleje a severnejšie nenasýtené kyslé 

hnedé pôdy na zvetralinách rôznych hornín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11



3. METÓDA VÝSKUMU 

 

Výskum v Trenčianskych Bohuslaviciach prebiehal v rokoch 1981-1986, 

a počas šiestich výskumných sezón bol odkrytých celkom 478 m2 plochy (Tabela 1). Tá 

bola rozdelená najskôr na pracovisko A a B, neskôr (v roku 1983) pribudlo pracovisko 

C (obr. 4). Pracovisko A je rozdelené na dve väčšie plochy (prvá – sondy 1-18 bez 

sondy 13, druhá – sondy 19-32) a jednej osamotenej zisťovacej sondy (13/83). Výskum 

prebiehal každoročne za meniacich sa podmienok. Keďže podnetom k výskumu bol 

prieskum v roku 1980 a zistenie, že je tu porušená nálezová vrstva s bohatým 

paleontologickým a archeologickým materiálom, bol výskum započatý v tejto 

najohrozenejšej časti lokality. Ako vidno z tabely 1, plocha odkrytá v jednotlivých 

sezónach sa postupne z roka na rok zmenšovala. Je to spôsobené odbagrovaním 120 až 

180 cm z nadložnej vrstvy pri terénnych úpravách, čím sa hlavná kultúrna vrstva v 

sivožltej spraši dostala priamo na povrch a jej časť bola pravdepodobne zničená a úplne 

odbagrovaná. Toto v prvých sezónach výskumu urýchlilo prácu. Pozorovania zo 

stratigrafickej sondy však ukazujú, že hlavná nálezová vrstva bola pôvodne vo vrstve C 

Obr. 4. Plán archeologického výskumu v Trenčianskych Bohuslaviciach. Polohy pracovísk A, B a C. 
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v  hĺbke  106-210 cm a druhá, staršia nálezová vrstva bola pri povrchu vrstvy D v hĺbke 

od 250 cm až do 290(295?) cm (spodná hranica je určená podľa záznamov 

v technických denníkoch). Vzhľadom na to, že v posledných sezónach výskumu sa už 

nepracovalo na ceste vedúcej do novopostavenej elektrickej rozvodne pod Tureckým 

vrchom, neboli už príležitostne využívané bagre na odhrnutie nadložných vrstiev, ako 

v predchádzajúce roky, a tým sa odkryv značne spomalil. 

Celková plocha výskumu bola rozdelená na pracoviská A , B a C, ktoré boli 

rozdelené pôvodnou cestou a aj novovystavanou asfaltovou cestou. Pracovisko A bolo 

na východnej a pracoviská B a C na západnej strane cesty (Obr. 4). V rámci pracoviska 

A bolo vytýčených spolu 34 sond (sondy 1, 1a, 2, 2a, 3-32), pracovisko B tvorili dve 

sondy B1 a B2. Vodovodná ryha, kopaná v roku 1983, v ktorej boli bagrom porušené 

dlhé mamutie kosti s veľmi ojedinelým výskytom artefaktov, bola označená ako 

pracovisko C. 

Stratigrafická sonda, ku ktorej bolo neskôr zo severnej strany pripojené 

pracovisko B, bola hlboká 7 metrov (Obr. 3). Jednotlivé etapy výskumu sú pre lepšiu 

ilustráciu vyjadrené v tabele 1. 

 
Tabela 1. Etapy archeologického výskumu v Trenčianskych Bohuslaviciach a odkrytá plocha v m2 počas  

jednotlivých sezón. 

Preskúmaná plocha v m2

Etapa 
výskumu Trvanie sezóny Vyhĺbené sondy Plocha 

A 
Plocha 

B 
Spolu odkrytá 

plocha 
1981 16. jún – 28. júl 1-6, stratigrafická 120 - 120 

1982 1. jún – 27. júl 7-12, B1 96 35 131 

1983 14. jún – 19. august 13-24, B2, C 82 25 107 

1984 6. august – 12. september 23-26 32 - 32 

1985 21. jún – 28. august 26-29 52 - 52 

1986 18. júl – 26. august 30, 31, 32  
(32 nedokončená) 36 - 36 

Spolu   418 60 478 

 

  Počas šiestich výskumných sezón sa na lokalite Trenčianske Bohuslavice 

v polohe Pod Tureckom odkrylo spolu 478 m2 (Tabela 1). Do celkovej rozlohy je však 

zarátaná len plocha A a B bez stratigrafickej sondy. Rozlohu pracoviska C nepoznáme, 

pretože v tejto časti sa pracovalo len systémom rozširovacích sond v tých častiach 

vodovodnej ryhy, kde sa zistili paleontologické nálezy. 
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Vzhľadom na malý počet robotníkov, ktorý kolísal od 2 do 8 denne, postupovalo 

sa pri odkryve po väčších úsekoch. Výskum bol vedený systémom rozširovania 

skúmanej plochy na základe najväčších koncentrácií nálezov. Ďalšie koncentrácie boli 

vyhľadávané náhodne a to zisťovacími sondami. Ak sa v sonde ukazoval počet nálezov 

dostatočný pre efektívnosť výskumu, pokračovalo sa rozširovaním o ďalšie sondy (napr. 

19/83). V sonde 13/83 sa našlo na ploche 10 x 1 m len 9 kusov artefaktov, preto sa od 

výskumu v jej okolí upustilo. Keďže sonda 19/83 bola bohatšia na nálezy, na ploche 4 x 

1 m sa podľa terénnej dokumentácie našlo celkovo vyše 302 artefaktov, táto plocha bola 

rozšírená o ďalšie sondy.  

Všetky pracoviská boli počas výskumu fixované na blízke stĺpy vysokého 

napätia a zakreslené do celkového plánu lokality (Obr. 4). Takisto boli zakresľované 

pozície jednotlivých artefaktov a paleontologických nálezov, avšak tieto sa 

z neznámych príčin nezachovali. V dostupnom materiáli v rámci nálezovej správy sa 

uchoval len jediný plán celej lokality a zopár schematických nákresov fixovania lokality 

a sond v teréne. Jediná sonda, ktorej nákres mi bol dostupný, bola stratigrafická sonda 

(Obr. 3). Z tohto dôvodu upúšťam od priestorovej analýzy nástrojov. Celkový obraz 

lokality ako aj jednotlivé vrstvy som zrekonštruoval podľa dostupných informácií 

v zachovanej písomnej dokumentácii výskumu a krátkych publikovaných správ (Bárta 

1982; 1983; 1984; 1985; 1986a; 1986b; 1988).  

Čo sa týka kamennej industrie z lokality získanej výskumom a povrchovými 

zbermi, podľa údajov v technických denníkoch je celkový počet minimálne 7418 

artefaktov. Skutočný počet kamenných artefaktov uložených v depozitári AúSAV je 

9043 kusov a 36 odobratých vzoriek žltého a červeného farbiva. Rozdiel v počtoch je 

spôsobený tým, že autor denníkov v niektoré dni neudával presný počet nájdených 

artefaktov, ale ho iba naznačil slovom viaceré, či menší počet. Pri porovnaní skutočného 

nálezového fondu z lokality s počtami v denníkoch po jednotlivých sondách vystupujú 

ďalšie výrazné odchýlky. Dôležitá je skutočnosť, že aj v zachovanom materiáli chýbajú 

niektoré artefakty, a to zo sond 13/83 až 16/83, 20/83 a 22/83, z ktorých sa nezachoval 

ani jediný nástroj, čo dáva spolu počet 184 chýbajúcich artefaktov a taktiež z pracoviska 

C, kde sa našlo len 5 artefaktov pri veľkých mamutích kostiach. Tento materiál je buď 

stratený, alebo je tu možnosť zmiešania s materiálom z iných sond. Celkový počet sond 

je 38 a to 34 sond z pracoviska A, 3 sondy na pracovisku B (vrátane stratigrafickej 

sondy) a pracovisko C, ktoré nebolo podrobnejšie členené. V dvoch sondách sa nenašiel 

ani jeden artefakt. Sú to sondy 17/83, čo je juhozápadná okrajová sonda vo východnej 
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časti pracoviska A a sonda 32/86, ktorá zostala vzhľadom na nedostatok pracovných síl 

na konci augusta 1986 nedokopaná. V tejto sonde bola dosiahnutá hĺbka 120 cm bez 

nálezov, teda práce boli zastavené tesne nad kultúrnou vrstvou, ako možno usudzovať 

zo situácie v susedných sondách 19/83, 20/83, 30/86 a 31/86, kde vrstva začína v hĺbke 

120 až 160 cm. Do ďalších analýz preto nebude zahrnutá. Ak odrátame sondy 

s chýbajúcim materiálom, zostáva pre analýzu 29 sond s celkovým počtom 8234 

kamenných artefaktov a 789 artefaktov z povrchových zberov pred aj počas 

archeologického výskumu, čo dáva celkový počet 9043 kusov industrie. J. Bárta 

označuje v denníkoch prvé sondy rímskymi číslicami, napríklad sondy I, Ia, II, IIa atď. 

a sondu BI a BII (prípadne IB alebo IIB), čím myslí pracovisko B, ale neskôr prechádza 

na arabské číslice. Pre jednoduchšiu orientáciu budem v texte pre všetky sondy 

používať iba označenie arabskými číslicami, teda sonda 1, 1a, 2, 2a, 3 atď. a pracovisko 

B ako B1 a B2 s príslušným označením roku (napr. 1a/81, B2/83).   
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4. STRATIGRAFIA LOKALITY 

 

Pre sledovanie stratigrafie lokality bola v v rokoch 1981 a 1982 vykopaná 

vertikálna sonda na neskoršom pracovisku B, vzdialená od pracoviska A približne 70 

metrov (od západnej časti pracoviska A so sondami 19-32). Keďže na pracovisku 

A bolo podľa údajov robotníkov buldozérom 

stiahnutých asi 120 až 180 cm pôdy, bolo vybrané 

najbližšie miesto s neporušeným povrchom. Pre 

dosiahnutie čo najväčšej hĺbky bolo vybrané 

miesto v úvoze bývalej poľnej cesty (dnes 

zasypanej), ktorá viedla na Turecký vrch a bola 

zarezaná niekoľko metrov do sprašovej terasy 

s paleolitickou lokalitou. Sonda široká 160 cm 

dosahovala celkovú hĺbku 7 metrov so štyrmi 

etážami (obr. 3). Autor výskumu uvádza 9 farebne 

odlíšiteľných vrstiev A-I podľa Munsellovej 

tabuľky:  

 

A – hĺbka 0-18 cm, subrecentná humózna 

tmavosivá ornica hrudkovitej štruktúry so 

zvyškami rastlinných koreňov, ktoré miestami 

zasahujú hlbšie do vrstvy B; 

B – hĺbka 18-106 cm, svetložltá prachová hlina 

s drobnou hrudkovitou štruktúrou horizontálne 

pruhovaná so splachovými mikrovrstvami, mierne 

vápnitými, s postupným prechodom do 

polyedrického rozpadu; 

C – hĺbka 106-210 cm, pleistocénna prachovitá 

sivo-žltá silne vápnitá spraš, vertikálne 

popraskaná s pseudomyceliami a ojedinelými 

hrdzavohnedými škvrnami a bohatou 
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Obr. 3. Stratigrafická sonda. x – 
nálezy artefaktov, hlavná kultúrna 
vrstva sa črtá v stratigrafickej vrstve 
C, spodnú vrstvu naznačuje 
koncentrácia artefaktov. 



studenomilnou malakofaunou, v spodnej tretine so šošovkami kultúrnej vrstvy, 

často zdvojenej a niekedy soliflukciou zvlnenej s ojedinelými zhlukmi uhlíkov 

a s hrudkami fialovo-hnedého farbiva. Táto vrchná kultúrna vrstva obsahovala 

mladopaleolitickú štiepanú industriu z hnedého rádiolaritu.  

D – hĺbka 210-436 cm, svetlohnedožltá, od nadložnej len málo farebne odlíšená, 

nevápnitá prachovitá mierne zhlinená spraš s drobnými vápnitými hniezdami 

s hustým dierkovaním od vyzrážaného vápna. Je zrnitejšia a v tomto profile 

dosahuje najväčšiu hrúbku. Ide o vrstvu reprezentujúcu tzv. PK I. V jej vrchnej 

tretine sa vyskytli nevýrazné rádiolaritové úštepy, svedčiace o druhej, o niečo 

staršej mladopaleolitickej kultúrnej vrstve. 

E – hĺbka 436-514 cm, tmavšia svetlosivožltá spraš v hornej tretine dierkovitá od 

vyzrážaných cicvárov a činnosti červov; 

F – hĺbka 514-570 cm, žltohnedá farebne zdvojená hlinito-piesčitá vrstva s vyzrážanými 

zrnkami mangánu charakteristická horizontálnym navrstvením svetlých 

sprašových vrstvičiek, ktorých svetlosť prevláda v dolnej polovici;  

G – hĺbka 570-646 cm, tmavohnedosivá slabo oglejená hlina s tmavšími odtieňmi 

s polyedrickým rozpadom reprezentujúca výraznú fosílnu pôdu pedogeneticky 

ovplyvnenú aj vzlínavosťou vody v súvise so zvlhčeným prostredím; 

H – hĺbka 646-680, sivohnedá ílovitá hlina s početnými hrdzavosivými mangánovými 

vložkami mierne mramorovaná sivými fľakmi svedčiacimi o glejovom procese; 

I – 680-700 cm, tmavohnedosivá ílovitá hlina s hnedastým mramorovaním taktiež 

svedčiacom o glejovom procese súvisiacom so vzlínavosťou vody. Pod ňou sa 

nachádzajú štrky terasy Bošáčky. (Bárta 1986c) 

 

Prínosom sondy bolo zistenie stratigrafickej polohy hlavnej nálezovej vrstvy 

a druhej, nižšej nálezovej vrstvy s menej početným materiálom. Vrstva C je spraš 

naviata v období Würmu 3, v nej sa nachádza hlavná a na nálezy najbohatšia kultúrna 

vrstva. Druhá, strašia vrstva je situovaná v hornej tretine vrstvy D s mierne odlišným 

sfarbením spraše, ktorú autor pripisuje pôdnemu komplexu I. 

Výsledky malakologickej analýzy, ktorú urobil Dr. F. Lysický 

z Prírodovedeckej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1982, poukazujú 

na kryofilné periglaciálne spoločenstvá. Analyzované vzorky pochádzajú z vrstiev B 

a C z rozpätia hĺbok 60 až 190 cm: 
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1. vzorka – hĺbka 60 cm – stratigrafická vrstva B – identifikované boli ulitníky 

Succinea oblonga, Columella columella, Vertigo parcedentata, 

Pupilla muscorum, Pupilla triplicata, Vallonia tenuilabris; 

2. vzorka – hĺbka 120 cm – stratigrafická vrstva C – identifikované boli ulitníky 

Succinea oblonga, Columella columella, Vertigo parcedentata, 

Pupilla muscorum, Pupilla loessica, Vallonia tenuilabris, Trichia 

hispida a jeden fragment Clausilia dubia; 

3. vzorka – hĺbka 160 cm – stratigrafická vrstva C – identifikované boli ulitníky 

Succinea oblonga, Columella columella, Vertigo parcedentata, 

Pupilla muscorum, Pupilla loessica, Pupilla sterri, Vallonia 

tenuilabris, Euconulus fulvus, Vitrea crystallina, Clausilia dubia a 

Trichia hispida; 

4. vzorka – hĺbka 190 cm – stratigrafická vrstva C – identifikované boli ulitníky 

Succinea oblonga, Columella columella, Vertigo parcedentata, 

Pupilla muscorum, Pupilla triplicata, Vallonia tenuilabris, 

Clausilia dubia a Trichia hispida; 

 

 

4.1. Problematika ohnísk 

 

Na lokalite bolo celkovo nájdených 9 ohnísk, z ktorých boli odobraté uhlíky na 

paleobotanické a rádiokarbónové analýzy. Situácia na pracovisku B je bez podrobných 

plánov nejasná a z dokumentácie možno s istotou hovoriť len o dvoch ohniskách, ktoré 

sú soliflukciou rozvlečené na veľkú plochu (Tab. XLVI: 2), ako to poznamenáva aj 

autor výskumu (Bárta 1988). Jedno sa nachádzalo v severozápadnom sektore A a A’, 

jedno v strede sondy na východnom okraji medzi sektormi B‘ a D‘. Celkový počet 

ohnísk a náznakov ohnísk je nasledovný: 

 

Staršia nálezová vrstva z pozície Würmu 2-3: 

 

Sonda 24/84 – hĺbka 210 cm, náznaky ohniska – spodná nálezová vrstva. 

 

 Stredná (hlavná) nálezová vrstva z bázy Würmu 3: 
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Sonda 1/81 – v severnej časti sa našlo ohnisko okrúhleho tvaru so zvyškom väčšieho 

zuhoľnateného konára, preto bola sonda predĺžená na sever. Náznak 

malého oválneho ohniska bol aj v bližšie neidentifikovateľnom sektore 

približne v strede sondy. 

Sonda 23/84 –  v hĺbke 165 cm sa ukázala hladina dvoch ohnísk, silexy v okolí ohniska 

v 180 cm hĺbke. 

Sonda 29/85 – veľké ohnisko po celej ploche vyložené pieskovcovými a vápencovými 

paletami a dookola obložené riečnymi kameňmi sa nachádzalo v hĺbke  

90cm (Tab. XLVI: 1; XLIX: 1). 

Sonda B1 – sektor A a A’ (t.j. SZ) – hĺbka cca 280 cm – ohnisko bez vonkajších úprav 

na rozlohe 1,8 x 2 m, z ktorého pochádza vrták zo zeleného radiolaritu, 

v A’ pokračuje pod profil a nachádzajú sa v ňom veľké kosti. S týmto 

ohniskom súvisí pravdepodobne aj náznak ohniska v susednom sektore B 

(t.j. SV) z hĺbky 220 cm. 

Sonda B1 – sektor B’ a D’ (t.j. V) – hĺbka 240-280 cm – veľké soliflukciou rozvlečené 

ohnisko bez vonkajších úprav, z ktorého pochádzajú dva listovité hroty 

a okruhliak z blízkosti ako aj hrudky farbiva, viacero silexov a ďalšie 

okruhliaky. Náznaky sa črtali už v hĺbke 205 cm. 

 

 Najmladšia nálezová vrstva približne zo strednej fázy Würmu 3: 

 

Sonda 26/84 a 27/85 – rozhranie sond - hĺbka 60-70 cm, plytké ohnisko pri severnej 

stene sondy porušené soliflukciou bez vonkajších úprav a so zhlukom 

pieskovcových kameňov v blízkosti. (Tab. XLVII: 1). 

 

V niektorých sondách sa vyskytujú výraznejšie zoskupenia uhlíkov, ktoré 

nemožno interpretovať ako ohniská, ale môžu indikovať blízkosť ohniska: 

 

Sonda 18/83 – v strede sondy bol veľký zhluk uhlíkov v hĺbke 120 cm  

Sonda 19/83 – ojedinelé uhlíky v hĺbke 165 cm 

Sonda 21/83 – v hĺbke 40 cm bol zhluk uhlíkov bez artefaktov, ďalšie uhlíky začínajú 

až v 70 cm s artefaktmi v strede Würmu 3 – mladší gravettien a neskôr 

v hĺbke 100 cm.  
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Paleobotanická analýza odobratých vzoriek uhlíkov, ktorú vykonala Ing. E. 

Hajnalová v rokoch 1982 a 1985 preukázala takmer výlučne prítomnosť ihličín a to 

borovice (Pinus spec.), smreku (Picea abies) a jedle (Abies spec.) a v jednom prípade 

bola určená pravdepodobne listnatá bližšie neidentifikovateľná drevina (sonda 25/84). 

Vo väčšine prípadov šlo o zbytky konárov a menších kmeňov. Štruktúra dreva však 

bola veľmi porušená a tak nebola možná detailnejšia analýza. 
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5. ANALÝZA NÁLEZOV Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU 

 

Pri analýze materiálu z Trenčianskych Bohuslavíc, vzhľadom na nezrovnalosti 

pri počtoch a čiastočnej absencii materiálu, vychádzam zo skutočného stavu 

zachovaného materiálu v depozitári AúSAV. Archeologický materiál obsahuje spolu 

9043 kusov kamenných artefaktov. Z celkového počtu je 8801 kusov artefaktov 

štiepaných z rôznych surovín (z toho 8016 kusov je z archeologického výskumu a 785 

kusov z povrchových zberov), druhú skupinu tvorí 178 kusov opracovaných 

a neopracovaných kameňov (z toho 4 kusy z povrchových zberov) prevažne z pieskovca 

a vápenca a samostatnú skupinu tvoria brúsené, vŕtané a iné artefakty. Sem patrí 59 

malých okruhliakov zo žilného kremeňa (z toho je 16 kusov prevŕtaných a 2 s ryhami), 

ďalej 1 brúsený šošovkovitý disk z kremeňa(?), 1 guľka z bližšie neurčenej horniny, 2 

brúsené artefakty z vápenca a opuky a 1 predmet z cicváru.  

 

Na lokalite sa zistili tri kultúrne vrstvy, všetky patriace kultúre gravettienu. Ich 

poloha bola overená pomocou stratigrafickej sondy. Vzhľadom na chýbajúcu časť 

dokumentácie však nebolo možné priradiť materiál k jednotlivým vrstvám. Na artefakty 

najbohatšia vrstva je prostredná, ktorá obsahovala spolu niekoľko tisíc kamenných 

artefaktov a taktiež paleontologické nálezy. Pod ňou sa nachádzala staršia, na kamenné 

artefakty menej bohatá vrstva a nad ňou bola šošovka kultúrnej vrstvy z obdobia 

mladšieho gravettienu s minimálnym počtom artefaktov, ktorá charakterizuje 

najmladšie paleolitické osídlenie lokality. Pri analýze materiálu nebolo možné presne 

určiť príslušnosť materiálu k jednotlivým vrstvám. Podľa dokumentácie by mala horná, 

najmladšia vrstva obsahovať asi 200 artefaktov, ale s istotou môžem k nej priradiť len 

37 kusov, a to zväčša neopracovaných úštepov. Tá istá situácia nastala pri pokuse 

o vyčlenenie spodnej, najstaršej vrstvy. Takéto malé súbory nemajú pre analýzu väčšiu 

výpovednú hodnotu. Ďalšou vecou je pravdepodobné primiešanie artefaktov zo spodnej 

a vrchnej vrstvy k materiálu zo strednej najbohatšej vrstvy. Z tohto dôvodu analyzujem 

materiál ako jeden celok okrem zberov, ktoré analyzujem samostatne.   
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5.1. Štiepaná kamenná industria 

 

Počas archeologického výskumu v Trenčianskych Bohuslaviciach sa v troch 

nálezových vrstvách našlo spolu 8016 kusov kamenných štiepaných artefaktov. Analýza 

materiálu sa zameriava na vyčlenenie typologických skupín nástrojov a ostatných 

artefaktov, na použité suroviny v rámci jednotlivých typologických skupín a na 

morfologický popis artefaktov a techniku štiepania a konečnú úpravu nástrojov. 

 

 

5.1.1. Surovinová analýza 

 

Určenie zastúpenia jednotlivých surovín štiepanej kamennej industrie bolo 

vykonané voľným okom. Niektoré ťažšie určiteľné a problematické druhy surovín som 

zaradil len do širšej skupiny rohovcov, prípadne konzultoval s Dr. Ľudmilou Illášovou 

z Prírodovednej Fakulty UKF v Nitre. Na štiepanú industriu bolo použitých 9 druhov 

surovín (Tabela 2). Do analýzy som zaradil iba kamennú štiepanú industriu. Ostatné 

kamene popisujem v samostatnej časti. Rozbor surovín ukázal absolútnu prevahu 

rádiolaritu a pazúrika. Ostatné suroviny boli zastúpené v množstve pod 2,6% (Tabela 2). 

Tabela 2. Štiepaná kamenná industria z archeologického výskumu. Početné a percentuálne zastúpenie 

surovín v jednotlivých skupinách štiepanej kamennej industrie. C- jadrá, F – úštepy, FF – fragmenty 

úštepov a odštepky, B – čepele, T – retušované nástroje, BS – rydlové triesky, Ra – rádiolarit, Pa – 

pazúrik, Ro – rohovec, Pi – pieskovec, Va – vápenec, Ob – obsidián, Kr – kremeň, Kc – kremenec, Li - 

limnokvarcit. 

Najčastejšie používanou surovinou na výrobu štiepaných artefaktov bol 

rádiolarit rôznej farby (4039 kusov = 50,39%). Najčastejšie sa objavuje hnedý a červený 

variant, z ktorého je 2340 artefaktov. Zo zeleného rádiolaritu je 1171 artefaktov 

a zvyšok pripadá na  zelenohnedé, sivohnedé, sivozelené, žlté a sivočierne odrody. 

Rádiolarit patrí do skupiny rohovcov. Ide o usadeniny hlbokovodných morských 

Typ nálezu Ra Pa Ro Pi Va Ob Kc Kr Li Spolu % 
C 128 47 8 9 2 0 2 0 0 196 2,45 
F 843 347 59 118 64 0 13 2 1 1447 18,05 

FF 749 443 28 23 16 3 9 2 0 1273 15,88 
B 1537 1015 66 48 11 21 8 0 0 2706 33,76 
T 683 1158 40 1 1 32 0 0 2 1917 23,91 

BS 99 373 5 0 0 0 0 0 0 477 5,95 
Spolu 4039 3383 206 199 94 56 32 4 3 8016 100 

Spolu v % 50,39 42,20 2,57 2,48 1,17 0,7 0,4 0,05 0,04 100   
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bazénov s variabilným zastúpením schránok prvokov, najmä rádiolarií (odtiaľ pochádza 

názov rádiolarity, rádiolariové bridlice alebo vápence). Rádiolaritová surovina je 

lokálneho pôvodu. Rádiolarity a rádiolariové bridlice sú známe z vrchného triasu 

a najmä jury niekoľkých geologických jednotiek Západných Karpát. Najčastejšie tvoria 

vrstvy alebo vrstvičky v karbonátoch (Mišík 1975, 94-97; Hovorka/Illášová 2002, 70). 

Primárne zdroje sa nachádzajú v Bielych Karpatoch a boli využívané aj v mladších 

obdobiach praveku. Najznámejším územím s výskytom primárnych zdrojov rádiolaritov 

je Vlársky priesmyk, vzdialený od Trenčianskych Bohuslavíc približne 30 kilometrov 

severne vzdušnou čiarou (Cheben et al. 1995). Na výrobu štiepanej industrie boli 

použité aj rádiolaritové okruhliaky nazbierané pravdepodobne z riečišťa Váhu, do 

ktorého sa dostali z primárnych zdrojov. Zaujímavosťou je výskyt malého množstva (9 

kusov) svetlo červenohnedého rádiolaritu, ktorého primárne zdroje sa nachádzajú 

v Maďarsku (Pelikán 1986; Kaminská 1991, 21-24, obr. 8). Ide o 4 neopracované 

čepele, 1 rydlo, 1 úštep, 2 fragmenty úštepov a jeden fragment jadra.    

Druhou najčastejšie používanou surovinou bol pazúrik, z ktorého bolo 

vyrobených 3383 kusov, čo tvorí 42,20% štiepanej kamennej industrie (Tabela 2). 

Najväčšia časť pazúrika má bielu, sivú, či modrosivú patinu (2644 kusov), 623 kusov je 

zo sivého pazúrika, 82 kusov má iba veľmi slabú alebo žiadnu patinu a najmenej (34 

kusov) je zastúpený pazúrik čokoládovej farby. Pazúrik patrí do skupiny rohovcov. Je 

kriedového veku a tvorí v polospevnených a nespevnených sedimentoch kriedy rôzne 

veľké hľuzy. Dnes je známy aj z iných geologických, prevažne druhohorných útvarov. 

Je tvorený chalcedónom a v malom množstve opálom. Na rozdiel od iných silicitov 

neobsahuje kremeň. V pazúriku sa nachádzajú silicifikované organické zvyšky (ihlice 

húb, časti ježoviek a i.). Ložiská pazúrika sa na Slovensku, resp. v severnej časti 

Karpatskej kotliny nenachádzajú. Najbližší zdroj tejto suroviny leží v južnom Poľsku. 

Ide o tzv. baltský pazúrik, ktorý bol do tejto oblasti privlečený počas glaciálov 

morénami zo severu od Baltického mora, kde sú jeho primárne zdroje (Mišík 1975, 97-

99). Primárne zdroje pazúrika sa nachádzajú aj v Poľsku v jurských vápencoch v oblasti 

Opatówa. Z tohto regiónu sú známe ložiská sivého, sivo-hnedého a hnedého pazúrika 

(tzv. jurský pazúrik), ktoré boli využívané až do doby bronzovej (Hovorka/Illášová 

2002, 66-69; Sulgostowska 2005, 19-28).  

Rohovce zastupuje 206 kusov artefaktov (2,57%). 192 kusov je sfarbených sivo 

a svetlosivo. Do tejto skupiny som zaradil aj bližšie neurčiteľné suroviny s veľmi 

podobným vzhľadom či štruktúrou. Výskyt primárnych zdrojov rohovcov je 
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predpokladaný vo väčšine pohorí Slovenska a taktiež v riečnych naplaveninách ako 

druhotné zdroje. Často sa vyskytujú v bradlových pohoriach ako súčasť krinoidových 

vápencov, je teda možné, že predstavujú takisto lokálnu surovinu (Mišík 1969, 1975). 

14 kusov rohovcov tvorí menilitický rohovec. Je to čierny a zároveň matný rohovec 

paleogénneho veku, ktorý sa vyskytuje vo flyšovom pásme Západných Karpát 

(Hovorka/Illášová 2002, 72). Pri určovaní tejto suroviny som sa pridŕžal poznámok 

v dokumentácii z výskumu. Je však možné, že tieto kusy, pre svoju fragmentárnosť 

ťažšie určiteľné, sú z obsidiánu, ako ukázala mikroskopická analýza niektorých iných 

kusov urobená Dr. Ľudmilou Illášovou. Tieto boli v technických denníkoch autorom 

výskumu označené takisto ako menilitické rohovce, výnimočne ako rádiolaritový lydit 

(takisto čierny), avšak pri podrobnejšej analýze sa zistilo, že ide o obsidián. Tento tvorí 

s 56 kusmi artefaktov 0,7% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 2). Najčastejšie 

sa javí ako čierny nepriehľadný, avšak pri naštiepaní na tenšie úštepy možno vidieť že 

je bledosivý, priezračný až priesvitný. Prírodné sklo, teda obsidián vzniká v dôsledku 

rýchleho ochladenia hlavne kyslých – ryolitových láv, bez možnosti kryštalizácie 

minerálov. Ak by bolo ochladenie pomalšie, vykryštalizovali by niektoré minerály – 

hlavne kremeň, živce a sľudy. Náleziská obsidiánu sú známe z východného Slovenska 

z lokality Viničky pri Trebišove a iných a zo severovýchodného Maďarska. Rozšírenie 

východoslovenského obsidiánu na západ je známe do oblasti Poľska, Moravy a Čiech 

(Illášová et al. 2004, 20; Kaminská 1991, 19-24, Obr. 7; Kaminská/Ďuďa 1985, 121-

129). 

Pieskovce použité na výrobu štiepaných artefaktov tvoria 2,48% (199 kusov) 

celkového počtu. Myslím si, že pieskovcové úštepy pravdepodobne neboli cieľom 

aktivity človeka, skôr druhotným efektom úpravy väčších pieskovcových hľúz, či platní, 

avšak pri tvrdších kompaktnejších odrodách pieskovcov mohli byť využité i samotné 

úštepy. Pieskovce sa v oblasti Trenčianskych Bohuslavíc vyskytujú v hojnej miere 

hlavne v údolnej nive Váhu ako súčasť fluviálnych sedimentov (Krchnavá 1998), boli 

teda veľmi pravdepodobne tiež lokálnou surovinou. 

Artefakty z vápenca tvoria 1,17% (94 kusov). Najviac je zastúpený dolomitický 

a jurský vápenec, 2 artefakty sú z opuky. Rôzne druhy vápenca sú súčasťou vnútorného 

okruhu Karpatského bradlového pásma, na okraji ktorého leží aj samotná lokalita 

Trenčianske Bohuslavice (Krchnavá 1998). Viaceré artefakty naznačujú, že vápencová 

surovina bola zbieraná aj v podobe okruhliakov z riečišťa Váhu. 
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Kremencové a kremenné artefakty boli zastúpené minimálnym počtom kusov 

(Tabela 3).  Kremenec je v prevahe, tvorí 0,4% (32 kusov), kremeň iba 0,05% (4 kusy) 

celkového počtu štiepanej industrie. Tieto suroviny možno získať prakticky priamo na 

lokalite, či v jej blízkosti. Kremeň a kremence tvoria približne jednu pätinu (21%) 

fluviálnych sedimentov rieky Váh (Krchnavá 1998). 

Zo surovín je najmenej zastúpený limnokvarcit - 3 kusy (0,04%). Je produktom 

precipitálne silne mineralizovaných (SiO2) termálnych prameňov po utíchnutí 

mladotreťohornej vulkanickej činnosti v prípade, že termy vyvierali do prostredia 

sladkovodných jadier. Limnokvarcit je kompaktný, ale aj pórovitý. Je tvorený najmä 

rôznymi morfologickými formami jemnozrnného chalcedónu. Často obsahuje zvyšky 

močiarnych tráv a peľové zrná. Na Slovensku sú dve oblasti výskytu limnokvarcitu. 

Prvá je na okrajoch Žiarskej kotliny v najvrchnejších polohách jej neogénnej výplne 

a sú pravdepodobne sarmatského až pliocénneho veku. Druhou oblasťou sú Slánske 

vrchy a Vihorlat. Tieto sú panónskeho veku. Okrem primárnych výskytov, okruhliaky 

limnokvarcitov sa nachádzajú aj v náplavoch Hrona (Hovorka/Illášová 2002, 64). 

 

 

5.1.2. Technologická a typologická analýza 

 

Analýza štiepaných artefaktov sa sústreďuje na popis hlavných typologických 

skupín nástrojov a ich podskupín, technologické prevedenie, či špecifické prípadov a 

odchýlky. Najpočetnejšou skupinou sú neopracované čepele (Tabela 2). Tvoria jednu 

tretinu nálezov (33,76%). Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria retušované nástroje 

(23,91%). Ďalšou početnou skupinou sú úštepy (18,05%), nasledujú fragmenty úštepov 

a odštepky (15,88%). Pomerne veľkú časť inventára tvoria rydlové triesky (5,95%) 

a v najmenšej miere sú zastúpené jadrá (2,45%).  

 

5.1.3. Jadrá 

 

V nálezových vrstvách sa našlo 196 jadier, čo predstavuje 2,45% celkového 

počtu štiepanej industrie. V surovinovom zložení jadier prevláda rádiolarit (128 kusov), 

za ním nasleduje pazúrik (47 kusov) a menej zastúpené sú pieskovec (9 kusov), rohovec 

(8 kusov), kremenec (2 kusy) a vápenec (2 kusy). 
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Miernu prevahu majú jadrá s jednou úderovou plochou - jednopodstavové (48 

kusov = 24%) nad jadrami dvojpodstavovými s dvomi protismernými úderovými 

plochami s jedným protismerným úderom (39 kusov = 19,9%), a jadrami so zmenenou 

orientáciou s viacerými úderovými plochami (32 kusov = 16,33%). Nasledujú jadrá 

dvojpodstavové s protismernými úderovými plochami s viacsmernými údermi (29 

kusov = 14,8%). Diskovité jadrá tvoria 13,78% počtu jadier. 27 fragmentov jadier 

nebolo možné presnejšie zaradiť. 

Čo sa týka fázy redukcie, v absolútnej prevahe sú jadrá v pokročilej fáze ťažby 

(101 kusov), po nich nasledujú jadrá v stave úplného vyťaženia (71 kusov) 

a v najmenšej miere boli zastúpené jadrá v počiatočnej fáze ťažby (13 kusov). Bližšie 

neidentifikovateľné fragmenty tvorí 11 kusov jadier (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Archeologický výskum. Početné a percentuálne zastúpenie jadier. IS – počiatočná fáza, FS - 

pokročilá fáza redukcie, RS – stav úplného vyťaženia. 

 

Jadrá IS FS RS neurč Spolu % 
  úš/ č. úš čep. úš/ č. úš čep. úš/ č. úš čep. fragm.     

jednopodstavové  3 10 17 5 13   48 24,49 
dvojpodstavové 

protismerné s 1 úderom    2 10 2 25   39 19,90 
dvojpodstavové 

protismerné s viac údermi 3   7 10 3 6   29 14,80 
so zmenenou orientáciou  1 3 19   9   32 16,33 

diskovité 1   11 2 4 3   21 10,71 
neurčené 3 2 3 7 1   11 27 13,78 

Spolu 7 6 36 65 15 56 11 196 100,00
% 3,57 3,06 18,37 33,16 7,65 28,57 5,61 100   

 

Jadrá v počiatočnej fáze ťažby majú na povrchu značnú prevahu kôry nakoľko z 

nich bolo odbitých len niekoľko prvotných (vrchlíkových) úštepov. Patria sem 3 

jednopodstavové čepeľové a 3 dvojpodstavové úštepové jadrá, 1 veľké jadro 

diskovitého charakteru, 3 úštepové a 2 čepeľové, bližšie nezaradené jadrá.   

Najviac jadier sa nachádza vo fáze pokročilej redukcie. Sem patrí 27 

jednopodstavových jadier ( z toho 10 úštepových a 17 čepeľových), 12 jadier s dvomi 

protismernými úderovými plochami s jedným protismerným úderom (z toho 2 úštepové 

a 10 čepeľových), 17 jadier s dvomi protismernými úderovými plochami 

s viacsmernými údermi (z toho 7 úštepových a 10 čepeľových), 22 jadier so zmenenou 
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orientáciou (z toho 3 úštepové a 19 čepeľových), 13 diskovitých jadier (z toho 11 

úštepových a 2 čepeľové) a 3 úštepové a 7 čepeľových bližšie neurčených jadier. 

Reziduálne jadrá, či jadrá v stave úplného vyťaženia, tvorí 18 

jednopodstavových (z toho 5 úštepových a 13 čepeľových), 27 jadier s dvomi 

protismernými úderovými plochami s jedným protismerným úderom (z toho 2 úštepové 

a 25 čepeľových), 9 jadier s dvomi protismernými úderovými plochami s viacsmernými 

údermi (z toho 3 úštepové a 6 čepeľových), 9 čepeľových jadier so zmenenou 

orientáciou, 7 diskovitých jadier (z toho 4 úštepové a 3 čepeľové) a jedno úštepové 

bližšie neurčené jadro. 

V materiáli prevažujú čepeľové (čepele a čepieľky) jadrá nad úštepovými 

(úštepy a čepeľovité úštepy). Čepeľové jadrá tvoria 64,79% a úštepové 29,59% 

celkového počtu. Zvyšok (5,61%) sú neurčené jadrá. 

Na prípravu úderovej plochy boli použité tri techniky. Najčastejšie bola plocha 

upravovaná viacerými údermi (86 jadier). Príprava úderovej plochy jedným negatívom 

bola použitá na 16 jadrách a 66 jadier malo prirodzenú úderovú plochu. Zvyšok jadier 

(28 kusov) tvoria fragmenty jadier, u ktorých nebolo možné určiť spôsob prípravy 

úderovej plochy. 

Z typov jadier sú najviac zastúpené hranolové (69 kusov; Tab. XXXI: 2, 5; 

XXXII: 2; XXXVI: 1, 6), diskovité (21 kusov; Tab. XXXII: 3; XXXIII: 1, 2; XXXIV: 

1), ihlancovité (16 kusov; Tab. XXXI: 4; XXXII: 1), polyedrické (16 kusov; Tab. 

XXXI: 1, 3), hranolové ploské (12 kusov), ploché doskovité (6 kusov), kužeľovité (3 

kusy), dvomi exemplármi sú zastúpené cylindrické jadrá, jadrá s dvomi kôrovými 

bokmi a nepravidelné hľuzy. Ostatné jadrá sú fragmenty, ktoré nebolo možné 

typologicky presnejšie zaradiť. Dve hranolové jadrá (Tab. XXXVI: 1, 6) pochádzajú 

z najmladšej vrstvy. 

Priemerné rozmery jadier sú 52 x 42 x 29 mm (d x š x h). Intervaly rozmerov sa 

pohybujú v rozmedzí 22-130 mm pre dĺžku, 13-116 mm pre šírku a 10-90 mm pre 

hrúbku. Na piatich jadrách boli zachované stopy červeného farbiva a tri fragmenty 

jadier (dva z hnedého a jeden zo zeleného rádiolaritu) majú stopy otĺkania po celej 

ploche zachovaného pôvodného povrchu. Obitie sa prejavuje ako drobné jamky na 

pôvodne hladšej kôre. Možno teda usudzovať, že kamene pôvodne slúžili ako otĺkače na 

výrobu štiepaných artefaktov až do okamihu, keď sa náhodne rozštiepili. Potom sa 

pravdepodobne upravili do tvaru vhodného na výrobu čepieľok. Päť jadier (tri 

z pazúrika a dve z rádiolaritu) vykazovalo stopy prepálenia. 
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5.1.4. Fragmenty úštepov a odštepky 

 

Odštepky, úlomky, malé úštepy a fragmenty úštepov tvoria v nálezovom 

inventári pomerne veľkú skupinu. Našlo sa 1273 kusov, čo predstavuje 15,91% 

celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 2). Najväčšiu časť tejto skupiny tvoria 

fragmenty úštepov (69,52%), ďalšími početnými skupinami sú malé úštepy do 15 mm  

veľkosti (13,98%) a úštepy, ktoré vznikli pri retušovaní (10,06%). Najmenšiu časť 

súboru tvoria odštepky (6,44%) (Tabela 4).  

 Zo surovín sú tu najviac zastúpené rádiolarit (749 krát = 58,83%) a pazúrik (443 

krát = 34,80%). Z rádiolaritov prevláda hnedý (410 kusov) nad zeleným (262 kusov) 

a zvyšok sú rôznofarebné varianty. Pri pazúriku je najčastejší výskyt patinovaného (369 

krát), menej boli zastúpené sivé odrody (73 krát) a iba v jednom prípade sa jednalo 

o pazúrik čokoládovej farby. Menej zastúpené sú rohovec (28 krát = 2,2%), pieskovec 

(23 krát = 1,81%) a vápenec (16 krát = 1,26%). Z 28 kusov rohovca 6 krát sa použil 

čierny menilitický rohovec. V minimálnej miere sa objavujú kremenec (9 krát = 0,71%), 

obsidián (3 krát = 0,24%) a kremeň (2 krát = 0,15%). Kôra sa zachovala na 159 kusoch. 

Prepálených bolo 93 kusov.  

 Počet % 
FF 885 69,52 
SF 178 13,98 
CH 128 10,06 
OD 82 6,44 

Spolu 1273 100,00  

Tabela 4. Archeologický výskum. Fragmenty úštepov a 

odštepky. FF – fragmenty úštepov, SF – malé úštepy, CH – 

úštepy, ktoré vznikli pri  retušovaní, OD – odštepky. 

 

 

5.1.5. Úštepy 

 

Neopracované úštepy sú zastúpené pomerne veľkým počtom kusov. 

Z celkového počtu štiepanej industrie tvoria počtom 1447 kusov 18,05%. Analýza je 

zameraná na zastúpenie surovín, pokrytie dorzálnej strany kôrou (Tabela 5), úpravu 

pätky (Tabela 6), tvar a viditeľnosť bulbu (Tabela 7), smery negatívov na dorzálnej 

strane (Tabela 8) a rozmery úštepov. 
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Tabela 5. Archeologický výskum. Pokrytie úštepov 

na dorzálnej strane kôrou. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 

 

Tabela 6. Archeologický výskum. Úprava pätky na 

úštepoch. Početné a percentuálne zastúpenie. 

 

Pokrytie kôrou Počet % 
bez kôry 918 63,44 

do 25% povrchu 224 15,48 
do 50% povrchu 114 7,88 
do 75% povrchu 59 4,08 
úplné pokrytie 132 9,12 

Spolu 1447 100,00

Pätka Počet % 
s kôrou 82 5,67 
hladká 543 37,53 

upravená 1 negatívom 10 0,69 
facetovaná 69 4,77 

klinová 84 5,81 
s rímsou alebo bodová 258 17,83 

neurčená 401 27,71 
Spolu 1447 100,00

Tabela 7. Archeologický výskum. Viditeľnosť 

a tvar bulbu na úštepoch. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 

  

 

Tabela 8. Archeologický výskum. Negatívy na 

dorzálnej strane úštepov. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 

 

 

 

 

 

Bulbus Počet % 
neviditeľný 402 27,78 
viditeľný 105 7,26 

kužeľovitý 836 57,77 
mikronegatívy 104 7,19 

Spolu 1447 100,00

Negatívy na dorzálnej strane Počet % 
rovnobežné 313 21,63 

priečne 577 39,88 
protismerné 86 5,94 
dostredivé 15 1,04 

z hrany jadra 23 1,59 
z hrany jadra druhotný  80 5,53 

iné 353 24,40 
Spolu 1447 100,00

 

V súbore úštepov sú zo surovín najčastejšie zastúpené rádiolarity. Počtom 843 

kusov tvoria 58,26% celkového množstva úštepov. Z farebných odtieňov prevláda 

hnedý počtom 483 kusov, teda nadpolovičnou väčšinou, druhým najpočetnejším je 

zelený odtieň (263 kusov). Veľkým počtom výskytu je zastúpený aj žltý rádiolarit (69 

kusov). Zvyšok patrí tmavším sivozeleným, sivohnedým až takmer čiernym odrodám. 

Pazúrik bol v skupine úštepov zastúpený počtom 347 kusov. Prevláda bielo patinovaný 

pazúrik (250 kusov) nad sivým (82 kusov). 15 kusov bolo bez patiny. Veľkým 

početným zastúpením sa vyznačuje aj skupina väčších a hrubších pieskovcových 

úštepov (118 kusov = 8,16%). Ide o úštepy z pieskovcových hľúz a okruhliakov, nie 

fragmenty z pieskovcových platní, ktoré analyzujem samostatne v kapitole 
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o opracovaných a neopracovaných kameňoch z výskumu. Ďalšími použitými 

surovinami boli vápenec (64 kusov = 4,42%), rohovce (59 kusov = 4,07%), kremenec 

(13 kusov = 0,9%), kremeň (2 kusy = 0,14%) a v jednom prípade išlo o úštep 

z limnokvarcitu (0,07%). Z počtu 59 rohovcov patria štyri kusy čiernemu menilitickému 

rohovcu. 

Rozbor pokrytia úštepov kôrou ukázal, že najviac úštepov bolo úplne bez kôry 

(918 kusov = 63,44%). Úštepy s kôrou do 25% povrchu tvoria 15,48% celkového počtu 

(224 kusov), nasledujú úštepy s úplným pokrytím dorzálnej strany (132 kusov = 

9,12%). Úštepy s pokrytím do 50% povrchu dorzálnej strany tvoria 7,88% (114 kusov) 

a najmenšie zastúpenie majú úštepy s pokrytím do 75% povrchu (59 kusov = 4,08). 

Zo spôsobov úpravy pätky na úštepoch prevláda hladká pätka s počtom 543, čo 

predstavuje viac ako tretinu (37,53%), nasleduje pätka s rímsou alebo bodová (258 

kusov = 17,83%). Takmer rovnaké zastúpenie majú pätky klinová (84 krát = 5,81%) a 

s kôrou, teda prirodzená (82 krát = 5,67%), menej sa objavuje pätka facetovaná (69 krát 

= 4,77%) a najmenej pätka upravená jedným negatívom (10 krát = 0.69%). V 401 

prípadoch (27,71%) nebolo možné pätku presne určiť, alebo ju nebolo možné 

pozorovať. 

Bulbus na úštepoch je najčastejšie kužeľovitý (836 krát = 57,77%), na 402 

úštepoch bol neviditeľný (27,78%), na 105 úštepoch viditeľný (7,26%) a na 104 

úštepoch (7,19%) bol bulbus v tvare mikronegatívov. 

Najčastejšie sa vyskytujúcim typom negatívov na dorzálnej strane boli priečne 

(577 kusov = 39,88%), za nimi nasledujú negatívy rovnobežné (313 kusov = 21,63%). 

Porovnateľné zastúpenie mali negatívy protismerné (86 krát = 5,94%) a druhotné 

z hrany jadra (80 krát = 5,53%). V minimálnom počte sa vyskytli úštepy z hrany jadra 

(23 krát = 1,59%) a dostredivé negatívy (15 krát = 1,04%). Zvyšný počet (353 kusov = 

24,40%) tvoria úštepy s inými negatívmi a bez negatívov na dorzálnej strane. 

Dĺžka úštepov sa pohybuje v rozmedzí od 10 do 106 mm, najčastejšie však od 

20 do 40 mm. Priemerná dĺžka úštepov je 28,64 mm. Šírka úštepov sa pohybuje od 7 do 

118 mm, priemerná je 27,37 mm. Najčastejšia šírka je od 14 do 39 mm. Priemerná 

hrúbka úštepov je 7,88 mm. Celkovo sa hrúbka pohybuje v intervale od 1 do 48 mm, 

najčastejšia je od 2 do 11 mm. 

Prepálených bolo iba 50 kusov úštepov. Jedná sa v najväčšej miere o úštepy 

z rádiolaritu a pazúrika, niekoľko prepálených úštepov bolo zo surovinovej stránky 

ťažko identifikovateľných, preto som ich zaradil iba do širšej skupiny rohovcov. Podľa 
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viacerých prípadov prepálených a neskôr zlomených artefaktov, ktoré bolo možné určiť, 

však možno predpokladať, že aj tieto kusy budú patriť k dvom horeuvedeným 

surovinám. Na niekoľkých úštepoch (cca 10-15 kusov) bolo badať levalloisku techniku 

štiepania, kedy tvar úštepu pri bazálnom pohľade tvorí charakteristické široko 

roztvorené V (pre ilustráciu pozri Svoboda a kol. 2002, 138-139, Obr. 50: 7-9). 

 

 

5.1.6. Čepele 

 

Neopracované čepele (Tab. XXIX: 10-15; XXX: 1-25) tvoria najväčšiu časť 

nálezového inventára z výskumu v Trenčianskych Bohuslaviciach. Našlo sa 2706, čo 

tvorí 33,76% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 2). Z tohto množstva je 906 

čepelí kompletných (33,48%), zostatok tvoria fragmenty rôznych častí čepelí (Tabela 

16). 

Pri analýze čepelí sa sledovali technologické a morfologické znaky. 

Z technologických znakov boli analyzované pokrytie čepelí kôrou (Tabela 9), smery 

negatívov na dorzálnej strane čepelí (Tabela 10), tvar a viditeľnosť bulbu (Tabela 11) a 

spôsob úpravy pätky (Tabela 12). Z morfologického hľadiska sa pozorovali tvar bokov 

(Tabela 13), prierez čepelí (Tabela 14), pozdĺžny profil (Tabela 15), fragmentácia 

(Tabela 16) a rozmery čepelí (Obr. 5-7). 

 

Tabela 9.  Archeologický výskum. Pokrytie kôrou 

na neopracovaných čepeliach. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

 

 

 

 

Tabela 10. Archeologický výskum. Smery 

negatívov na dorzálnej strane neopracovaných 

čepelí. Početné a percentuálne zastúpenie. 

 

Pokrytie kôrou Počet % 
bez kôry 1988 73,47 

bočná (laterálna) 478 17,66 
distálna 93 3,44 

laterálna a distálna 66 2,44 
úplné pokrytie kôrou 81 2,99 

Spolu 2706 100,00

 

 

 

 

 

Smery negatívov Počet % 
z jednopodstavového jadra 1262 46,64 
z dvojpodstavového jadra 569 21,03 

z hrany jadra 36 1,33 
z hrany jadra druhotná 206 7,61 

neurčené 633 23,39 
Spolu 2706 100,00
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Tabela 11. Archeologický výskum. Tvar 

a viditeľnosť bulbu na neopracovaných čepeliach. 

Početné a percentuálne zastúpenie. 

 

 

 

Tabela 16. Archeologický výskum. Fragmentácia 

neopracovaných čepelí. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 

Tabela 12. Archeologický výskum. Úprava pätky 

na neopracovaných čepeliach. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

Tabela 13. Archeologický výskum. Tvar bokov na 

neopracovaných čepeliach. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 

Tabela 14. Archeologický výskum. Priečny prierez 

neopracovaných čepelí. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 

Tabela 15. Archeologický výskum. Pozdĺžny profil 

neopracovaných čepelí. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 

 

Bulbus Počet % 
neviditeľný 1164 43,02 
viditeľný 246 9,09 

kužeľovitý 1189 43,94 
mikronegatívy 107 3,95 

Spolu 2706 100,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pätka Počet % 
s kôrou 70 2,59 
hladká 795 29,38 

upravená 1 negatívom 47 1,74 
facetovaná 130 4,8 

klinová 67 2,48 
s rímsou alebo bodová 476 17,59 

neurčená 1121 41,43 
Spolu 2706 100,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tvar bokov Počet % 
paralelné 1344 49,67 

konvergentné 320 11,83 
divergentné 368 13,6 
nepravidelné 669 24,72 

neurčené 5 0,19 
Spolu 2706 100,00

 
 
 
 
 
 
 
 

Prierez Počet % 
trojuholníkovitý 1420 52,48 
lichobežníkovitý 998 36,88 

nepravidelný 288 10,64 
Spolu 2706 100,00

 
 
 
 
 
 
 
 

Pozdĺžny profil Počet % 
rovný 701 25,91 

vypuklý 1409 52,07 
skrútený 596 22,03 

Spolu 2706 100,00

 
 
 
 

 

Fragmentácia čepelí Počet % 
spodná 308 11,38 

spodná-stredná 477 17,63 
stredná 486 17,96 

stredná-horná 330 12,2 
horná 199 7,35 

celé čepele 906 33,48 
Spolu 2706 100,00
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 V surovinovom zložení neopracovaných čepelí  (Tabela 2) prevláda rádiolarit 

s množstvom 1537 kusov (56,8%) nad pazúrikom s množstvom 1015 kusov (37,51%). 

Z rádiolaritov sú najbežnejšími farbami hnedá a červená (889 kusov), zelená (450 

kusov) a vo veľkej miere je zastúpený žltý rádiolarit  (82 kusov). Zvyšok sú sivohnedé 

a sivozelené až tmavosivé odrody. Najväčšie zastúpenie z odrôd pazúrika má 

patinovaný (813 kusov), menej sivý a nepatinovaný (192) a najmenej čokoládový (10 

kusov). Okrem rádiolaritu a pazúrika sú v neopracovaných čepeliach zastúpené rohovce 

(66 kusov = 2,44%), z toho 3 kusy artefaktov sú z menilitického rohovca, ďalej sú to 

pieskovec (48 kusov = 1,77%), obsidián (21 kusov = 0,78%), vápenec (11 = 0,4%) 

a kremenec (8 kusov = 0,3%). Iba 92 čepelí malo stopy po prepálení ohňom. 

 Kôra sa na čepeliach nachádzala v malom množstve (Tabela 9). Z celkového 

počtu 2706 čepelí bolo 1988 kusov (73,47%) úplne bez kôry, na 478 kusoch (17,66%) 

bola bočná (laterálna) kôra, distálna kôra sa nachádzala na 93 čepeliach (3,44%), 

laterálna a distálna kôra bola na 66 čepeliach (2,44%) a 81 čepelí (2,99%) bolo úplne 

pokrytých kôrou.  

 Rozbor smerov negatívov na dorzálnej strane čepelí ukazuje na prevahu typu 

negatívov z jednopodstavového jadra (Tabela 10). S počtom 1262 čepelí (46,64%) 

prevláda nad negatívmi z dvojpodstavového jadra (569 čepelí = 21,03%). Zastúpené sú 

i čepele ešte so stopami hrany jadra, teda druhotné čepele z hrany jadra (206 kusov = 

7,61%) a čepele z hrany jadra (36 kusov = 1,33%). Čepele a fragmenty čepelí, 

pri ktorých nebolo možné určiť smery negatívov tvoria 23,39% súboru (633 kusov). 

Sem sú zaradené i vrchlíkové čepele s úplným pokrytím kôrou.  

 Pomer zastúpenia typov bulbu je takisto ovplyvnený pomerne veľkou 

fragmentáciou čepelí (Tabela 11). Na 1164 čepeliach (43,02%) je bulbus neviditeľný. 

Kužeľovitý bulbus sa objavuje na 1189 čepeliach a tvorí 43,94% celkového množstva 

čepelí. Viditeľný bulbus bol zistený v 246 prípadoch (9,09%) a 107 krát (3,95%) sa 

objavuje bulbus vo forme mikronegatívov. 

 Najčastejším typom pätky je hladká. Zistila sa v 795 prípadoch, čo tvorí 29,38% 

celkového počtu čepelí (Tabela 12). Ďalšími typmi sú podľa poradia pätka s rímsou 

alebo bodová (476 kusov = 17,59%), facetovaná (130 kusov = 4,8%), prirodzená 

s kôrou (70 kusov = 2,59%), klinová (67 kusov = 2,48%) a pätka upravená jedným 

negatívom (47 kusov = 1,74%). Pri ostatných čepeliach (1121 kusov = 41,43%) nebolo 

možné pätku presne určiť, zväčša z dôvodu absencie spodnej časti čepele, či odbitia na 

spodnej (bazálnej) časti čepele. 
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Obr. 5. Archeologický výskum. Diagram znázorňujúci dĺžku celých čepelí. 

Obr. 6. Archeologický výskum. Diagram znázorňujúci šírku celých čepelí. 
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Obr. 7. Archeologický výskum. Diagram znázorňujúci hrúbku celých čepelí. 

Rozborom tvaru bokov (Tabela 13) čepelí sa zistilo, že takmer polovica čepelí 

má paralelné boky (1344 kusov = 49,67%), menej čepelí má boky nepravidelné (669 

kusov = 24,72%). Divergentný tvar bokov má 368 čepelí (13,6%) a najmenej zastúpený 

je konvergentný tvar (320 krát = 11,83). 

Čepele majú najčastejšie trojuholníkovitý priečny prierez (1420 kusov = 

52,48%). Lichobežníkovitý prierez sa objavuje 998 krát (36,88%) a 288 čepelí (10,64%) 

má prierez nepravidelný. Prípadná malá odchýlka od skutočnosti môže byť spôsobená 

ťažšie určiteľnými fragmentami čepelí, ktoré som zaradil medzi čepele s nepravidelným 

prierezom (Tabela 14). 

Z celkového počtu čepelí malo 1409 čepelí (52,07%) vypuklý pozdĺžny profil, 

701 kusov (25,91%) malo rovný profil a 596 čepelí  (22,03%) malo profil skrútený. Pri 

analyzovaní pozdĺžneho profilu čepelí môže takisto spôsobovať čiastočné skreslenie 

údajov zlomkovitosť analyzovaného materiálu (Tabela 15). Kombinácie prierezu, 

pozdĺžneho profilu a tvaru bokov na čepeliach sú rôzne, avšak najčastejšie sa objavujú 

kombinácie vypuklého pozdĺžneho profilu a paralelných bokov s trojuholníkovitým 

(340 výskytov) alebo lichobežníkovitým (324 čepelí) prierezom. Takisto časté sú aj 

kombinácie rovného profilu s paralelnými bokmi a trojuholníkovitým (205 čepelí) alebo 

 35



lichobežníkovitým (120 čepelí) prierezom. Treťou veľkou skupinou sú čepele so 

skrúteným profilom, paralelnými bokmi a trojuholníkovitým (131 čepelí) alebo 

lichobežníkovitým (122 čepelí) prierezom. Najmenej sa vyskytujú kombinácie skrútený 

profil, nepravidelný prierez a divergentné boky čepele (3 čepelí), ďalej skrútený profil, 

nepravidelný prierez a konvergentné boky čepele (5 čepelí) a rovný profil, nepravidelný 

prierez a divergentné boky (7 čepelí). Ostatné kombinácie majú zastúpenie od 11 do 97 

prípadov. 

Pre analýzu rozmerov čepelí boli použité iba kompletné kusy. Tento nálezový 

súbor obsahuje 906 kusov artefaktov, čo predstavuje 33,48% celkového množstva 

neopracovaných čepelí (Tabela 16). Zo zachovaných fragmentov sa najčastejšie našli 

stredné časti (486 kusov = 17,96%) a spodno-stredné časti (477 kusov = 17,63%). 

Menej zastúpené sú stredno-horné časti (330 kusov = 12,2%) a spodné časti (308 kusov 

= 11,38%) a najmenej sa našlo horných častí (199 kusov = 7,35%).  

Dĺžka kompletných čepelí sa pohybuje od 13 do 105 mm (Obr. 5) , najčastejšie 

však od 20 do 44 mm, priemerná dĺžka je 38,37 mm. Šírka čepelí je v rozmedzí od 4 do 

55 mm (Obr. 6), najčastejšie od 10 do 21 mm, priemerná šírka je 17,7 mm. Hrúbka 

čepelí je v intervale od 1 do 22 mm (Obr. 7), najčastejšie od 2 do 6 mm. Priemerná 

hrúbka čepelí je 5,55 mm.  

 

 

5.1.7. Retušované nástroje 

 

Retušované nástroje (Tabela 17) tvoria počtom 1917 kusov (23,91%) druhú 

najpočetnejšiu skupinu zo štiepanej industrie (Tabela 2). Spracovaný materiál je 

rozdelený do jednotlivých typologických skupín nástrojov, ktoré sú analyzované ako 

samostatné celky. Rozbor je zameraný na priradenie nástrojov ku skupinám 

konkrétnych typov na základe typologickej, funkčnej či morfologickej podobnosti. Pri 

určovaní som sa pridržiaval terminológie mladopaleolitických nástrojov, ktorú 

vypracovali D. de Sonneville-Bordes a J. Perrot (Sonneville-Bordes/Perrot 1954, 1955, 

1956, 1956a) a upravenú a preloženú do češtiny publikoval tiež Bohuslav Klíma (1956). 

Niektoré varianty typov nástrojov, ktoré sa v práci B. Klímu nenachádzali, som 

priraďoval iba k príslušným hlavným skupinám nástrojov s podrobným vysvetlením, 

resp. obrazovou prílohou pre lepšiu predstavu o danom nástroji.  
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Tabela 17. Archeologický výskum. 

Skupina retušovaných nástrojov. 

Početné a percentuálne zastúpenie. 

%RN – percentuálne zastúpenie v rámci 

skupiny retušovaných nástrojov, %CP – 

percentuálne zastúpenie v rámci 

celkového počtu štiepanej kamennej 

industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 18. Archeologický výskum. 

Škrabadlá. Početné a percentuálne 

zastúpenie. %RN – percentuálne 

zastúpenie v rámci skupiny škrabadiel, 

%CP – percentuálne zastúpenie 

v rámci celkového počtu štiepanej 

kamennej industrie 

 

  

Retušované nástroje Počet %RN %CP 
škrabadlá 75 3,91 0,94 
hoblíky 2 0,10 0,02 

kombinované nástroje 31 1,62 0,39 
vrtáky 2 0,10 0,02 
rydlá 460 24,00 5,74 
hroty 7 0,37 0,09 

nože a čepele 960 50,08 11,98 
listovité hroty a plošne ret 11 0,57 0,14 

driapadlovité 25 1,30 0,31 
drobnotvará industria 265 13,82 3,31 

retušované úštepy 79 4,12 0,99 
Spolu 1917 100,00 23,91 

 

5.1.7.1. Škrabadlá 

 

Skupina škrabadiel tvorí počtom 75 kusov iba 3,91% retušovaných nástrojov 

a 0,94% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 17). Je zastúpená prevažne 

čepeľovými a nevýraznými čepeľovými škrabadlami. V surovinovom zložení prevláda 

pazúrik. Bol použitý v 42 prípadoch. Najviac je zastúpený patinovaný pazúrik (28 

kusov), sivý pazúrik sa použil 13 krát a jeden kus bol z čokoládového pazúrika. 

Rádiolarit bol na výrobu škrabadiel použitý v 29 prípadoch. Prevláda hnedý rádiolarit 

(16 kusov) nad zeleným (10 kusov). Dva kusy sú z tmavších odrôd a jeden kus je zo 

žltého rádiolaritu. V malej miere bol použitý aj obsidián (3 kusy)  a rohovec (1 kus).  

Najpočetnejším typom škrabadiel boli čepeľové škrabadlá s bočnou retušou – 

typ 5 (39 kusov, Tab. II: 1-5, 7, 10-12). Tvoria 52% skupiny škrabadiel. Najčastejšie sú 

urobené na čepeliach s divergentnými alebo rovnobežnými hranami, ktoré sú 

opracované polostrmou, zväčša súvislou retušou. 

 
Škrabadlá Počet %RN %CP
čepeľové 13 17,33 0,16

nevýrazné čepeľové 11 14,67 0,14
dvojité 3 4,00 0,04

oblúkovito lomené škrabadlo 2 2,67 0,02
čepeľové s bočnou retušou 39 52,00 0,49

čepeľové so strmou bočnou retušou 1 1,33 0,01
vejárovité 3 4,00 0,04
úštepové 2 2,67 0,02

nechtovité 1 1,33 0,01
Spolu 75 100,00 0,94
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Druhú veľkú skupinu tvoria čepeľové škrabadlá – typ 1 (13 kusov, Tab. I: 1-3) 

spolu s nevýraznými čepeľovými škrabadlami – typ 2 (11 kusov, Tab. I: 4-9). Aj 

pri nevýrazných čepeľových škrabadlách sa objavuje bočná retuš, niekedy iba čiastočná. 

 Zvláštnu skupinu tvoria 3 vejárovité škrabadlá (Tab. II: 6, 8, 9), prípadne by 

k nim bolo možné zaradiť i ďalší (nekompletný) kus s odlomenou spodnou časťou, 

ktorý však ponechávam priradený k typu 5 (Tab. II: 1). Všetky sú z pazúrika a ich 

rozmery sa pohybujú od 49 do 56 mm (dĺžka), od 19 do 23 mm (šírka) a od 7 do 9 mm 

(hrúbka).  

V malom množstve sa objavili aj dvojité škrabadlá – typ 3. Zastúpené sú tromi 

kusmi (Tab. I: 12-14).  

Dvomi exemplármi sú zastúpené úštepové škrabadlá – typ 8 (Tab. I: 10) a takým 

istým počtom sú zastúpené oblúkovito lomené škrabadlá – typ 4 (2 kusy). Nechtovité 

škrabadlá – typ 10 zastupuje 1 kus. Našlo sa aj jedno škrabadlo so strmou bočnou 

retušou - Typ 6 (Tab. I: 11). 

Hlavice škrabadiel sú formované do viac či menej vypuklého oblúka. Väčšina 

škrabadiel sa nezachovala celá. V 43 prípadoch ide o fragmenty čepelí a v 32 o celé 

čepele. Dĺžka celých škrabadiel sa pohybuje od 28 do 85 mm, najčastejšie od 46 do 56 

mm, priemerná dĺžka je 47,24 mm. Maximálna šírka škrabadiel je od 15 do 39 mm, 

najčastejšie 22 mm, priemer je 23,33 mm. Ich hrúbka sa pohybuje v rozmedzí od 4 do 

16 mm, priemerná hrúbka je 9 mm.  

 

 5.1.7.2. Hoblíky 

 

V nálezovom súbore boli iba dva hoblíky – typ 16 (Tabela 17). Tvoria 0,10% 

z retušovaných nástrojov a 0,02% celkového počtu štiepanej industrie. Obidva boli 

vyrobené z jednopodstavových jadier z rádiolaritu. Prvý exemplár má rozmery 58 x 38 

x 32 mm, je vyrobený z hnedého rádiolaritu a má zachovaných 50% kôry (Tab. 3: 1). 

Pracovnú hranu má doretušovanú strmou retušou.  

Druhý hoblík je veľmi podobný prvému, je zo sivohnedého rádiolaritu, má 

rozmery 66 x 36 x 29 mm a zachovaných 50% kôry (Tab. 3: 2). Pracovnú hranu má 

doretušovanú jemnou mikroretušou. Podľa hĺbky, v ktorej sa našli, možno oba hoblíky 

priradiť k hlavnej (strednej) nálezovej vrstve. 
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 5.1.7.3. Rydlá 

 

Rydlá tvoria po čepeliach druhú najpočetnejšiu skupinu retušovaných nástrojov. 

Počtom 460 kusov zaberajú 24% retušovaných nástrojov a 5,74% celkového počtu 

štiepanej kamennej industrie (Tabela 17). Prevládajú rydlá klinové nad hranovými 

a ostatnými typmi. Veľká väčšina rydiel bola vyrobená z pazúrika (332 kusov = 

72,17%). Najviac rydiel (247 kusov) bolo z patinovaného pazúrika, menej (78 kusov) zo 

sivého a nepatinovaného a najmenej, iba 7 rydiel, bolo z čokoládového pazúrika. 

Druhou surovinou v početnom zastúpení je rádiolarit, z ktorého bolo vyrobených 119 

rydiel (25,87%). Prevláda hnedý rádiolarit (65 kusov) nad zeleným (37 kusov) 

a ostatnými tmavšími a miešanými odrodami. Zo žltého rádiolaritu bolo vyrobených 5 

rydiel.  Najmenšie zastúpenie zo surovín mali rohovec (8 kusov = 1,74%) a obsidián (1 

kus = 0,22%). 

 

 

Tabela 19. Archeologický 

výskum. Rydlá. Početné 

a percentuálne zastúpenie. %RN – 

percentuálne zastúpenie v rámci 

skupiny rydiel, %CP – 

percentuálne zastúpenie v rámci 

celkového počtu štiepanej 

kamennej industrie 

 
 

 

Rydlá Počet %RN %CP
klinové stredné 55 11,96 0,69 

klinové zakrivené 9 1,96 0,11 
klinové bočné 42 9,13 0,52 

klinové na zlomenej čepeli 107 23,26 1,33 
niekoľkonásobné klinové 37 8,04 0,46 

hranové na priečne retušovanej čepeli 11 2,39 0,14 
hranové na šikmo retušovanej čepeli 62 13,48 0,77 
hranové na vkleslo retušovanej čepeli 21 4,57 0,26 

hranové na vyklenuto retušovanej čepeli 9 1,96 0,11 
priečne 4 0,87 0,05 

niekoľkonásobné hranové 16 3,48 0,20 
niekoľkonásobné zmiešané 30 6,52 0,37 

typ de Noailles 2 0,43 0,02 
jadrové 3 0,65 0,04 
ploché 23 5,00 0,29 

bližšie neurčené 29 6,30 0,36 
Spolu 460 100,00 5,74 

 

 

Klinové rydlá stredné (Tab. VII: 6-12; VIII: 1-2) sa našli v počte 55 kusov, čo 

predstavuje 11,96% rydiel a 0,69% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 19). 

Väčšinou sú vyrobené na čepeliach alebo ich stredných či horných častiach. Iba dva 

kusy boli vyrobené na spodnej časti čepelí. Retušované čepele majú takmer vo všetkých 

prípadoch jednostrannú alebo obojstrannú polostrmú laterálnu retuš alebo mikroretuš 

a vyskytuje sa aj spodná retuš (Tab. VII: 6, 8). Rydlová hrana je tvorená najčastejšie 

dvomi údermi. Dva kusy majú stopy prepálenia ohňom. Asi tretina kusov má laterálnu 
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kôru. Dĺžka rydiel sa pohybuje od 18 do 76 mm, šírka je v rozmedzí od 11 do 43 mm, 

hrúbka od 4 do 17 mm. 

Klinové rydlá zakrivené (Tab. VIII: 3-8) sa objavujú v malom počte (Tabela 19). 

Našlo sa 9 kusov, čo predstavuje 1,96% počtu rydiel a 0,11% celkového množstva 

štiepanej industrie. Všetky okrem jedného (Tab.  VIII: 4), sú vyrobené na čepeliach 

s jednostrannou alebo obojstrannou retušou. Vyskytuje sa aj čiastočná spodná retuš 

(Tab. VIII: 4, 7). Jedno rydlo je z prepáleného pazúrika (Tab. VIII: 8). Dĺžka rydiel je 

od 37 do 70 mm, šírka od 15 do 28 mm a hrúbka od 5 do 13 mm. 

Klinové rydlá bočné (Tab. IX: 1-8) sa našli v počte 42 kusov (9,13% počtu 

rydiel a 0,52% počtu štiepanej industrie). Vyrobené sú na pravidelných i nepravidelných 

čepeliach (Tab. IX: 1-3, 5, 6, 8) a takisto na úštepoch (Tab. IX: 4, 7). Na tretine rydiel 

sa vyskytuje polostrmá alebo strmá retuš, menej mikroretuš a v jednom prípade spodná 

retuš. Na 8 kusoch sa vyskytuje laterálna kôra. Pracovná hrana je väčšinou formovaná 

jedným alebo dvomi údermi, iba málokedy viacerými. Dĺžka rydiel sa pohybuje od 22 

do 62 mm, šírka je v rozmedzí od 10 do 48 mm, hrúbka od 4 do 16 mm.  

Najpočetnejšie zastúpenie majú klinové rydlá na zlomenej čepeli (Tab. IX: 9, 

10; X: 1-15). Našlo sa 107 kusov, čo predstavuje 23,26% počtu rydiel a 1,33% 

celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 19). Väčšina je vyrobená na 

pravidelných i nepravidelných čepeliach z jednopodstavového jadra. Najčastejšie sú na 

stredných častiach čepelí (57 kusov), menej na spodných častiach (27 kusov) a najmenej 

na horných (11 kusov) Asi tretina rydiel má jednostrannú alebo obojstrannú polostrmú 

retuš. Spodná retuš sa takmer vôbec nevyskytuje. Prepálených bolo 6 rydiel, všetky 

z pazúrika. Pracovná hrana je tvorená v najväčšej miere jediným odbitím kolmým na 

zlomenú hranu čepele. Iba málo kusov malo viac odbití (Tab. X: 14). Dĺžka rydiel je 

v rozmedzí od 10 do 74 mm, šírka od 7 do 51 mm a hrúbka od 2 do 20 mm. 

Niekoľkonásobné klinové rydlá (Tab. XI: 1-8, XII: 1, 2) sa našli v počte 37 

kusov, čo tvorí 8,04% počtu rydiel a 0,46% celkového množstva štiepanej industrie 

(Tabela 19). Sú vyrobené na čepeliach (najčastejšie na strednej časti) i na hrubších 

nepravidelných úštepoch. Sú formované minimálne dvomi, najčastejšie však viacerými 

odbitiami (niekedy až piatimi alebo šiestimi -  Tab. XI: 4, 8; XII: 2). Najčastejšie ide 

o kombináciu dvoch klinových rydiel na zlomenej čepeli (Tab. XI: 1, 5), klinového 

rydla na zlomenej čepeli a stredného alebo bočného klinového rydla, ale vyskytujú sa 

prakticky všetky kombinácie. Čepele i úštepy sú často retušované (Tab. XI: 3, 6-8; XII: 

1, 2) širokou polostrmou retušou. Zaujímavosťou je niekoľkonásobné klinové rydlo 
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vyrobené na zlomenom polotovare listovitého hrotu zo  zeleného rádiolaritu (Tab. XI: 

7) a rydlo na veľkom úštepe so spodnou retušou driapadlovitého tvaru (Tab. XI: 4). 

V trinástich prípadoch sa zachoval pôvodný povrch suroviny a v jednom prípade bolo 

rydlo prepálené. Dĺžka sa pohybuje od 20 do 66 mm, šírka od 11 do 39 mm a hrúbka od 

4 do 18 mm. 

V malej miere sa vyskytujú hranové rydlá na priečne retušovanej čepeli (Tab. 

XII: 3-5). Našlo sa 11 kusov. Tvoria 2,39% počtu rydiel a 0,14% celkového množstva 

štiepanej industrie. Často ide o pravidelné čepele s priečnou polostrmou retušou na 

oboch koncoch (Tab. XII: 4, 5). V jednom prípade sú na spodnej strane čepele dlátovité 

údery (Tab. XII: 4). Dĺžka rydiel je v rozmedzí od 26 do 68 mm, šírka od 6 do 32 mm 

a hrúbka od 5 do 14 mm. 

Čo sa týka množstva rydiel, na druhom mieste sú hranové rydlá na šikmo  

retušovanej čepeli (Tab. XII: 6-10; XIII: 1-6). Našlo sa 62 kusov, čo predstavuje 

13,48% skupiny rydiel a 0,77% štiepanej kamennej industrie (Tabela 19). Vyrobené sú 

na čepeliach opracovaných širšou polostrmou i strmou laterálnou a koncovou retušou. 

Boli vytvorené takmer výlučne jedným, iba v minimálnej miere dvomi rydlovými 

odbitiami (Tab. XII: 9, Tab. XIII: 3). Niektoré rydlá majú iba šikmú koncovú (distálnu) 

retuš (Tab. XII: 8, 10). Iba dva kusy boli prepálené. Dĺžka hranových rydiel sa pohybuje 

v rozmedzí od 16 do 83 mm, šírka od 9 do 40 mm a hrúbka od 3 do 16 mm. 

Hranové rydlá na vkleslo retušovanej čepeli (Tab. XIII: 7-9) sa našli v počte 21 

kusov. Tvoria 4,57% počtu rydiel a 0,26% celkového množstva štiepanej industrie 

(Tabela 19). Sú vyrobené zväčša na pravidelných, menej na nepravidelných vkleslo 

retušovaných čepeliach, ktoré majú asi v polovici prípadov aj laterálnu retuš alebo 

mikroretuš (Tab. XIII: 7, 9). Jedno rydlo bolo prepálené. Ich dĺžka je od 19 do 78 mm, 

šírka od 9 do 31 mm a hrúbka od 4 do 12 mm.  

Ďalšou málo početnou skupinou sú hranové rydlá na vyklenuto retušovanej 

čepeli. Našlo sa len 9 kusov, čo predstavuje 1,96% skupiny rydiel a 0,11% celkového 

množstva štiepanej industrie (Tabela 19). Vyrobené sú na pravidelných, menej na 

nepravidelných čepeliach, často s laterálnou retušou. Dve rydlá boli vyrobené na 

gravettských hrotoch. Formované sú výlučne jedným odbitím. Dĺžka rydiel je od 18 do 

92 mm, šírka od 12 do 25 mm a hrúbka od 3 do 10 mm. 

Skupinu priečnych rydiel (Tab. XIV: 1, 2) tvoria 4 exempláre (0,87% rydiel 

a 0,05% štiepanej kamennej industrie). Dva kusy sú vyrobené na častiach opracovaných 
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čepelí (Tab. XIV: 1) a dva na úštepoch (Tab. XIV: 2). Ich dĺžka sa pohybuje od 23 do 

40 mm, šírka od 22 do 39 mm a hrúbka od 9 do 13 mm. 

Niekoľkonásobné hranové rydlá (Tab. XIV: 3-4; XV: 3-4; XXXVII: 2) sa 

vyskytujú v malom počte. Našlo sa iba 16 kusov, čo predstavuje 3,48% rydiel 

a 0,20% celkového počtu štiepanej industrie z výskumu (Tabela 19). Vyrobené sú na 

najčastejšie na nepravidelných, menej na pravidelných čepeliach. Iba tri kusy majú aj 

laterálnu retuš. Vyskytujú sa kombinácie rôznych typov hranových rydiel, najčastejšie 

na šikmo retušovanej čepeli v kombinácii s iným typom. Našli sa aj kombinácie dvoch 

hranových rydiel na vkleslo retušovanej čepeli (Tab. XIV: 4). Jedno hranové rydlo na 

šikmo retušovanej čepeli v kombinácii s hranovým rydlom na vkleslo retušovanej čepeli 

sa našlo aj v najmladšom nálezovom horizonte (Tab. XXXVII: 2). Dĺžka rydiel je od 23 

do 73 mm, šírka od 10 do 38 mm a hrúbka od 3 do 15 mm. 

Skupinu niekoľkonásobných zmiešaných rydiel (Tab. XIV: 5-7; XV: 1, 2) tvorí 

30 kusov, čo predstavuje 6,52% rydiel a 0,37% celkového množstva štiepanej industrie 

(Tabela 19). Najčastejšie ide o kombinácie rôznych typov klinových a hranových rydiel 

(Tab. XIV: 5; XI: 1), vyskytujú sa však aj kombinácie s plochým rydlom (Tab. XIV: 7; 

XV: 2) a priečnym rydlom (Tab. XIV: 6). Vyrobené sú na úštepoch i čepeliach, často 

retušovaných. Jedno rydlo bolo vyrobené na zlomenom gravettskom hrote. Jeden 

nástroj bol prepálený. Dĺžka sa pohybuje v rozmedzí od 21 do 59 mm, šírka od 12 do 42 

mm a hrúbka od 4 do 25 mm. 

V materiáli sa vyskytli aj typy veľmi podobné rydlám typu de Noailles (Tab. 

XV: 5). Vyrobené boli viacerými rydlovými odbitiami na obojstranne vkleslo 

retušovaných čepeliach s čiastočnou laterálnou retušou. Našli sa 2 kusy, čo predstavuje 

0,43% rydiel a 0,02% celkového počtu štiepanej kamennej industrie (Tabela 19). Ich 

rozmery sú 55 x 26 x 11 mm (Tab. XV: 5) a 46 x 25 x13 mm. Obidva kusy pochádzajú 

zo strednej nálezovej vrstvy. 

Našli sa aj tri jadrové rydlá (0,65% skupiny rydiel a 0,04% štiepanej industrie). 

Zo surovín sú tu po jednom kuse zastúpené patinovaný pazúrik, hnedý rádiolarit 

a rohovec. Ide o jadrá v stave úplného vyťaženia (reziduálne). Dve jadrá boli hranolové 

(Tab. XV: 6) a jedno kužeľovité. Rozmery sa pohybujú v rozmedzí 35-44 mm (d), 20-

32 mm (š) a 15-20 mm (h). 

Ploché rydlá (Tab. XV: 7-10; XVI: 1-6) sa našli v počte 23 kusov, tvoria 5%  

skupiny rydiel a 0,29% štiepanej kamennej industrie. Formované sú jedným alebo 

dvomi odbitiami, najčastejšie na spodnej strane čepele alebo úštepu. Takmer 
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na všetkých exemplároch je polostrmá až strmá laterálna, niekedy len čiastočná retuš. 

V jednom prípade ide o celoplošne retušovaný úštep zo zeleného rádiolaritu opracovaný 

do obdĺžnikového tvaru (Tab. XVI: 4). Dĺžka rydiel je od 22 do 50 mm, šírka od 11 do 

51 mm a hrúbka od 5 do 14 mm. Dva kusy mali stopy prepálenia v ohni. 

Poslednú skupinu tvorí 29 kusov bližšie neurčených rydiel (Tabela 19). Vo 

väčšine prípadov ide o hranové rydlá na nepravidelných úštepoch, či rydlá na bližšie 

neurčiteľných fragmentoch čepelí (Tab. VIII: 9). Prepálených bolo 6 kusov. Dĺžka 

rydiel sa pohybuje medzi 16 - 85 mm, šírka medzi 7 - 32 mm a hrúbka medzi 3 - 18 

mm. 

 

 5.1.7.4. Kombinované nástroje 

 

Do skupiny kombinovaných nástrojov patrí šesť typov nálezov, z ktorých tri boli 

zastúpené v materiáli z Trenčianskych Bohuslavíc. Ide o typ 17 – škrabadlo - rydlo, typ 

18 – škrabadlo s protiľahlým retušovaným koncom a typ 19 - rydlo s protiľahlým 

retušovaným koncom. Spolu sa našlo 31 kombinovaných nástrojov, čo tvorí 

1,62% retušovaných nástrojov a 0,39% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 17). 

Zo surovín sú zastúpené 18-krát pazúrik a 13-krát rádiolarit. Z pazúrika prevláda 

patinovaný s bielou patinou (10 kusov), menej zastúpený je sivý pazúrik (6 kusov) 

a najmenej čokoládový (2 kusy). Rádiolarit je prevažne hnedej farby (10 kusov), dva 

kusy sú sivozelené a jeden žltý.  

 Tabela 20. Archeologický výskum. Kombinované nástroje. Početné a percentuálne 

zastúpenie. %RN – percentuálne zastúpenie v rámci skupiny kombinovaných 

nástrojov, %CP – percentuálne zastúpenie v rámci celkového počtu štiepanej 

kamennej industrie 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinované nástroje Počet %RN %CP 
škrabadlo – rydlo 20 64,52 0,25 

škrabadlo s protiľahlým retušovaným koncom 7 22,58 0,09 
rydlo s protiľahlým retušovaným koncom 4 12,90 0,05 

Spolu 31 100,00 0,39 

Najčastejším typom kombinovaných nástrojov je typ 17 – škrabadlo – rydlo 

(Tab. IV: 1-6; V: 1-6, VI: 1-3). Našlo sa 20 kusov, čo tvorí 64,52% skupiny 

kombinovaných nástrojov a 0,25% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 20). 

Častou kombináciou je čepeľové škrabadlo s bočnou retušou s hranovým rydlom na 

vkleslo retušovanej čepeli (Tab. IV: 2, 4, 6; V: 2), prípadne čepeľové škrabadlo 
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s bočnou retušou s plochým rydlom (Tab. V: 6) či niekoľkonásobným plochým rydlom 

(Tab. V: 1). Vyskytuje sa aj kombinácia čepeľového škrabadla s klinovým rydlom na 

zlomenej čepeli (Tab. IV: 5; V: 3-5; VI: 2, 3) alebo čepeľového škrabadla s klinovým 

stredným rydlom (Tab. IV: 3). Dĺžka nástrojov je od 36 do 78 mm, šírka od 17 do 33 

mm a hrúbka od 5 do 16 mm. 

Škrabadlo s protiľahlým retušovaným koncom (Tab. VI: 4-7) je zastúpené 7 

kusmi a tvorí 22,58% skupiny kombinovaných nástrojov a 0,09% celkového množstva 

štiepanej industrie (Tabela 20). Vyrobené sú na pravidelných čepeliach s laterálnou, 

niekedy iba čiastočnou, retušou. Protiľahlé konce sú retušované priečne (Tab. VI: 4), 

šikmo (Tab. VI: 5), vkleslo (Tab. VI: 6). V jednom prípade bol protiľahlý koniec mierne 

zahrotený (Tab. VI: 7) nejde však o typ škrabadla s hrotom, tzv. vejárovitého škrabadla 

(pozri kapitolu 5.1.7.1. –škrabadlá typ 7, Tab. II: 7, 8, 10). I keď sú si technologicky 

podobné, zaradil som ho medzi kombinované nástroje. Dĺžka nástrojov sa pohybuje od 

38 do 81 mm, šírka od 14 do 27 mm a hrúbka od 6 do 11 mm. 

Menej zastúpeným typom kombinovaného nástroja je rydlo s protiľahlým 

retušovaným koncom – typ 19 (Tab. VII: 1-3). Našli sa iba 4 kusy a tvoria 12,9% 

kombinovaných nástrojov a 0,05% štiepanej industrie (Tabela 20). Vyrobené sú na 

čepeliach (Tab. VII: 1, 3) a jedno na čepeľovitom úštepe (Tab. VII: 2). Ide 

o kombinácie typov klinových rydiel s priečne retušovaným protiľahlým koncom (Tab. 

VII: 1, 3) a v jednom prípade ide o ploché rydlo s priečne retušovaným protiľahlým 

koncom (Tab. VII: 2) Jeden kus bol prepálený. Ich dĺžka je v rozmedzí od 31 do 59 

mm, šírka od 17 do 34 mm a hrúbka od 5 do 13 mm. 

 

 5.1.7.5. Vrtáky 

 

Počas výskumu sa našli aj dva vrtáky z rádiolaritu (Tab. VII: 4, 5). Tvoria 

0,10% z retušovaných nástrojov a 0,02% celkového množstva štiepanej kamennej 

industrie (Tabela 17). V prvom prípade ide o malý vrták na úštepe zo zeleného 

rádiolaritu (Tab. VII: 4). Jeho rozmery sú 27 x 26 mm (š x d). Hrúbku nebolo možné 

zmerať. Tento nástroj sa totiž v dostupnom materiáli nenachádza, je buď stratený, alebo 

umiestnený na inom mieste, či už v múzeu alebo pri inom materiáli. Jeho kresba je však 

zaznamenaná v starších kresbách z výskumu a údaje o ňom sú aj v dokumentácii 

z výskumu. Našiel sa na ploche B1/82 pri soliflukciou rozvlečenom ohnisku. 
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Druhý nástroj predstavuje dvojitý vrták z hnedého rádiolaritu (Tab. VII: 5; LI – 

v pravom dolnom rohu). Jeho rozmery sú 53 x 29 x 7 mm (š x d x h). Má strmú, až 

kolmú retuš na obidvoch koncoch a jednostrannú laterálnu retuš. Tento kus sa tiež 

našiel na pracovisku B v blízkosti ohniska a prevŕtaných kremenných okruhliakov 

(pozri kapitola 5.2 – Opracované a neopracované kamene).     

 

 5.1.7.6. Hroty 

 

Skupina hrotov je málopočetná, našlo sa 7 kusov a tvoria 0,37% z retušovaných 

nástrojov  a 0,09% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 17). Čo sa týka 

surovinovej skladby, 4 kusy sú z patinovaného pazúrika, a 3 kusy z rádiolaritov rôznej 

farby.  

 

Tabela 21. Archeologický výskum. 

Hroty. Početné a percentuálne 

zastúpenie. %RN – percentuálne 

zastúpenie v rámci skupiny hrotov, 

%CP – percentuálne zastúpenie 

v rámci celkového počtu štiepanej 

kamennej industrie 

Hroty Počet %RN %CP 
hrot typu des Vachons 2 28,57 0,02 

Šípka 1 14,29 0,016 
čepeľ s vrubom 1 14,29 0,016 

Dvojhrot 2 28,57 0,02 
reutilizovaný moustiersky hrot 1 14,29 0,016 

Spolu 7 100,00 0,09 

 

Hroty typu des Vachons – typ 51 sú zastúpené dvomi kusmi a predstavujú 

28,57% hrotov a 0,02% štiepanej industrie (Tabela 21). Jeden je iba horná časť z hrotu 

s obojstrannou a so spodnou retušou. Druhý nástroj je kompletný. Je vyrobený z bielo 

patinovaného pazúrika, má polostrmú ľavostrannú retuš,  čiastočnú pravostrannú retuš 

pri hrote a plošnú retuš na hornom konci vnútornej (ventrálnej) strany nástroja (Tab. 

XVIII: 17). Rozmery hrotu sú 85 x 15 x 7 mm.   

Ďalším nástrojom je šípka - typ 54 (Tabela 21) zo zeleného rádiolaritu 

opracovaná na vnútornej strane jemnou retušou na dolnom a hornom konci (Tab. XVIII: 

16). Jej rozmery sú 36 x 10 x 4 mm a pochádza zo strednej nálezovej vrstvy. 

Do skupiny hrotov patrí i jedna horná časť čepele z pazúrika s plytkým vrubom 

a s čiastočnou obojstrannou jemnou retušou – typ 57 (Tab. XVIII: 20), ktorá predstavuje 

kostienkovský element v inventári z Trenčianskych Bohuslavíc.  

Poslednými nástrojmi skupiny hrotov sú tri bližšie nezaradené nástroje. 

V jednom prípade ide o široký dvojhrot z patinovaného pazúrika, ktorý J. Bárta nazval 
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typom Trenčianske Bohuslavice, resp. bohuslavickým hrotom. Má strmú retuš po celom 

obvode (Tab. XIX: 1). Je typologicky zhodný s najstarším kusom, ktorý sa našiel na 

Tureckom vrchu (Tab. XXXVIII: 1) okrem chýbajúcej úpravy spodnej ventrálnej 

strany. Dvojhrot nájdený pri archeologickom výskume pochádza zo strednej nálezovej 

vrstvy a má rozmery 93 x 37 x 10 mm. Z podobného základu vychádza aj ďalší dvojhrot 

zo sivozeleného rádiolaritu. Tento má však na pravej spodnej strane a ľavej hornej 

strane dva veľké vruby formované strmou retušou, čo mu dáva esovitý tvar (Tab. 

XXIV: 5). Pôvodne išlo tiež o dvojhrot opracovaný polostrmou až strmou retušou, ktorá 

na koncoch nadobúda plošný charakter. Má rozmery 80 x 27 x 9 mm. Pochádza 

z pracoviska B2, zo strednej nálezovej vrstvy z hĺbky 220 cm.   

Posledným nástrojom je reutilizovaný, pravdepodobne moustiersky hrot 

z hnedého rádiolaritu s ohladenými pôvodnými hranami. Doformované boli obidve 

hrany a horná časť nástroja a to veľkou polostrmou širokou až plošnou retušou (Tab. 

XIX: 2). Jeho rozmery sú 89 x 44 x 14 mm. Našiel sa na v sonde B1/82 v hĺbke 230 cm 

priamo v ohnisku, i keď nemá stopy prepálenia. 

 

 5.1.7.7. Listovité hroty a hroty s plošnou retušou 

 

V nálezovom inventári je skupina listovitých hrotov a hrotov s plošnou retušou 

zastúpená 11 kusmi, čo predstavuje 0,57% retušovaných nástrojov a 0,14% celkového 

počtu štiepanej kamennej industrie (Tabela 17). Zo surovín je tu najviac zastúpený 

hnedý rádiolarit (4 kusy), menej sivozelený rádiolarit (2 kusy). Po jednom kuse sú 

zastúpené zelený a zelenohnedý rádiolarit. Pazúrik bol použitý trikrát (2 krát sivý a 1 

krát bielo patinovaný).  

Plošne retušovaný hrot 

z bielo patinovaného pazúrika sa 

našiel jeden (Tab. XXIV: 4) a to 

jeho spodná časť. Opracovaný je 

veľkou plošnou retušou po celej 

dorzálnej strane a polostrmou 

retušou na hranách. 

Tabela 22. Archeologický výskum. Listovité hroty a hroty 

s plošnou retušou. Početné a percentuálne zastúpenie. 

%RN – percentuálne zastúpenie v rámci skupiny 

listovitých hrotov, %CP – percentuálne zastúpenie v rámci 

celkového počtu štiepanej kamennej industrie 

 

Typ hrotu Počet %RN %CP
plošne retušovaný hrot 1 9,09 0,02

listovitý hrot so zaoblenou bázou 10 90,91 0,12
Spolu 11 100,00 0,14

Listovité hroty so zaoblenou 

bázou tvoria počtom 10 kusov 
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90,91% tejto skupiny a 0,12% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 22). 

Kompletných sa zachovalo 8 kusov (Tab. XXIII:1, 4-7; XXIV: 1-3), jeden z nich sa 

našiel po častiach a je zrekonštruovaný (Tab. XXIII: 6). Všetky majú zaoblenú bázu a 

širokú plošnú retuš. Majú tvar vavrínového listu, štyri kusy majú však trošku užší 

pretiahnutý tvar (Tab. XXIII:1, 5-7) a štyri majú tvar oblejší (Tab. XXIII: 4; XXIV: 1-

3). Našli sa aj dva fragmenty listovitých hrotov, jedna horná časť zo sivého pazúrika 

(Tab. XXIII: 2) a jedna spodná časť zo zeleného rádiolaritu (Tab. XXIII: 3). Našli sa 

hlavne na pracovisku B (7 kusov + 1(?) kus) a dva kusy na pracovisku A. Dva kusy 

nájdené na pracovisku B boli v strednej nálezovej vrstve priamo v ohnisku, či v jeho 

blízkosti, ale nemajú stopy po prepálení ohňom. 

 

 5.1.7.8. Retušované čepele a čepieľky 

 

Retušované čepele a čepieľky (Tab. XVIII: 18, 19; XX:1-18; XXI: 1-18; XXII: 

1-16) tvoria najpočetnejšiu skupinu retušovaných nástrojov. Našlo sa 960 kusov, čo 

predstavuje 50,08% z retušovaných nástrojov a 11,98% celkového množstva štiepanej 

industrie (Tabela 17). Zastúpené sú desiatimi typmi (Tabela 23). Do tejto skupiny som 

nezapočítal čepieľky s otupeným bokom a iné typy (Typ 79-91) zaradené do 

samostatnej skupiny drobnotvarej industrie (kapitola 5.1.7.10.). 

V surovinovej skladbe prevláda pazúrik. Je z neho vyrobená viac ako polovica 

opracovaných čepelí. Z bielo patinovaného pazúrika bolo urobených 468 čepelí, zo 

sivého a nepatinovaného 107, a z čokoládového 9 čepelí. Menej zastúpený je rádiolarit, 

hlavne hnedej farby (215 čepelí), menej zelenej (81 čepelí) a najmenej ostatných 

odtieňov, hlavne zelenohnedých (16 čepelí), žltých (15 čepelí) a sivozelených (15 

čepelí). Z bližšie neurčených rohovcov bolo vyrobených 17 čepelí a z obsidiánu 14 

čepelí. Po jednom kuse boli zastúpené menilitický rohovec, limnokvarcit a vápenec.    

Čepeľ s otupeným bokom – typ 58 sa našla v malom počte, iba 3 kusy, čo 

predstavuje 0,31% z retušovaných čepelí a 0,04% celkového množstva štiepanej 

industrie (Tabela 23). Všetky sú vyrobené z pazúrika a majú paralelné boky, z ktorých 

jeden majú formovaný strmou retušou (dva kusy ľavý bok a jeden kus pravý bok). Ich 

dĺžka je od 24 do 42 mm, šírka od 11 do 17 mm a hrúbka od 5 do 8 mm. 

Našli sa aj dve čepele s čiastočne otupeným bokom – typ 59, tvoria 0,21% 

z retušovaných čepelí a 0,02% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 23). Ich 

rozmery sú  29 x 8 x 4 mm a 17 x 11 x 3 mm.  
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Tabela 23. Archeologický výskum. 

Retušované čepele a čepieľky. Početné 

a percentuálne zastúpenie. %RN – 

percentuálne zastúpenie v rámci 

skupiny retušovaných čepelí a 

čepieľok, %CP – percentuálne 

zastúpenie v rámci celkového počtu 

štiepanej kamennej industrie 

 

Čepele a čepieľky  Počet %RN %CP
čepeľ s otupeným bokom 3 0,31 0,04 

čepeľ s čiastočne otupeným bokom 2 0,21 0,02 
priečne retušovaná čepeľ 11 1,15 0,14 
šikmo retušovaná čepeľ 17 1,77 0,21 
vkleslo retušovaná čepeľ 18 1,88 0,22 

vyklenuto retušovaná čepeľ 7 0,73 0,09 
čepeľ s retušovanými koncami 1 0,10 0,01 
čepeľ s jednostrannou retušou 376 39,17 4,69 
čepeľ s obojstrannou retušou 525 54,69 6,56 

Spolu 960 100,00 11,98
 

Viac zastúpené sú priečne retušované čepele – typ 60 (Tab. XVIII: 18). Našlo sa 

11 kusov, čo predstavuje 1,21% retušovaných čepelí a 0,14% celkového počtu štiepanej 

kamennej industrie (Tabela 23). Zachovali sa hlavne horné časti čepelí. Iba 5 kusov 

bolo kompletných. Ich dĺžka sa pohybuje v rozmedzí od 25 do 70 mm, šírka od 15 do 

28 mm a hrúbka od 2 do 12 mm. Z 11 kusov má 5 paralelné hrany, 3 konvergentné a 3 

nepravidelné. Na hornom konci sú upravené priečnou, miernou alebo polostrmou 

retušou a 5 kusov má aj laterálnu pravostrannú alebo ľavostrannú retuš.  

Šikmo retušovaných čepelí – typ 61, (Tab. XVIII: 19) sa našlo 17 kusov. Tvoria 

1,77% skupiny retušovaných čepelí a 0,21% štiepanej industrie (Tabela 23). Väčšinou 

sa zachovali horné a stredno – horné časti. Iba 4 kusy sa zachovali celé. Sú dlhé od 35 

do 109 mm, široké od 15 do 27 mm a hrubé od 6 do 13 mm. Priemerná dĺžka ostatných 

zachovaných fragmentov je 33 mm, šírka 18 mm a hrúbka 6,2 mm. Na hornom konci sú 

upravené šikmou, miernou alebo polostrmou retušou a 4 kusy majú aj laterálnu 

pravostrannú alebo ľavostrannú retuš a dva obojstrannú retuš. 

Vkleslo retušovanú čepeľ – typ 62, reprezentuje 18 kusov, čo tvorí 1,88% 

opracovaných čepelí a 0,22% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 23). 

Zachovalo sa 6 celých kusov, ktorých dĺžka sa pohybuje od 31 do 91 mm, šírka od 13 

do 51 mm a hrúbka od 4 do 12 mm. Ostatné fragmenty predstavujú zväčša horné alebo 

stredno – horné časti čepelí, okrem jedného kusa, ktorý predstavuje spodnú časť. 

Vkleslá retuš je väčšinou na hornom konci čepele, iba v dvoch prípadoch na spodnom 

konci (Tab. XX: 1). Čepele majú najčastejšie paralelné boky (10 kusov), ostatné sú 

nepravidelné (5 kusov), divergentné (2 kusy) a konvergentné (1 kus). Na troch kusoch 

sa zachovala laterálna a na jednom distálna kôra (Tab. XX: 1). Jeden artefakt bol 

prepálený. 
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Vyklenuto retušované čepele – typ 63, sa našli v počte 7 kusov. Predstavujú 

0,73% retušovaných čepelí a 0,09% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 

23). Celé kusy sa zachovali iba tri. Ich dĺžka sa pohybuje od 28 do 78 mm, šírka od 12 

do 27 mm a hrúbka od 3 do 6 mm. Ostatné fragmenty predstavujú horné a stredno – 

horné časti čepelí.  

Čepeľ s retušovanými koncami – typ 64, sa našla iba jedna. Má paralelné 

neopracované boky, jej rozmery sú 31 x 20 x 6 mm a konce sú upravené jemnou 

vypuklou retušou. Vyrobená je z hnedého rádiolaritu. 

Čepele s jednostrannou retušou – typ 65, (Tab. XX: 2-18) tvoria s počtom 376 

kusov druhú najpočetnejšiu skupinu retušovaných čepelí. Tvoria 39,17% retušovaných 

čepelí a 4,69% štiepanej industrie (Tabela 23). Zo surovín prevláda pazúrik, hlavne 

patinovaný (172 kusov), menej sivý a nepatinovaný (36 kusov) a najmenej čokoládový 

(2 kusy). Rádiolarit je menej početný. Objavuje sa hlavne hnedý (98 kusov) a zelený 

(33 kusov). Zvyšok sú hnedozelené (6 kusov), sivozelené (8 kusov) a žlté (6 kusov) 

odrody. Málo zastúpené sú obsidián (8 kusov), rohovce (6 kusov) a vápenec (1 kus). 

Pomer čepelí s ľavostrannou retušou k čepeliam s pravostrannou retušou je 186:190, sú 

teda zastúpené v rovnakej miere. Retuš je variabilná, od mikroretuše cez najčastejšiu 

miernu jemnú retuš až po polostrmú. Prevažuje retuš celej hrany (Tab. XX: 2, 3, 6, 12-

18), objavuje sa však aj čiastočná retuš (Tab. XX: 4, 5, 7-11). Tvary bokov sú 

najčastejšie paralelné (203 kusov), menej nepravidelné (63 kusov), divergentné (57 

kusov) a konvergentné (45 kusov). Profil čepelí je najčastejšie vypuklý (217 kusov), 

menej často rovný (97 kusov) a najmenej skrútený (60 kusov). Prierez je najčastejšie 

lichobežníkovitý (187 kusov), takmer rovnako často trojuholníkovitý (159 kusov) 

a najmenej nepravidelný (27 kusov). U niektorých čepelí nebolo možné pre 

fragmentárnosť určiť niektoré hodnoty. Najčastejšie sa zachovali stredné časti čepelí 

(110 kusov) a spodno – stredné časti (71 kusov), menej ostatné časti – spodné (55 

kusov), stredno – horné (39 kusov) a horné (37 kusov). Celých čepelí sa zachovalo iba 

64 kusov. Toto ovplyvnilo aj analýzu tvarov bulbu a pätky. V 214 prípadoch nemožno 

bulbus pozorovať alebo je neviditeľný, 126 čepelí má bulbus kužeľovitý, 22 kusov 

viditeľný a 14 kusov má bulbus v tvare mikronegatívov. Pätku v 204 prípadoch 

nemožno sledovať, 82 čepelí má pätku hladkú, 45 s rímsou alebo bodovú, 22 

facetovanú, 11 prirodzenú s kôrou, 7 upravenú jedným negatívom a 5 klinovú. Laterálna 

kôra sa zachovala na 86 čepeliach, distálna na 12 čepeliach, laterálno – distálna na 9 

čepeliach a jedna čepeľ mala úplné pokrytie kôrou. Negatívy na dorzálnej strane čepelí 
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ukazujú prevahu čepelí odbíjaných z jednopodstavových jadier (180 kusov), menej 

z dvojpodstavových jadier (79 kusov), 8 čepelí malo typ negatívov z hrany jadra a 24 

čepelí bolo druhotných z hrany jadra. U ostatných čepelí nebolo možné negatívy 

sledovať. Prepálených bolo 15 čepelí. Dĺžka celých čepelí je od 21 do 75 mm, šírka od 

9 do 34 mm a hrúbka od 2 do 13 mm. Priemerné hodnoty sú 50 mm pre dĺžku, 18 mm 

pre šírku a 6,4 pre hrúbku čepelí.  

Zo skupiny opracovaných čepelí je najviac zastúpený typ 66 - čepeľ 

s obojstrannou retušou (Tab. XXI: 1-18; XXII: 1-16; XXXVI: 4). S počtom 525 kusov 

tvorí 54,69% skupiny retušovaných čepelí a 6,56% celkového počtu štiepanej industrie 

(Tabela 23). Suroviny sú zastúpené vo väčšej miere pazúrikom (patinovaný -  271 

kusov, sivý – 68 kusov, čokoládový – 7 kusov), menej rádiolaritom (hnedý - 100 kusov, 

zelený – 42 kusov, ostatné – 19 kusov) a najmenej rohovcami (12 kusov), obsidiánom 

(5 kusov) a limnokvarcitom (1 kus). Na čepeliach sa vyskytujú viaceré druhy súvislej 

alebo len čiastočnej retuše. Najčastejšie ide o jemnú retuš alebo polostrmú retuš, občas 

sa objavuje mikroretuš. Strmá retuš je veľmi ojedinelá. Až pätina čepelí tohto typu má 

viac či menej zahrotený horný koniec (Tab. XVI: 7, 8; XVII; XVIII: 1-15). Hrotité 

čepele s obojstrannou retušou sa objavujú v počte 91 kusov. 

 Najčastejšie sa zachovala stredná časť čepelí (127 kusov), spodno – stredná časť 

(92 kusov) a spodná časť (88 kusov). Menej sa zachovali horné časti (72 kusov) a 

stredno – horné časti (58 kusov). Celých čepelí sa zachovalo 88 kusov. Ich dĺžka sa 

pohybuje v rozmedzí od 30 do 103 mm, šírka od 10 do 36 mm a hrúbka od 3 do 18 mm. 

Priemerná hodnota pre dĺžku celých čepelí je 58 mm, pre šírku 20 mm a pre hrúbku 6 

mm. Analýza negatívov na dorzálnej strane ukazuje na výraznú prevahu čepelí odbitých 

z jednopodstavových jadier (281 kusov), menej z dvojpodstavových jadier (106 kusov) 

a najmenej je čepelí sekundárnych z hrany jadra (20 kusov) a z hrany jadra (7 kusov) 

a vrchlíkových (5 kusov). Ostatné čepele sa nedali presne určiť. Na 65 čepeliach sa 

zachovala laterálna kôra, na 27 distálna, na 8 laterálno – distálna a 5 čepelí malo kôru 

po celej dorzálnej strane. Najčastejším typom pätky je hladká (133 kusov), menej časté 

sú pätky s rímsou alebo bodová (62 kusov), facetovaná (24 kusov), upravená jedným 

negatívom (14 kusov) a najmenej zastúpená je klinová pätka (4 kusy). Na ostatných 

čepeliach nebolo možné typ pätky sledovať. Bulbus na čepeliach bol v 191 prípadoch 

kužeľovitý, 25 krát viditeľný a 17 krát vo forme mikronegatívov. Na 292 čepeliach bol 

bulbus neviditeľný alebo sa nedal sledovať. Často je to aj z dôvodu jedného či viacerých 

najčastejšie dlátovitých úderov na spodnej ventrálnej strane niektorých čepelí (Tab. XX: 
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8), alebo úpravy tohto miesta retušou, čo platí pre všetky typy retušovaných čepelí (Tab. 

XXXVII: 1; pre ilustráciu zo zberov - XLI: 2) a taktiež hrotov (pre ilustráciu zo zberov 

- Tab. XXXVIII: 1). Prierez čepelí bol najčastejšie lichobežníkovitý (259 kusov), 

o niečo menej čepelí malo prierez trojuholníkovitý (227 kusov) a najmenej nepravidelný 

(39 kusov). Pozdĺžny profil čepelí bol najčastejšie vypuklý (336 kusov), menej častý bol 

rovný profil (116 kusov) a najmenej skrútený (73 kusov). Väčšina čepelí mala paralelné  

boky (292 kusov). Menšie zastúpenie mali aj čepele s divergentnými bokmi (99 kusov), 

a s konvergentnými (87 kusov). Najmenej sa objavujú čepele s nepravidelnými bokmi 

(44 kusov). Zvyšok čepelí nebolo možné pre zlomkovitosť presne zaradiť. Prepálených 

bolo 27 kusov čepelí. 

 

 5.1.7.9. Driapadlovité nástroje 

 

Skupina driapadlovitých nástrojov – typy 73 – 78, má malé zastúpenie. Počtom 

25 kusov tvorí 1,3% z retušovaných nástrojov a 0,31% celkového množstva štiepanej 

industrie (Tabela 17). Zastúpená je iba štyrmi typmi nástrojov – vrubmi, zúbkovanou 

čepeľou, dlátami (kostiekovské nože) a driapadlami. So surovín sú použité bielo 

patinovaný a sivý pazúrik (13 krát) a rádiolarit rôznych odtieňov (12 krát), najčastejšie 

hnedý.   

Tabela 24. Archeologický výskum. Driapadlovité 

nástroje. Početné a percentuálne zastúpenie. %RN – 

percentuálne zastúpenie v rámci skupiny 

driapadlovitých nástrojov, %CP – percentuálne 

zastúpenie v rámci celkového počtu štiepanej 

kamennej industrie 

Vruby – typ 74, sú zastúpené dvomi exemplármi, čo predstavuje 8% skupiny 

driapadlovitých nástrojov a 0,02% 

celkového množstva štiepanej industrie 

(Tabela 24). Obidva kusy sú 

z rádiolaritu, vyrobené na úštepoch, na 

jednom sa zachovala kôra. Rozmery 

vrubov sú 35 x 30 x 6 mm a 63 x 33 x 14 

mm. Väčší vrub je prepálený. 

Jediným kusom sú zastúpené 

zúbkované čepele – typ 75. Ide o spodno 

– strednú časť variantu 75a s jemným 

zúbkovaním (Tab. XXVIII: 34). Je 

vyrobená z bielo patinovaného pazúrika s paralelnými bokmi, lichobežníkovitým 

prierezom a jej rozmery sú 32 x 10 x 3 mm.  

Driapadlovité Počet %RN %CP
vrub 2 8,00 0,02 

zúbkovaná čepeľ 1 4,00 0,01 
dláto, kostienkovský nôž 12 48,00 0,15 

driapadlo 10 40,00 0,13 
Spolu 24 100,00 0,31 
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Typ 76 – dláta či kostienkovské nože (Tab. XXIV: 6; XXV: 1-4), je zastúpený 

12 kusmi, čím tvoria 48,00% z driapadlovitých nástrojov a 0,15% celkového počtu 

štiepanej industrie (Tabela 24). Z pazúrika je vyrobených 9 kusov a z rádiolaritu 3 kusy. 

Jeden kus je vyrobený na hrubom úštepe z patinovaného pazúrika so zachovanou časťou 

kôry. Jeho rozmery sú 41 x 26 x 14 mm. Vnútorná strana je opracovaná plošnou retušou 

a dlátovitými údermi (Tab. XXIV: 6). Ďalší kus je vyrobený z veľkého úštepu 

z hnedého rádiolaritu s dorzálnou stranou takmer úplne pokrytou kôrou s rozmermi 45 x 

47 x 15 mm. Vnútorná strana je opracovaná širokou plošnou retušou (Tab. XXV: 4). 

Štyri kusy sú vyrobené z menších čepeľovitých úštepov, opracované sú z obidvoch strán 

plošnou retušou, či dlátovitými údermi (Tab. XXV: 1-3). Dĺžka odštepovačov sa 

pohybuje v rozmedzí od 16 do 51 mm, šírka od 12 do 47 mm a hrúbka od 4 do 15 mm. 

Jeden kus bol prepálený. 

Driapadlá – typ 77 (Tab. XXV: 5-7; XXVI: 1-5), sú zastúpené 10 kusmi. 

Predstavujú 40% z driapadlovitých nástrojov a 0,13% celkového množstva štiepanej 

industrie (Tabela 24). Zo surovín sú zastúpené dve – rádiolarit (7 kusov) a pazúrik (3 

kusy). Sú vyrobené na veľkých úštepoch rôznych tvarov. Retuš je variabilná, od jemnej 

(Tab. XXVI: 4), cez polostrmú (Tab. XXV: 5, 7; XXVI: 1) až po vysokú, takmer plošnú 

retuš (Tab. XXV: 6; XXVI: 2, 3, 5). Pracovná hrana je na dvoch kusoch na ľavej strane 

(Tab. XXV: 6; XXVI: 2), na jednom kuse na ľavej strane a na báze (Tab. XXVI: 1). 

Toto driapadlo má i čiastočnú ventrálnu retuš. Ďalší kus má pracovnú hranu na ľavej 

strane a hornom konci (Tab. XXV: 7). Na vnútornej strane na spodnom i hornom konci 

je upravený dlátovitými údermi. Dve driapadlá majú pracovnú hranu na pravej 

laterálnej strane a čiastočne aj na ľavej (Tab. XXV: 5; XXVI: 4), a dve na obidvoch 

laterálnych stranách (Tab. XXVI: 3, 5). Na 5 kusoch sa zachovala časť pôvodného 

povrchu. Dĺžka driapadiel sa pohybuje v rozmedzí od 28 do 69 mm, šírka od 19 do 54 

mm a hrúbka od 6 do 24 mm. Priemerné hodnoty sú 51 mm pre dĺžku, 41 mm pre šírku 

a 14 mm pre hrúbku driapadiel.  

 

 5.1.7.10. Drobnotvará industria 

 

Skupina drobnotvarej industrie je zastúpená piatimi typmi nástrojov, resp. 

čepelí. Počtom 265 kusov tvorí 13,82% z retušovaných nástrojov a 3,31% celkového 

počtu štiepanej industrie (Tabela 17). Najviac zastúpenou surovinou je patinovaný 

pazúrik (117 kusov), 16 kusov bolo zo sivého a nepatinovaného pazúrika a 3 kusy 
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z čokoládového. Z rádiolaritov prevláda hnedý (67 kusov), po ňom nasledujú zelený (27 

kusov), žltý (8 kusov) a ostatné odtiene, zväčša sivasté a sivozelené (5 kusov). Obsidián 

bol zastúpený 14 s rohovec 8 kusmi.  

 
Tabela 25. Archeologický výskum. Drobnotvará industria. Početné 

a percentuálne zastúpenie. %RN – percentuálne zastúpenie v rámci skupiny 

drobnotvarej industrie, %CP – percentuálne zastúpenie v rámci celkového 

počtu štiepanej kamennej industrie 

 

 

 

 
Drobnotvará industria Počet %RN %CP 

čepieľka s retušovaným koncom 12 4,53 0,15 
čepieľka s otupeným bokom 49 18,49 0,61 

čepieľka s otupeným bokom a retušovaným koncom 107 40,38 1,33 
vrubovitá čepieľka 3 1,13 0,04 

čepieľka so spodnou retušou 94 35,47 1,18 
Spolu 265 100,00 3,31 

 

Prvú skupinu z drobnotvarej industrie tvoria čepieľky s retušovaným koncom – 

typ 84. Našlo sa 12 kusov, čo predstavuje 4,53% z drobnotvarej industrie a 0,15% 

celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 25). Zachovalo sa 8 celých čepieľok. 

Ich dĺžka s pohybuje medzi 31 a 61 mm, šírka medzi 9 a 17 mm a hrúbka medzi 3 a 5 

mm. Zvyšok tvoria 3 spodno – stredné časti, jedna stredno – horná a jedna horná časť. 

Horný koniec čepieľok je formovaný jemnou, zväčša šikmou (8 kusov), menej často 

priečnou (3 kusy) a mierne vypuklou retušou (1 kus). Kôra sa zachovala na štyroch 

kusoch (3 krát distálna a 1 krát laterálna). Pravidelné boky má 8 čepieľok, nepravidelné 

3 a jedna má divergentné. Profil je na väčšine vypuklý a prierez trojuholníkovitý. Jedna 

čepieľka bola prepálená.  

Čepieľky s otupeným bokom – typ 85 (Tab. XXVIII: 1-5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 

21, 22, 27, 28, 31), tvoria s počtom 49 kusov 18,49% z drobnotvarej industrie a 0,61% 

celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 25). Zachovalo sa iba 9 celých kusov, 

zvyšok tvoria fragmenty spodných (4 kusy), spodno – stredných (3 kusy), stredných (20 

kusov), stredno – horných (4 kusy) a horných (9 kusov) častí. Sú opracované jemnou a 

hustou strmou retušou na jednej, častejšie však na oboch hranách. Niekedy sú 

zahrotené. Dĺžka celých kusov sa pohybuje od 11 do 52 mm, šírka od 5 do 8 mm 

a hrúbka od 2 do 5 mm. Najčastejšie majú pravidelné boky, lichobežníkovitý prierez 

a rovný profil. Takmer všetky čepieľky majú drobnú laterálnu a takisto ventrálnu retuš 

na jednom alebo obidvoch koncoch. Jedna čepieľka bola prepálená. 
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Najväčšiu skupinu z drobnotvarej industrie tvoria čepieľky s otupeným bokom 

a retušovaným koncom – typ 86 (Tab. XXVIII: 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18-20, 23-26, 29, 

30, 32, 33). Našlo sa 107 kusov, čo predstavuje 40,38% z drobnotvarej industrie 

a 1,33% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 25). Celých kusov sa zachovalo 37. 

Zostatok tvoria fragmenty spodných (9 kusov), spodno – stredných (19 kusov), stredno 

– horných (24 kusov) a horných (18 kusov) častí. Dĺžka celých kusov sa pohybuje od 11 

do 51 mm, šírka od 4 do 16 mm a hrúbka od 2 do 4 mm. Podobne ako u čepieľok 

s otupeným bokom tu prevládajú pravidelné boky. Lichobežníkovitý prierez mierne 

prevláda nad trojuholníkovitým a rovný profil nad vypuklým. Hrany čepieľok sú 

opracované jemnou hustou a strmou retušou na jednej, najčastejšie na oboch laterálnych 

hranách. Na jednom alebo obidvoch koncoch majú čepieľky priečnu retuš, čo im vo 

väčšine prípadov dáva pretiahnutý obdĺžnikovitý tvar (Tab. XXVIII: 12, 18, 20, 24, 30, 

33). Vo veľkej väčšine prípadov majú čepieľky aj spodnú (ventrálnu) zväčša 

jednostrannú laterálnu retuš (Tab. XXVIII: 19, 29, 30) a plošnú retuš na jednom (Tab. 

XXVIII: 23, 26, 29) alebo obidvoch (Tab. XXVIII: 9, 20, 25, 32, 33) koncoch.   

Malú skupinu tvoria tri vrubovité čepieľky – typ 89 (Tab. XXVIII: 35). Tvoria 

1,13% z drobnotvarej industrie a 0,04% celkového množstva štiepanej industrie. Dve 

boli vyrobené z rádiolaritu a jedna z čokoládového pazúrika. Zachovali sa z nich dve 

stredno – horné časti a jedna spodná. Zachované fragmenty majú dĺžku od 29 do 42 

mm, šírku od 12 do 28 mm a hrúbku od 4 do 6 mm. Boky majú pravidelné 

i nepravidelné, dve majú vypuklý profil a jedna skrútený. Na pravej (2 kusy) a na ľavej  

(1 kus) strane majú jemnou retušou formované malé i širšie polkruhové vruby po 

jednom na každej čepieľke. Na jednej čepieľke sa zachovala laterálna kôra. Všetky tri 

sa našli v strednej nálezovej vrstve. 

Skupinu drobnotvarej industrie uzatvárajú čepieľky so spodnou retušou – typ 90 

(Tab. XXVIII: 36, 37; XXIX: 1-9; XXXVI: 5; XXXVII: 1). Našlo sa 94 kusov, čo 

predstavuje 35,47% z drobnotvarej industrie a 1,18% celkového množstva štiepanej 

industrie. Do tejto skupiny som zaradil i niektoré väčšie čepele (Tab. XXIX: 1, 7; 

XXXVI: 1), ktoré by pri podrobnejšej analýze bolo možné zaradiť do samostatnej 

skupiny veľkých čepelí so spodnou retušou. Ide približne o tretinu tejto skupiny, ktorej 

rozmery (ide hlavne o šírku presahujúcu 8 mm) nezodpovedajú drobnotvarej industrii, a 

ktorá mohla tvoriť samostatnú skupinu. Pri analýze som sa v tomto prípade pridŕžal skôr 

prítomnosti spodnej retuše, ktorá je v celom súbore štiepanej industrie veľmi častá, či už 

ide o súvislú alebo čiastočnú laterálnu, koncovú, koncovú plošnú retuš alebo ich 

 54



kombinácie. Ďalším dôvodom pre ich ponechanie v skupine drobnotvarej industrie je 

často veľmi jemný a fragilný výzor čepieľok, hlavne vzhľadom na malú hrúbku 

a problematický presah danej šírky čepelí, spôsobený najčastejšie nepravidelnosťou 

bokov na čepeliach, teda nie po celej dĺžke bokov. Najčastejším typom bokov sú 

paralelné (41 kusov), menej nepravidelné (28 kusov), divergentné (13 kusov) 

a najmenej konvergentné (12 kusov). Prierez čepelí je najčastejšie trojuholníkovitý (53 

krát), menej lichobežníkovitý (33 krát) a najmenej nepravidelný (8 krát). Pozdĺžny 

profil je najčastejšie vypuklý (55 krát), menej skrútený (20 krát) a rovný (19 krát). 

Dĺžka 35 zachovaných celých čepelí sa pohybuje od 20 do 83 mm, šírka od 8 do 46 mm 

a hrúbka od 2 do 10 mm. Priemerné hodnoty sú 42,3 mm pre dĺžku, 16,5 mm pre šírku 

a 4,7 mm pre hrúbku čepelí. V surovinovom zložení prevláda rádiolarit (55 kusov) nad 

pazúrikom (30 kusov), obsidiánom (4 kusy) a rohovcom (3 kusy). Zachovalo sa 31 

celých čepelí. Ostatné fragmenty tvoria spodné (10 kusov), spodno – stredné (17 

kusov), stredné (19 kusov), stredno – horné (8 kusov) a horné (5 kusov) časti čepelí. 

Analýza negatívov na dorzálnej strane čepelí ukázala prevahu čepelí 

z jednopodstavových jadier (45 kusov) nad čepeľami s dvojpodstavových jadier (23 

kusov), druhotnými čepeľami z hrany jadra (5 kusov) a čepeľami z hrany jadra (3 kusy). 

Ostatné čepele nebolo možné presne učiť. Kôra sa zachovala na 18 čepeliach a to 8 krát 

laterálna, 6 krát laterálno – distálna, 3 krát distálna a 1 krát úplná. Zaujímavosťou v tejto 

skupine sú tri páry čepieľok. Prvým sú dve spodné časti čepelí, jedna z pazúrika 

s rozmermi 28 x 12 x 2 mm (Tab. XXIX: 6) a druhá z obsidiánu s rozmermi 26 x 13 x 3 

mm (Tab. XXIX: 5), s výčnelkom na retušovanom ľavom boku. Obidve majú 

ľavostrannú retuš a čiastočnú pravostrannú a spodnú retuš. U druhej je retuš plošného 

charakteru. Druhou dvojicou sú dve celé čepele s obojstrannou retušou a koncami 

formovanými retušou na spodnej (ventrálnej) strane do mierneho oblúka. Obidve majú 

trojuholníkovitý prierez, mierne vypuklý profil, paralelné boky a sú z hnedého 

rádiolaritu. Prvá (Tab. XXIX: 8) má rozmery 39 x 8 x 3 mm a druhá (Tab. XXIX: 9) má 

rozmery 36 x 8 x 2 mm. Našli sa ležiace vedľa seba v sonde 26/85 v strednej vrstve. 

Treťou dvojicou sú hrotité čepieľky z patinovaného pazúrika. Jedna má rozmery 52 x 

12 x 4 mm a súvislú obojstrannú retuš na dorzálnej strane. Na ventrálnej strane má retuš 

ľavostrannú a priečnu na hornom konci (Tab. XXVIII: 36). Druhá čepieľka  má 

rozmery 48 x 8 x 3 mm a súvislú ľavostrannú a čiastočnú pravostrannú retuš na 

dorzálnej strane. Na ventrálnej strane má retuš ľavostrannú a priečnu na spodnom konci 

(Tab. XXVIII:37). I keď sú čepieľky opačne orientované, jedna má boky divergentné 
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a druhá konvergentné, vzhľadom na opracovanie ide o rovnaký typ čepieľky. Majú 

podobný tvar vysokého trojuholníka s dlhými odvesnami a krátkou preponou. Jeden 

koniec čepieľky je upravený priečnou spodnou retušou a druhý je formovaný do hrotu. 

Našli sa spolu v sonde 12/82 a s najväčšou pravdepodobnosťou patria k strednej 

nálezovej vrstve. 

 

 5.1.7.11. Retušované úštepy 

 

Počas archeologického výskumu sa našlo 79 retušovaných úštepov (Tab. 

XXVII: 1-7), čo tvorí 4,12% retušovaných nástrojov a 0,99% celkového počtu štiepanej 

industrie (Tabela 17). V surovinovom zložení prevláda rádiolarit s počtom 46 úštepov (z 

toho hnedý 34 kusov, zelený 8 kusov, ostatné 4 kusy) nad pazúrikom s počtom 26 

úštepov (z toho 16 kusov je z patinovaného pazúrika, 9 zo sivého a 1 z čokoládového) a 

rohovcom (5 kusov). Po jednom úštepe boli zastúpené pieskovec a limnokvarcit. Tri 

úštepy z celého počtu boli prepálené ohňom. Na dorzálnej strane úštepov prevažujú 

negatívy priečne (37 kusov) nad rovnými (11 kusov), sekundárnymi z hrany jadra (8 

kusov), negatívmi z hrany jadra (3 kusy) a opačnými (3 kusy). Na 17 úštepoch nebolo 

možné negatívy určiť. Na 13 kusoch sa zachovala kôra do 25% povrchu, na 8 kusoch 

bola kôrou pokrytá polovica povrchu, na 4 kusoch takmer celý povrch (do 75% 

povrchu) a 3 úštepy mali dorzálnu stranu celú pokrytú kôrou. Rozborom tvaru pätky sa 

ukázalo, že najčastejším typom pätky je hladká (21 kusov), za ňou nasledujú pätka 

s rímsou alebo bodová (10 kusov), prirodzená (6 kusov), facetovaná (4 kusy) a klinová 

(2 kusy). Na 36 úštepoch nebolo možné pätku určiť. Najčastejším typom bulbu je 

kužeľovitý (32 kusov), menej sa vyskytuje bulbus v tvare mikronegatívov (6 krát) 

a neviditeľný (3 kusy). Na 38 úštepoch sa bulbus nedal pozorovať. Rozmery úštepov sa 

pohybujú v rozmedzí 10 až 63 mm pre dĺžku, 10 až 76 mm pre šírku a 2 až 21 pre 

hrúbku. Retuš na úštepoch je najčastejšie nesúvislá mierna až polostrmá, niekedy sa 

vyskytuje mikroretuš. Strmá retuš sa na úštepoch nevyskytuje. Jeden úštep mal retuš na 

ventrálnej strane a jeden retuš plošnú. Dlhšia súvislá retuš sa vyskytla len v niekoľkých 

prípadoch. V jednom prípade išlo o veľký driapadlovitý úštep (60 x 39 x 15 mm) 

s čiastočnou retušou a taktiež so spodnou retušou z nepatinovaného pazúrika so 

zachovanou veľkou časťou kôry. Na ľavej strane má polostrmú retuš a na ventrálnej 

strane dlátovité údery pri spodnej časti (Tab. XXVII:1). Dva úštepy mali horný koniec 

zarovnaný do rovnej hrany pomocou koncovej priečnej retuše. Na prvom úštepe 
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s rozmermi 22 x 33 x 6 mm zo zeleného rádiolaritu je retuš úzka polostrmá (Tab. 

XXVII: 2), na druhom z hnedého rádiolaritu s rozmermi 38 x 50 x 12 mm je retuš širšia 

a miernejšia (Tab. XXVII: 4). Ďalší úštep z hnedého rádiolaritu má úzku miernu 

prerušovanú retuš na oboch laterálnych hranách i na hornom konci (Tab. XXVII: 5) 

a opracovaním sa približuje k oškrabovaču (typ 78). Má rozmery 56 x 40 x 10 mm. Dva 

úštepy majú polostrmú a miernu úzku retuš na pravej hrane a na hornom konci. Na 

oboch sa čiastočne zachovala kôra. Prvý, vyrobený zo sivozeleného rádiolaritu, má 

rozmery 58 x 71 x 11 mm (Tab. XXVII: 6) a druhý, vyrobený z hnedého rádiolaritu, má 

rozmery 48 x 39 x 13 mm (Tab. XXVII: 7). Posledným kusom je pazúrikový úštep 

opracovaný vysokou polostrmou retušou do štvorcovitého tvaru (Tab. XXVI: 3). 

 

 

5.1.8. Rydlové triesky 

 

Našlo sa 477 rydlových triesok (Tab. VIII: 10-13; XXXVI: 2). Tvoria 5,95% 

celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 3). Zo surovín sú tu zastúpené rôzne druhy 

pazúrika, hlavne patinovaný (287 kusov), menej sivý a nepatinovaný (86 kusov)   

v menšom množstve bol použitý rádiolarit, najviac hnedý (56 kusov), menej zelený (38 

kusov) a ostatné odtiene (5 kusov) a v najmenšom rohovec (5 kusov). Rydlových 

triesok z prvej série bolo 388, z toho 97 malo prvotnú laterálnu retuš. Z druhej série teda 

zo znovuobnovenia rydiel bolo 89 rydlových triesok, z toho 19 malo prvotnú laterálnu 

retuš. Iba 12 kusov z celkového počtu bolo prepálených. 

 

 

5.1.9. Zhodnotenie industrie 

 

Štiepanú kamennú industriu z paleolitického náleziska v Trenčianskych 

Bohuslaviciach – Pod Tureckom možno popísať ako typickú mladopaleolitickú. 

Najpočetnejšou surovinou je rádiolarit, ktorý s počtom 4039 kusov mierne prevláda na 

pazúrikom s počtom 3383 kusov. Nízke zastúpenie majú rohovce (206 kusov) 

a pieskovce (199 kusov). V minimálnej miere boli na výrobu štiepanej industrie 

využívané vápence (94 kusov), obsidián (56 kusov), kremenec (32 kusov), Kremeň (4 

kusy) a limnokvarcit (3 kusy). Možno teda konštatovať, že podiel domácej a dovezenej 

suroviny je približne rovnaký s miernou prevahou domácej suroviny v pomere 57% ku 
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43%. Vzácnosť pazúrika ako extralokálnej suroviny dokazuje menší počet pazúrikových 

jadier, dokonale vyťažených oproti väčším kusom rádiolaritových jadier vo všetkých 

fázach prípravy a redukcie a taktiež pomerne menšie zastúpenie pazúrika v odpade 

(okrem rydlových triesok) a neopracovaných úštepoch i čepeliach. To potvrdzuje aj 

častejšie použitie pazúrika v skupine retušovaných nástrojov (Tabela 2). Prevláda 

takmer vo všetkých skupinách, s výnimkou driapadiel a retušovaných úštepov. K tomu 

pristupuje prevaha pazúrika v skupine rydlových triesok ako výsledný efekt obľúbenosti 

pazúrika na výrobu rydiel, kde má vysokým podiel. Pazúrik sa na lokalitu prinášal vo 

forme hľúz, o čom svedčia zachované zvyšky kôry na artefaktoch i jadrách z pazúrika. 
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Obr. 8. Archeologický výskum. Hromadný diagram jednotlivých typov retušovaných nástrojov. 

Po technologickej stránke je industria z Trenčianskych Bohuslavíc typická 

vysokým, až vyše tretinovým podielom čepelí. Takisto v skupine retušovaných 

nástrojov majú opracované čepele a čepieľky nadpolovičný podiel (vrátane čepieľok zo 

skupiny drobnotvarej industrie). Medzi retušovanými nástrojmi majú takisto vysoký, 

takmer tretinový podiel rydlá (460 kusov). K nim pristupuje porovnateľne veľká 

skupina rydlových triesok (477 kusov), ktorá poukazuje na výrobu rydiel priamo na 

lokalite. Skladanie rydiel a triesok a porovnanie ich vzťahu sa nerobilo, zatiaľ možno 

vravieť iba o surovinovej zhode. V malej miere sa objavujú škrabadlá, hlavne čepeľové 
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(Tabela 17). Hroty (okorem listovitých a dvoch exemplárov typu des Vachons) sa 

takmer nevyskytujú, ale je tu veľká skupina zahrotených čepelí (99 kusov), dôkladne 

opracovaných rôznymi druhmi retuší na oboch hranách. Hroty s vrubom, 

charakteristické pre mladšiu fázu gravettienu – willendorf-kostenkien sa nenašli, je tu 

však jedna čepieľka s vrubom – typ 57 (Tab. XVIII: 20), ktorá predstavuje 

kostienkovský element v inventári z Trenčianskych Bohuslavíc. Ďalej sa našlo niekoľko 

vrubovitých čepieľok s polkruhovými vrubmi. Objavuje sa tu malá, ale výrazná skupina 

relatívne veľkých listovitých hrotov a ich polotovarov. Ďalším zaujímavým prvkom je 

dvojhrot so strmou retušou (Tab. XIX: 1), ktorý má analógie v materiáli zo zberov 

(XXXVIII: 1) a taktiež na moravskej lokalite v Předmostí (Klíma 1997, Tafel 36, 37: 

371-375) a čepeľ s obojstrannou retušou esovitého tvaru s dvomi širokými vrubmi 

a zahrotenými koncami (Tab. XXIV: 5). Takisto vysoký počet drobnotvarej industrie 

zastúpenej hlavne čepieľkami s otupeným bokom a retušovaným koncom radí tento 

súbor do gravettienskej kultúry. Výrazným prvkom v industrii je relatívne časté 

používanie spodnej (ventrálnej) retuše, hlavne na čepeliach a čepieľkach, v malej miere 

i na ostatných nástrojoch a častá úprava spodnej časti ventrálnej strany nástroja jedným 

alebo viacerými dlátovitými údermi.  

Tabela 26. Archeologický výskum. Indexy retušovaných nástrojov. IG 

– index škrabadiel, IB – index rydiel, IBd – index klinových rydiel, IBdr 

– čiastkový index klinových rydiel, IBt – index hranových rydiel, IBtr – 

čiastkový index hranových rydiel, IGA – Index aurignackých škrabadiel, 

IGAr – čiastkový index aurignackých škrabadiel, GA – index 

charakteristických nástrojov aurignacienu, GP – index 

charakteristických nástrojov gravettienu 

 
Index 

 
Hodnota indexu 

IG 4,15 
IB 23,83 

IBd 13,82 
IBdr 58,00 
IBt 6,58 
IBtr 27,61 
IGA 0,00 
IGAr 0,00 
GA 0,17 
GP 12,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malú skupinu tvoria výrazné väčšie driapadlá, objavujúce sa vo všetkých 

fázach gravettienskej kultúry. Zastúpenie jednotlivých typov retušovaných nástrojov 

zobrazuje hromadný graf (Obr. 8.). Hodnoty indexov ukazujú na nulové zastúpenie 

aurignackých prvkov, na malé zastúpenie škrabadiel a zároveň vysoký podiel rydiel 

a gravettských prvkov (Tabela 26).  

Ďalším charakteristickým znakom tejto štiepanej industrie je vysoký podiel 

výrobného odpadu (1273 kusov) a neopracovaných úštepov (1447 kusov), čo spolu 

s veľkým počtom jadier a ich fragmentov (196 kusov) dokazuje spracovávanie suroviny 
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a výrobu nástrojov priamo na lokalite (Tabela 2). Typické sú hranolové, jedno 

i viacpodstavové jadrá, ktoré boli často obnovované, a tiež diskovité jadrá (Tabela 3). 

Na lokalite sa vykonávali všetky fázy prípravy a redukcie jadier. To potvrdzuje aj veľký 

počet artefaktov so zvyškami pôvodného povrchu surovín. V celom súbore sa našlo 

1868 kusov štiepanej industrie s väčšími, či menšími zvyškami kôry (rátané bez jadier). 

Prevaha typu hladkej pätky na čepeliach i úštepoch poukazuje na odbíjanie nástrojov 

mäkkým otĺkačom.  

Z celkového súboru štiepanej industrie bolo 330 kusov prepálených, vrátane 5 

jadier. Veľkú časť z tohto počtu tvorí odpad (93 kusov) a neopracované čepele (92 

kusov) čo poukazuje na to, že nástroje sa neprepaľovali zámerne, skôr išlo o občasnú 

záležitosť či o náhodné prepálenie. Väčší podiel prepáleného odpadu môže signalizovať 

výrobu nástrojov pri ohni, kedy časť odpadu mohla spadnúť priamo do miesta ohniska. 

Na lokalite sa zistila prítomnosť ohnísk a veľa nástrojov sa našlo v ich blízkosti, či 

priamo v nich. Našli sa v nich aj neprepálené nástroje, teda deponované po skončení 

funkcie ohniska, či presunuté náhodne rôznymi procesmi neskôr po opustení lokality. 

Vzhľadom na chýbajúcu časť dokumentácie, čo znemožňuje urobiť priestorovú analýzu 

lokality, zostáva táto teória iba v hypotetickej rovine. 

Čo sa týka použitia retuší, možno konštatovať, že sú prítomné všetky druhy. 

Najčastejšie sa objavuje úzka i široká mierna až polostrmá retuš a mikroretuš. Relatívne 

častý výskyt má plošná retuš, odhliadnuc od listovitých hrotov je často použitá hlavne 

na ventrálnej strane drobnotvarej industrie. Objavuje sa aj strmá retuš a to najmä na 

čepieľkach s otupeným bokom a v malej miere aj na škrabadlách a hrotoch. 

Na záver možno konštatovať, že táto industria je typická mladopaleolitická 

čepeľová a patrí kultúre gravettienu. 

 

 

5.2. Opracované a neopracované kamene 

 

Počas výskumu v sa našlo 238 opracovaných a neopracovaných kameňov. 

Z nich 174 kusov sú vápencové a pieskovcové palety so stopami farbiva a rôzne 

neopracované kamene a 64 kusov tvorí samostatnú skupinu. Sú to prevŕtané kamenné 

závesky (59 kusov) a ich polotovary zo žilného kremeňa, kremenca a pieskovca, 1 

brúsený šošovkovitý disk z kremeňa (?), 1 guľka z neznámej horniny, 2 brúsené 

artefakty z vápenca či opuky a 1 predmet z cicváru. 
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Veľkú skupinu tvoria kamenné platne, či palety a ich fragmenty. Z celkového 

počtu 160 kusov je 152 kusov z pieskovca a 8 z vápenca. Platne sú reprezentované 

hlavne rôznymi plochými fragmentmi z veľkých kusov (131 kusov, z toho iba tri 

kompletné; Tab. L) a 29 kusov patrí menším, zväčša kompletným plochým 

okruhliakom. Dĺžka 128 fragmentov platní sa pohybuje v rozmedzí od 19 do 176 mm, 

šírka od 20 do 103 mm a hrúbka od 5 do 70 mm. Priemerné hodnoty sú 70 mm pre 

dĺžku, 52 mm pre šírku a 17 mm pre hrúbku. Tri kompletné kusy majú rozmery 169 x 

90 x 57 mm - pieskovec, 97 x 92 x 40 mm – pieskovec, 120 x 38 x 34 - vápenec. 

Väčšina kusov má viac-menej obdĺžnikovitý tvar, pri niektorých kusoch je až 

pretiahnutý, hranolovitý. Z menších plochých okruhliakov je 27 pieskovcových a 2 

vápencové. Ich dĺžka sa pohybuje v rozmedzí od 30 do 104 mm, šírka od 17 do 67 mm 

a hrúbka od 7 do 35 mm. Na 32 fragmentoch boli badateľné stopy červeného farbiva. 

Iba 6 kusov nieslo stopy prepálenia. Palety boli používané ako podložky na rozotieranie 

farbiva, možno i niektorých druhov potravy. Istá časť z nich (prepálené kusy) bola 

použitá na vyloženie spodnej časti ohniska, čoho dôkazom je nález takéhoto ohniska 

v sonde 29/85, ktoré patrí do strednej nálezovej vrstvy. Toto ohnisko bolo vyložené 

pieskovcovými a vápencovými platňami po celej ploche, malo mierne prehĺbený 

charakter a na okrajoch aj väčšie kamene (Tab. XLVI: 1; XLIX: 1).    

Otĺkače, či ich fragmenty sa našli v počte 10 kusov. Väčšia časť (9 kusov) je 

guľovitého, či elipsovitého tvaru so zachovaným pôvodným povrchom. Na ňom sú 

zreteľné stopy bo otĺkaní, ktoré tvoria malé jamky a ryhy. V niektorých prípadoch 

pokrývajú celý povrch kameňa. Jeden kus z kremenca má tvar doskovitý, nie je teda 

vylúčené, že išlo o podložku na otĺkanie a nie o otĺkač. Sú na ňom takisto stopy po 

otĺkaní. Zo surovín sú tu zastúpené kremenec (2 + 2 (?) krát), pieskovec (3 krát), 

vápenec (2 krát) a rádiolarit (1 krát). Rozmery štyroch kompletných kusov sa pohybujú 

od 63 do 109 mm pre dĺžku, od 60 do 90 mm pre šírku a od 42 do 79 mm pre hrúbku. 

Do tejto skupiny patria i dva kamene s ryhami na tele. V prvom prípade ide 

o pieskovec s rozmermi 148 x 110 x 68 mm, v druhom ide o vápenec s rozmermi 107 x 

87 x 63 mm. Obidva majú zachovaný pôvodný povrch po celej ploche, na ktorom sú 

série priečnych i pozdĺžnych tenkých a plytkých línií, vyrytých tvrdším ostrým 

kameňom, pripomínajúcich stopy po brúsení či hladení. Obidva sa našli v sonde 23/83. 

Ich presnejšia poloha a hĺbka nie je známa 

Posledné dva kamene sú neopracované kusy. Prvý je pieskovcový obliak bez 

stôp opracovania s rozmermi 90 x 25 x 34 mm nájdený v sonde 23/83. Druhý kameň je 
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sivozelená, bližšie neurčená hornina kôrovitého vzhľadu a nepravidelného tvaru 

s rozmermi 176 x 67 x 53 mm bez stôp po opracovaní. Našla sa v sonde B2/83 v hĺbke 

295 cm teda na úplnom dne sondy. 

 

Zaujímavosťou z lokality Trenčianske Bohuslavice sú doklady vŕtania kameňa. 

Našli sa kamenné závesky a ich polotovary (Tab. XXXV: 1-18), zhotovené z 

mliečnobieleho (56 kusov) žilného kremeňa, ružového kremenca (2 kusy)  a pieskovca 

(1 kus). Stopy vŕtania malo 16 kusov (15 z kremeňa 1 z pieskovca), na dvoch boli 

zistené stopy škrabania – súbežné ryhy. Na jednom, prepálenom, boli ryhy na plochej 

strane (Tab. XXXV: 10), na druhom bolo jedenásť dvojíc 3 mm dlhých rýh na hrane po 

celom obvode kameňa (Tab. XXV: 18). Dĺžka okruhliakov sa pohybuje od 18 do 49 

mm, šírka od 14 do 26 mm a hrúbka od 5 do 11 mm, s výnimkou pieskovcového 

okruhliaka, ktorého rozmery sú 37 x 33 x 12 mm a dvoch väčších okruhliakov 

z ružového kremenca. Rozmery prvého sú 47 x 34 x 18 mm a druhého 50 x 37 x 15 

mm. Druhý okruhliak má jednu stranu husto pokrytú tenkými dlhými ryhami (Tab. 

XXXIV: 4). Na niekoľkých okruhliakoch sa zachovali stopy červeného farbiva. Podľa 

dostupných informácií pochádza najväčšia časť okruhliakov z pracoviska B, zo sond 

B1/82 a B2/83. Dva okruhliaky z ružového kremenca pochádzajú z pracoviska A, prvý 

bez stôp opracovania zo sondy 21/83 a druhý s ryhami zo sondy 2/81. Presnejšie údaje 

o polohe nie sú známe.   

Podobným štýlom je opracovaná vápencová či opuková tyčinka hranolovitého 

tvaru s rozmermi 68 x 27 x 18 mm, ktorá má na jednej strane vybrúsenú plošinku 

a okolo celého tela má tenké a husté priečne ryhy (Tab. XXXIV: 3). Pochádza zo sondy 

1/81 z pracoviska A. 

Ďalšou zaujímavosťou je dlhá brúsená vápencová tyčinka so zlomeným hrotom. 

Má rozmery 98 x 16 x 16 mm a kruhový prierez (Tab. XXXIV: 2). Presnejšie údaje 

o konkrétnom mieste nálezu však nie sú známe.   

Našla sa aj malá neopracovaná guľka z neidentifikovanej horniny. Má priemer 

14 mm a nenesie stopy po opracovaní. Po celom tele má hnedastú pololesklú kôru 

podobnú tvrdej hnedej kôre na niektorých druhoch pazúrika. Našla sa spolu s ďalšími 

artefaktmi v sonde 5/81 v prvej vrstve, teda vzhľadom na narušenie lokality v týchto 

miestach patrí do strednej najbohatšej nálezovej vrstvy. 

Posledným kusom kameňa je brúsený pravidelný šošovkovitý disk vyrobený 

pravdepodobne z kremenca(?), ktorý má rozmery 50 x 50 x16 mm (Tab. XXXIV: 6). Je 
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hladko vybrúsený a na okrajoch má tenké ryhy smerujúce približne do stredu. Hrany sú 

ale relatívne hladké, bez hlbších zárezov. Na dvoch miestach je hrana plytko vyštiepená. 

Na obidvoch stranách kamenného disku sú viditeľné stopy červeného farbiva. Našiel sa 

na pracovisku A v sonde 3/81 kde ležal priamo na hrubom neidentifikovateľnom 

zlomku veľkej kosti.  

Posledným nálezom z lokality je vápencový cicvár (hrudka vyzrážaného 

vápenca v spraši) pochádzajúci zo sondy 26/85 z hĺbky 165 cm, patriaci do strednej 

nálezovej vrstvy (Tab. XXXIV: 5; XLIX: 2). Tvar cicváru vzdialene pripomína postavu, 

i keď pravdepodobne nebol umelo upravovaný a jeho tvar je prirodzený. Takmer celý 

povrch cicváru je pokryté červeným farbivom a na jeho spodnej časti sú vyryté tenké 

ryhy zobrazujúce líniu nôh a lono ženy. Má rozmery 30 x 13 x 12 mm. Možno o ňom 

teda hovoriť ako o istom druhu umeleckého stvárnenia ženy využitím prirodzeného 

tvaru pôvodnej suroviny. J. Bárta ho v krátkych správach z jednotlivých sezón výskumu 

nespomína, našiel sa až počas kompletného spracovania materiálu. Vzhľadom na to, že 

bol umiestnený, a teda aj nájdený, spolu s hrubými kameňmi a farbivom, je možné, že 

bol pôvodne, považovaný za hrudku červeného farbiva a preto zostal tento nález 

nepovšimnutý.   

 

 

5.3. Farbivo 

 

Na lokalite sa vyskytovali fragmenty červeného (hematit) a žltého (limonit) 

farbiva. Počas výskumu bolo odobratých 36 vzoriek. Prevláda červené farbivo (29 ks = 

80,6%) nad žltým (7 ks = 19,4%). S veľkou pravdepodobnosťou možno povedať, že 

takmer všetko farbivo pochádza z hlavnej nálezovej vrstvy (podľa dokumentácie 

minimálne 25 vzoriek). Hematit je oxid železa, ktorý vzniká oxidáciou minerálov 

bohatých na železo. Nachádzal sa vo fragmentoch i vo forme tvrdších okruhliakov. Jeho 

farba sa mení od hnedastej, jasnočervenej, krvavočervenej a hnedočervenej až po 

oceľovosivú a železnočiernu, vryp má hnedočervený. Vzniká aj vo vyvretých horninách 

(Pellant 2005, 805). Limonit sa našiel iba vo fragmentoch, ľahko drviteľných. 

Vyskytuje sa vždy iba ako amorfná hmota a nikdy nevytvára kryštály. Má žltú, 

hnedožltú, hnedú a čiernu farbu a hnedožltý vryp. Vzniká ako sekundárny minerál 

v oxidačných zónach ložísk rúd železa. Tvorí sa aj vo vodnom prostredí (z morskej 

a slanej vody) a nájsť ho možno i v rašeliniskách (Pellant 2005, 95).  
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Farbivo sa zachovalo aj na artefaktoch, hlavne na pieskovcových platniach, 

ktoré boli používané na jeho rozotieranie (pozri kapitolu 5.2.) a výnimočne aj na 

niektorých štiepaných a brúsených artefaktoch. 
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6. ANALÝZA NÁLEZOV ZO ZBEROV 

 

Na lokalite sa povrchovými zbermi našlo 785 kusov štiepanej industrie a 4 

fragmenty pieskovcových platní. Keďže v materiáli z povrchových zberov môže byť 

primiešaná industria aj z mladších období, analyzujem ju oddelene od materiálu 

z archeologického výskumu. I keď priamo na lokalite nebolo doložené mladšie 

osídlenie z doby kamennej, iba z doby bronzovej, povrchové zbery sa robili na širšom 

okolí samotnej lokality (rádovo v stovkách metrov), je tu teda možnosť infiltrácie 

mladšieho materiálu. Treba však poznamenať, že cudzí materiál by tvorilo v každom 

prípade iba malé percento nálezov. Veľká väčšina zozbieranej industrie pochádza 

z nálezov priamo z hliniska, ktoré porušilo hlavnú gravettiensku nálezovú vrstvu, 

prípadne aj možné mladšie osídlenie. V materiáli zo zberov sa však nenachádzali žiadne 

črepy ani iné nálezy viditeľne mladšieho dáta, preto je táto možnosť veľmi malá. 

Existuje ale pravdepodobnosť, že v porušenej časti lokality existovala taktiež škvrna 

osídlenia z mladšieho gravettienu, ktorej nálezy sa zozbierali spolu s nálezmi z hlavnej 

vrstvy, preto nemožno vylúčiť premiešanie týchto dvoch nálezových horizontov. Podľa 

dostupných informácií bolo hlinisko hlboké niekoľko metrov, to znamená že bola s 

určitosťou porušená aj najstaršia nálezová vrstva, ak sa v týchto miestach nachádzala. 

Medzi nálezmi zo zberov bude mať teda najväčšie zastúpenie materiál zo 

strednej hlavnej nálezovej vrstvy s možným menším percentom nálezov z mladšej 

a taktiež najstaršej vrstvy.  

 

6.1. Štiepaná kamenná industria 

 

6.1.1. Surovinová analýza 

 

Takisto ako pri rozbore nálezov z archeologického výskumu sa rozbor  nálezov 

zo zberov vykonal pozorovaním. Niektoré ťažšie určiteľné a problematické druhy 

surovín som zaradil len do širšej skupiny rohovcov, prípadne konzultoval s Dr. 

Ľudmilou Illášovou z Prírodovednej Fakulty UKF v Nitre. Na štiepanú industriu bolo 

použitých 6 druhov surovín. Do analýzy som zaradil iba kamennú štiepanú industriu. 

Ostatné opracované a neopracované kamene kamene popisujem v samostatnej časti. 

Rozbor surovín ukázal prevahu použitia rádiolaritu. Sú z neho vyrobené takmer tri 
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štvrtiny nálezov. Druhou najpočetnejšie zastúpenou surovinou je pazúrik a v menšej 

miere sú zastúpené pieskovec, rohovec, vápenec a kremenec.  

Najpoužívanejšou surovinou na výrobu kamennej štiepanej industrie boli 

rádiolarity rôznych farieb. Najčastejšie sa objavuje hnedý variant, ktorý mierne prevláda 

nad zeleným, ale aj miešané zelenohnedé, sivohnedé, sivozelené, žlté a občas 

tmavozelené až sivočierne odrody. Z rádiolaritov bolo vyrobených 567 kusov industrie, 

čo predstavuje 72,23% celkového počtu (Tabela 27). Pôvod rádiolaritov je lokálny 

(pozri odsek 5.1.1. - surovinová analýza štiepaných artefaktov z archeologického 

výskumu, strana 19). 

 

 

 

 

 

Zbery Ra Pa Pi Ro Va Kr Spolu % 
C 44 4 - - - - 48 6,12 
F 89 7 9 1 2 - 108 13,76 

FF 174 15 - - - - 189 24,08 
B 161 56 7 4 1 2 231 29,43 
T 95 92 - 5 - - 192 24,46 

BS 4 13 - - - - 17 2,17 
Spolu 567 187 16 10 3 2 785 100,00 

Spolu v % 72,23 23,82 2,04 1,27 0,38 0,26 100,00   

Tabela 27. Povrchový zber. Početné a percentuálne zastúpenie surovín v jednotlivých skupinách štiepanej 

kamennej industrie. C- jadrá, F – úštepy, FF – fragmenty úštepov a odštepky, B – čepele, T – retušované 

nástroje, BS – rydlové triesky, Pa – pazúrik, Ra – rádiolarit, Ro – rohovec, Kr – kremeň, Pi – pieskovec, 

Va - vápenec. 

Druhou najčastejšie používanou surovinou bol pazúrik, z ktorého bolo 

vyrobených 187 kusov, čo tvorí 23,82% štiepanej kamennej industrie (Tabela 27). Asi 

tri štvrtiny pazúrika majú bielu, sivú, či modrosivú patinu, jedna štvrtina je zastúpená 

sivým pazúrikom a najmenej (4 kusy) je zastúpený pazúrik čokoládovej farby. Pôvod 

pazúrika je extralokálny (pozri odsek 5.1.1. - surovinová analýza štiepaných artefaktov 

z archeologického výskumu, strana 20). 

V malej miere sa na výrobu štiepanej industrie použili aj pieskovce (16 kusov, 

čo tvorí 2,04% celkového počtu). Myslím si, že pieskovcové úštepy pravdepodobne 

neboli cieľom činnosti človeka, boli skôr druhotným efektom úpravy väčších 

pieskovcových hľúz, či platní, avšak pri tvrdších kompaktnejších odrodách pieskovcov 

mohli byť využité i samotné úštepy. Pôvod pieskovcov je lokálny (pozri odsek 5.1.1. - 

surovinová analýza štiepaných artefaktov z archeologického výskumu, strana 21). 
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Skupinu rohovcov zastupuje 10 kusov industrie (1,27%). Sú sfarbené sivo 

a svetlosivo. Do tejto skupiny som zaradil aj bližšie neurčiteľné suroviny s veľmi 

podobným vzhľadom či štruktúrou. Pre pôvod rohovcov pozri odsek 5.1.1. - surovinová 

analýza štiepaných artefaktov z archeologického výskumu, strana 20. 

Vápencové a kremencové artefakty boli zastúpené minimálnym počtom kusov 

(Tabela 27). Z vápenca boli vyrobené 3 artefakty (0,38%) a z kremenca 2 kusy (0,26%). 

Pôvod vápencov a kremencov je lokálny (pozri odsek 5.1.1. - surovinová analýza 

štiepaných artefaktov z archeologického výskumu, strana 21). 

 

 

6.1.2. Technologická a typologická analýza 

 

Analýza nálezov pozostáva z popisu hlavných typologických skupín nástrojov 

a ich podskupín, či špecifických prípadov. Najpočetnejšou skupinou sú neopracované 

čepele (Tabela 27). Tvoria jednu tretinu povrchových nálezov (29,43%). Druhú 

najpočetnejšiu skupinu tvoria retušované nástroje (24,46%). Ďalšou početnou skupinou 

sú fragmenty úštepov a odštepky (24,08%), nasledujú úštepy (13,76%), jadrá (6,12%) 

a v najmenšej miere sú zastúpené rydlové triesky (2,17%).  

 

 

6.1.3. Jadrá 

 

Jadrá predstavujú v celom súbore 6,12% artefaktov. Našlo sa 48 kusov. Takmer 

polovica (23 ks) sú iba rozlámané fragmenty so stopami odbitia čepelí či úštepov, čo 

sťažuje ich presnejšie určenie. 18 kusov jadier je hranolových zväčša čepeľových, 1 

jadro je hranolové ploché. 2 kusy jadier majú polyedrický nepravidelný tvar, 1 jadro je 

ihlanovité, 1 diskovité, 2 kusy boli na plochých konkréciách.  Iba 1 jadro predstavuje 

počiatočnú fázu vyťaženia. Úplnú prevahu, takmer dve tretiny (77,08%) majú jadrá 

v procese ťaženia. Reziduálne jadrá (8 kusov), teda jadrá v stave úplného vyťaženia, 

tvoria 16,67% celkového počtu jadier. Dva fragmenty jadier nebolo možno presnejšie 

určiť (Tabela 28). 
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Jadrá IS FS RS neurčené Spolu % 

  úš/ č. úš čep.
úš/ č. 

úš čep. úš/ č. úš čep.      
jednopodstavové 1 - 3 6 - 2 - 12 25,00 
dvojpodstavové - - 1 3 1 2 - 7 14,58 
viacpodstavové - - 1 1 1 - - 3 6,25 
viacpodstavové - - 3 6 1 1 - 11 22,92 

diskovité - - - 1 - - - 1 2,08 
neurčené - - 12 - - - 2 14 29,17 

Spolu 1 0 20 17 3 5 2 48 100,00
% 2,08 0,00 41,67 35,42 6,25 10,42 4,17 100,00   

     

Zo surovín boli medzi jadrami zastúpené iba dve. 44 kusov jadier (91,67%) bolo 

z rádiolaritov rôznych farieb a 4 kusy boli z pazúrika (8,33%). Iba jedno jadro 

vykazovalo stopy prepálenia. Na 4 kusoch fragmentov jadier boli na kôre viditeľné 

početné stopy otĺkania, je teda možné, že boli v počiatku používané ako otĺkače a keďže 

boli z vhodnej suroviny, po náhodnom rozlomení boli ďalej využité na ťažbu štiepanej 

industrie.  

 

 

6.1.4. Fragmenty úštepov a odštepky 

 

Malé úštepy, fragmenty úštepov a odštepky tvoria počtom 189 kusov 24,08% 

celkového súboru štiepaných artefaktov (Tabela 27). Fragmentov úštepov bolo 122 

kusov (64,55%), 21 kusov (11,11%) boli malé úštepy, 32 kusov (16,93%) bolo úštepov, 

ktoré vznikli pri retušovaní. Odštepky tvoria 7,41% (14 kusov). Tri fragmenty boli 

prepálené a na jednom sa zachovala retuš. Na 19 kusoch sa zachoval pôvodný povrch 

suroviny. 

  Počet % 
FF 122 64,55 
SF 21 11,11 
CH 32 16,93 
OD 14 7,41 

Spolu 189 100,00 
 

Tabela 29.  Povrchový zber. Fragmenty úštepov a 

odštepky. FF – fragmenty úštepov,  SF – malé úštepy, CH – 

úštepy, ktoré vznikli pri retušovaní, OD – odštepky. 

Tabela 28. Povrchový zber. Početné a percentuálne zastúpenie jadier. IS – počiatočná fáza, FS - pokročilá 

fáza redukcie, RS – stav úplného vyťaženia. 
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 Prevažná väčšina artefaktov (174 kusov = 92,06%) bola z rádiolaritov 

rôznej farby, hlavne zelenej a hnedej, druhou surovinou bol pazúrik. Z pazúrika bolo 15 

kusov artefaktov, čo tvorí 7,94% (Tabela 29).     

 

 

6.1.5. Úštepy 

 

Povrchovými zbermi sa našlo 108 kusov neopracovaných úštepov, čo 

predstavuje 13,76% celého súboru štiepanej industrie zo zberov (Tabela 27). Rozbor je 

zameraný na charakteristiku pokrytia úštepov kôrou (Tabela 30), na pozorovanie 

smerov negatívov na dorzálnej strane (Tabela 31), charakter pätky (Tabela 32), bulbu 

(Tabela 33) a rozmery úštepov. Zo surovín tvorí najväčšiu časť rádiolarit, hlavne zelený 

(44 kusov), a hnedý (41 kusov), menej ostatné odtiene (5 kusov). V malej miere je 

zastúpený pieskovec (9 kusov), pazúrik (7 kusov) a vápenec (2 kusy). Najviac úštepov 

bolo na dorzálnej strane bez kôry (55 kusov), menej malo povrch pokrytý kôrou do 25% 

povrchu (21 kusov), ešte menej do 50% povrchu (14 kusov) a najmenej bolo úštepov 

s takmer celým povrchom pokrytým kôrou (9 kusov) a úplne pokrytých kôrou (9 

kusov). Analýza negatívov na dorzálnej strane úštepov (Tabela 31) ukázala prevahu 

priečnych negatívov (40 kusov) nad rovnobežnými (20 kusov), druhotnými negatívmi 

z hrany jadra (11 kusov), z hrany jadra (9 kusov), protismerných (6 kusov) 

a dostredivých (1 kus). Na ostatných nálezoch nebolo možné negatívy presne určiť. 

Typom pätky (Tabela 32) na úštepoch bola najčastejšie hladká (35 kusov), po nej 

Pokrytie kôrou Počet % 
bez kôry 55 50,93 

do 25% povrchu 21 19,44 
do 50% povrchu 14 12,96 
do 75% povrchu 9 8,33 
úplné pokrytie 9 8,33 

Spolu 108 100,00

Negatívy Počet % 
rovnobežné 20 18,52 

priečne 40 37,04 
protismerné 6 5,56 
dostredivé 1 0,93 

z hrany jadra 9 8,33 
z hrany jadra druhotný  11 10,19 

iné 21 19,44 
Spolu 108 100,00

Tabela 31.  Povrchový zber. Smery negatívov na 

dorzálnej strane úštepov.  Početné  a percentuálne 

zastúpenie. 

Tabela 30.  Povrchový zber. Pokrytie dorzálnej 

strany úštepov kôrou. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 
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nasleduje pätka s rímsou alebo bodová (24 kusov), prirodzená (19 kusov) a v rovnakej 

miere sú zastúpené facetovaná (4 kusy) a klinová (4 kusy). Na 22 úštepoch nebolo 

možné pätku presne určiť. 

 

 

 

 

 

 

Pätka Počet % 
s kôrou 19 17,6 
hladká 35 32,41 

facetovaná 4 3,7 
klinová 4 3,7 

s rímsou alebo bodová 24 22,22 
neurčená 22 20,37 

Spolu 108 100,00

Bulbus Počet % 
neviditeľný 23 21,30 
viditeľný 2 1,85 

kužeľovitý 68 62,96 
mikronegatívy 15 13,89 

Spolu 108 100,00

 

Tabela 33.  Povrchový zber. Charakter bulbu 

na neopracovaných úštepoch. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

Tabela 32.  Povrchový zber. Charakter pätky na 

neopracovaných úštepoch. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

Najčastejším typom bulbu (Tabela 33) je kužeľovitý (68 kusov), v menšej miere 

je zastúpený bulbus v tvare mikronegatívov (15 kusov) a najmenej viditeľný bulbus (2 

kusy). Na 23 úštepoch bol bulbus neviditeľný alebo sa nedal pozorovať. Dĺžka úštepov 

sa pohybuje v rozmedzí od 14 do 88 mm, šírka od 8 do 73 mm a hrúbka od 2 do 36 mm. 

Priemerné hodnoty sú 32,3 mm pre dĺžku, 29,9 mm pre šírku a 9,34 mm pre hrúbku.  
 

 

6.1.6. Čepele 

 

Neopracované čepele predstavujú najväčšiu skupinu v materiáli zo zberov. 

Našlo sa 231 kusov, čo predstavuje 29,43% štiepanej industrie zo zberov. Zo surovín je 

najviac zastúpený rádiolarit, hlavne hnedý (79 kusov) a zelený (76 kusov) a menej 

ostatné, prevažne sivasté odtiene (6 kusov). Pazúrik sa objavuje menej, najčastejšie ide 

o bielo patinovaný (40 kusov), menej sivý a nepatinovaný (16 kusov). Najmenej sú 

zastúpené pieskovec (7 kusov), rohovec (4 kusy), kremenec (2 kusy) a vápenec (1 kus).     
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Pokrytie kôrou Počet % 
bez kôry 167 72,29 

bočná (laterálna) 45 19,48 
distálna 8 3,46 

laterálna a distálna 6 2,6 
úplné pokrytie kôrou 5 2,17 

Spolu 231 100,00

Tabela 34. Povrchový zber. Pokrytie 

dorzálnej strany čepelí kôrou. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

 

 

 

 

 

 

Negatívy Počet % 
z jednopodstavového jadra 95 41,13 
z dvojpodstavového jadra 66 28,57 

z hrany jadra 3 1,3 
z hrany jadra druhotná 23 9,96 

vrchlíková 1 0,43 
neurčené 43 18,61 

Spolu 231 100,00

Tabela 35. Povrchový zber. Rozdelenie čepelí 

podľa negatívov na dorzálnej strane. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

 

 

 

 

 

 

 

Pätka Počet % 
s kôrou 13 5,63 
hladká 51 22,08 

upravená 1 negatívom 5 2,16 
facetovaná 13 5,63 

klinová 8 3,46 
s rímsou alebo bodová 46 19,91 

neurčená 95 41,13 
Spolu 231 100,00

Tabela 36. Povrchový zber. Charakter pätky 

na neopracovaných čepeliach. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

 

 

 

 

Bulbus Počet % 
neviditeľný 108 46,75 
viditeľný 14 6,06 

kužeľovitý 95 41,13 
mikronegatívy 14 6,06 

Spolu 231 100,00

Tabela 37. Povrchový zber. Charakter bulbu 

na neopracovaných čepeliach. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

 

 
 

 

 

Tvar bokov Počet % 
paralelné 89 38,53 

konvergentné 24 10,39 
divergentné 42 18,18 
nepravidelné 76 32,9 

Spolu 231 100,00

 

Tabela 38. Povrchový zber. Rozdelenie 

čepelí podľa tvaru bokov. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 

Prierez Počet % 
trojuholníkovitý 126 54,55 
lichobežníkovitý 68 29,44 

nepravidelný 37 16,02 
Spolu 231 100,00

 

 

 

Tabela 39. Povrchový zber. Rozdelenie čepelí 

podľa prierezu. Početné a percentuálne 

zastúpenie. 
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Pozdĺžny profil Počet % 
rovný 50 21,65 

vypuklý 117 50,65 
skrútený 64 27,71 

Spolu 231 100,00

Tabela 40. Povrchový zber. Rozdelenie čepelí 

podľa pozdĺžneho profilu. Početné 

a percentuálne zastúpenie. 



 

 

 

 

 

Fragmentácia čepelí Počet % 
spodná časť 25 10,82 

spodná-stredná časť 35 15,15 
stredná časť 32 13,85 

stredná-horná časť 30 12,99 
horná časť 18 7,79 
celé čepele 91 39,4 

Spolu 231 100,00
 

Tabela 41. Povrchový zber. Fragmentácia 

čepelí. Početné a percentuálne zastúpenie 

celých čepelí a ich fragmentov. 

 

Kôra sa zachovala na malom počte čepelí (Tabela 34). Na 45 čepeliach 

(19,48%) bola kôra laterálna, na 8 distálna (3,46%), na 6 laterálna a distálna (2,6%) 

a iba 5 čepelí (2,16%) bolo celých pokrytých kôrou. Bez kôry bolo 167 čepelí (72,29%). 

Analýza smeru negatívov (Tabela 35) poukázala na prevahu negatívov 

z jednopodstavového jadra (95 kusov = 41,13%), a v menšej miere boli zastúpené 

negatívy z dvojpodstavového jadra (66 kusov = 28,57%) a druhotné z hrany jadra (23 

kusov = 9,96%). V minimálnej miere boli zastúpené negatívy z hrany jadra (3 kusy = 

1,3%) a vrchlíkové čepele (1 kus = 0,43%). Negatívy na ostatných čepeliach nebolo 

možné sledovať. 

Z typov pätky (Tabela 36) bola najčastejšie prítomná hladká (51 kusov = 

22,08%), nasledujú pätka s rímsou alebo bodová (46 kusov = 19,91%), facetovaná (13 

kusov = 5,63%), prirodzená s kôrou (13 kusov = 5,63%), klinová (8 kusov = 3,46%) 

a pätka upravená jedným negatívom (5 kusov = 2,16%). Pätku nebolo možné 

analyzovať na 95 čepeliach. Tento stav je zapríčinený vysokou fragmentáciou čepelí 

(Tabela 41). 

Tvar bulbu na čepeliach (Tabela 37) bol najčastejšie kužeľovitý (95 kusov = 

41,13%), v malej miere sa vyskytoval viditeľný (14 kusov = 6,06%) a v tvare 

mikronegatívov (14 kusov = 6,06%). Na 108 čepeliach nebol bulbus pozorovateľný. 

Boky na čepeliach (Tabela 38) boli najčastejšie paralelné (89 kusov = 38,53%) 

a nepravidelné (76 kusov = 32,9%), v menšej miere boli divergentné (42 kusov = 

18,18%) a najmenej konvergentné (24 kusov = 10,39%). 

Priečny prierez na čepeliach (Tabela 39) je najčastejšie trojuholníkovitý (126 

kusov = 54,55%). Lichobežníkovitý prierez sa objavuje 68 krát (29,44%) a 37 čepelí 

(16,02%) má prierez nepravidelný. 

Pozdĺžny profil (Tabela 40) je prevažne vypuklý (117 kusov = 50,65%), menej 

skrútený (64 kusov = 27,71%) a rovný (50 kusov = 21,65%) 
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Najčastejšou kombináciou profilu, prierezu a bokov je čepeľ s vypuklým 

pozdĺžnym prierezom, paralelnými bokmi a trojuholníkovitým (23 kusov) alebo 

lichobežníkovitým (20 kusov) prierezom. Rovnako častými kombináciami na čepeliach 

sú trojuholníkovitý prierez, vypuklý profil a nepravidelné boky (17 kusov), ďalej 

trojuholníkovitý prierez, skrútený profil a nepravidelné boky (16 kusov) a takisto 

trojuholníkovitý prierez, rovný profil a pravidelné boky (14 kusov). Ani v jednom 

prípade sa nevyskytla kombinácia nepravidelného prierezu, skrúteného profilu 

a konvergentných bokov. Najmenej časté boli kombinácie lichobežníkovitého alebo 

nepravidelného prierezu s konvergentnými bokmi s akýmkoľvek pozdĺžnym profilom. 

Ostatné kombinácie sa na čepeliach objavovali v počte od 2 do 13 výskytov, 

najčastejšie však od 5 do 7 výskytov.  

Fragmentácia čepelí je nadpolovičná (Tabela 41). Zachovalo sa 91 celých čepelí, 

čo tvorí 39,39% celkového počtu. Z fragmentov sa zachovali časti spodné (25 kusov = 

10,82%), spodno-stredné (35 kusov = 15,15%), stredné (32 kusov = 13,85%), stredno-

horné (30 kusov = 12,99%) a v malej miere horné (18 kusov = 7,79%).  

Dĺžka 91 celých čepelí sa pohybuje od 17 do 72 mm (Obr. 9), šírka od 5 do 49 

mm (Obr. 10) a hrúbka od 1 do 20 mm (Obr. 11). Priemerné hodnoty sú 37 mm pre 

dĺžku, 19 mm pre šírku a 5,9 mm  pre hrúbku. 

Z celkového počtu neopracovaných čepelí bolo prepálených iba 5 kusov. 
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Obr. 9. Povrchový zber. Diagram znázorňujúci dĺžku čepelí. 
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Obr. 10. Povrchový zber. Diagram znázorňujúci šírku čepelí. 
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Obr. 11.  Povrchový zber. Diagram znázorňujúci hrúbku čepelí. 
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6.1.7. Retušované nástroje 

 

Skupina retušovaných nástrojov tvorí v materiáli zo zberov relatívne veľkú časť 

(Tabela 27). Našlo sa 192 kusov, čo predstavuje 24,46% celkového počtu. Rozbor 

nástrojov zo zberov som robil rovnakou metódou ako analýzu nástrojov 

z archeologického výskumu. Materiál je rozdelený do jednotlivých typologických 

skupín nástrojov, ktoré sú analyzované ako samostatné celky. Analýza je zameraná na 

popis jednotlivých skupín, početné i percentuálne zastúpenie typov nástrojov 

a podrobný popis niektorých konkrétnych prípadov. Pri určovaní som sa pridržiaval 

terminológie mladopaleolitických nástrojov, ktorú publikoval Bohuslav Klíma (1956). 

Niektoré varianty typov nástrojov, ktoré sa v jeho práci nenachádzali, som priraďoval 

iba k príslušným hlavným skupinám nástrojov s podrobným vysvetlením, resp. 

obrazovou prílohou pre lepšiu predstavu o danom nástroji.  

Retušované nástroje Počet %RN %CP 
škrabadlá 7 3,65 0,89 

kombinované nástroje 3 1,56 0,38 
rydlá 37 19,27 4,71 
hroty 1 0,52 0,13 

nože a čepele 99 51,56 12,61 
driapadlovité 3 1,56 0,38 

drobnotvará industria 23 11,98 2,93 
retušované úštepy 19 9,90 2,42 

Spolu 192 100,00 24,46 
 

 

Tabela 42. Povrchový zber. Početné 

a percentuálne zastúpenie jednotlivých typov 

retušovaných nástrojov. %RN – percento 

v rámci skupiny retušovaných nástrojov, 

%CP – percento v rámci celkového počtu 

štiepanej industrie.  

 

 6.1.7.1. Škrabadlá 

 

Počas zberov sa našlo iba 7 škrabadiel, čo tvorí 3,65% skupiny retušovaných 

nástrojov a 0,89% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 42). Našlo sa 6 

čepeľových škrabadiel a jedno dvojité (Tabela 43).  

Typ 1 – čepeľové škrabadlo, je zastúpený tromi exemplármi. Jeden je 

z pazúrika, jeden z hnedého rádiolaritu a jeden z rohovca. Posledný kus má vysokú 

koncovú retuš, čiastočnú retuš, či obitie na oboch laterálnych stranách a na ľavej strane 

zachovaný pôvodný povrch suroviny (Tab. XL: 3).  

Typ 2 – nevýrazné čepeľové škrabadlá, sú zastúpené dvomi kusmi z hnedého 

rádiolaritu. Dvojité škrabadlo je zastúpené jedným kusom (Tab. XXIX: 4) s rozmermi 
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39 x 24 x 4 mm zo sivozeleného rádiolaritu. Má širšiu polostrmú až takmer strmú retuš 

na obidvoch koncoch a jemnú úzku retuš na obidvoch laterálnych stranách. Na ľavej 

strane sa čiastočne zachoval pôvodný povrch suroviny. Našlo sa aj jedno čepeľové 

škrabadlo s bočnou retušou – typ 5 (Tab. XXXVII: 4). Je vyrobené z patinovaného 

pazúrika a má širokú, takmer strmú retuš na konci a polostrmú retuš na ľavej laterálnej 

strane. 

Tabela 43. Povrchový zber. Početné 

a percentuálne zastúpenie jednotlivých typov 

škrabadiel. %RN – percento v rámci skupiny 

škrabadiel, %CP – percento v rámci 

celkového počtu štiepanej industrie.  

 

 

 

 

 

 

Škrabadlá Počet %RN %CP 
čepeľové 3 42,86 0,38 

nevýrazné čepeľové 2 28,57 0,25 
čepeľové s bočnou retušou 1 14,29 0,13 

dvojité 1 14,29 0,13 
Spolu 7 100,00 0,89 

 

 

 6.1.7.2. Rydlá 

 

Rydlá tvoria počtom 37 kusov po čepeliach druhú najpočetnejšiu skupinu 

z retušovaných nástrojov získaných povrchovým zberom. Predstavujú 19,27% skupiny 

retušovaných nástrojov a 4,71% celkového počtu štiepanej kamennej industrie (Tabela 

42). V surovinovom zastúpení prevláda pazúrik, hlavne bielo patinovaný (14 kusov) 

a sivý (10 kusov). Čokoládový pazúrik je zastúpený jedným kusom. Druhou surovinou 

je rádiolarit. Najčastejšie je zastúpený hnedý odtieň (8 kusov), menej zelený (3 kusy) 

a po jednom kuse sú zastúpené hnedozelený a žltý rádiolarit. 

 

Tabela 44.  Povrchový  zber. 

Početné a percentuálne 

zastúpenie jednotlivých typov 

rydiel. %RN – percento v rámci 

skupiny rydiel, %CP – percento 

v rámci celkového počtu 

štiepanej industrie.  

 

Rydlá Počet %RN %CP 
klinové stredné 5 13,51 0,64 
klinové bočné 6 16,22 0,76 

klinové na zlomenej čepeli 7 18,92 0,89 
niekoľkonásobné klinové 7 18,92 0,89 

hranové na priečne retušovanej čepeli 2 5,41 0,25 
hranové na šikmo retušovanej čepeli 2 5,41 0,25 
hranové na vkleslo retušovanej čepeli 2 5,41 0,25 

niekoľkonásobné hranové 1 2,70 0,13 
niekoľkonásobné zmiešané 2 5,41 0,25 

ploché 3 8,11 0,38 
Spolu 37 100,00 4,71 

 

Klinové rydlá stredné – typ 27, sa našli v počte 5 kusov. Tvoria 13,51% skupiny 

rydiel a 0,64% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 44). Ich dĺžka sa 
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pohybuje od 24 do 75 mm, šírka od 15 do 40 mm a hrúbka od 6 do 16 mm. Na dvoch 

kusoch sa zachovala kôra. 

Klinové rydlá bočné – typ 29, sú zastúpené 6 exemplármi. Predstavujú 16,22% 

skupiny rydiel a 0,76% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 44). Ich dĺžka 

sa pohybuje od 28 do 64 mm, šírka od 14 do 47 mm a hrúbka od 5 do 14 mm. 

Klinové rydlá na zlomenej čepeli – typ 30, sú zastúpené 7 kusmi a tvoria 

18,92% skupiny rydiel a 0,89% celkového množstva štiepanej industrie (Tabela 44). 

Štyri kusy sú vyrobené na spodno – stredných častiach čepelí, jeden na strednej a dva na 

hornej časti čepele. Ich dĺžka sa pohybuje od 23 do 51 mm, šírka od 14 do 43 mm 

a hrúbka od 6 do 16 mm. 

Skupinu niekoľkonásobných klinových rydiel – typ 31, tvorí 7 exemplárov, čo 

predstavuje 18,92% skupiny rydiel a 0,89% celkového množstva štiepanej industrie 

(Tabela 44). Spolu s klinovými rydlami na zlomenej čepeli sú najpočetnejšími v skupine 

rydiel. Najviac (4 krát) sa objavuje kombinácia dvoch klinových rydiel na zlomenej 

čepeli, po jednom kuse sú zastúpené kombinácie klinového rydla na zlomenej čepeli 

a klinového rydla stredného, klinového rydla na zlomenej čepeli a klinového rydla 

bočného a klinového rydla bočného a stredného. Ich dĺžka sa pohybuje od 18 do 60 mm, 

šírka od 11 do 23 mm a hrúbka od 4 do 11 mm. 

Dvomi kusmi je zastúpené hranové rydlo na priečne retušovanej čepeli – typ 34 

a tvorí 5,41% skupiny rydiel a 0,25% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 44). 

Obidva kusy sú vyrobené z bielo patinovaného pazúrika a ich rozmery sú 57 x 12 x 7 

mm a 46 x 24 x 9 mm. Druhý kus má zachovanú časť kôry. 

Takisto hranové rydlo na šikmo retušovanej čepeli – typ 35 je zastúpené dvomi 

exemplármi a tvorí 5,41% skupiny rydiel a 0,25% celkového počtu štiepanej industrie 

(Tabela 44). Prvý kus je z patinovaného pazúrika s rozmermi 87 x 20 7 mm so 

zachovanou laterálnou kôrou. Druhým exemplárom je rydlo na šikmo retušovanom 

hrotitom fragmente úštepu či hrubej čepele zo zeleného rádiolaritu so zachovanou kôrou 

a rozmermi 54 x 42 x 20 mm. Na spodnej strane má veľa dlátovitých úderov, možno ho 

teda považovať i za odštepovač s jedným rydlovitým úderom (Tab. XXXVII: 6). 

Našli sa aj dve rydlá na vkleslo retušovanej čepeli – typ 36. Tvoria 5,41% 

skupiny rydiel a 0,25% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 44). Obidva kusy sú 

z hnedého rádiolaritu so zachovanou laterálnou kôrou a s rozmermi 61 x 28 x 7 mm 

a 41 x 27 x 10 mm. 
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Niekoľkonásobné hranové rydlo – typ 40, sa našlo iba jedno. Je vyrobené 

z patinovaného pazúrika s rozmermi 29 x 22 x 8 mm. Je to kombinácia dvoch 

hranových rydiel na šikmo retušovanej čepeli. 

Niekoľkonásobné rydlá zmiešané  - typ 41, sú zastúpené dvomi kusmi  a tvoria 

5,41% skupiny rydiel a 0,25% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 44). Prvý kus 

je kombináciou klinového rydla na zlomenej čepeli s hranovým rydlom na šikmo 

retušovanej čepeli z pazúrika s rozmermi 45 x 25 x 11 mm. Druhé rydlo je kombináciou 

klinového rydla na zlomenej čepeli s hranovým rydlom na vkleslo retušovanej čepeli 

z hnedého rádiolaritu s rozmermi 45 x 17 x 5 mm. Toto rydlo je prepálené. 

Poslednú skupinu tvoria tri ploché rydlá – typ 44. Predstavujú 8,11% skupiny 

rydiel a 0,38% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 44). Dve rydlá sú 

z patinovaného pazúrika s rozmermi 27 x 19 x 6 mm a 20 x 18 x 5 mm. Tretie rydlo je 

vyrobené z čokoládového pazúrika so zachovanou laterálnou kôrou s rozmermi 74 x 17 

x 8 mm. Rydlo je na dlhej čepeli, s pravidelnými bokmi, formované dvomi, resp. tromi 

dlhými plošnými odbitiami na ventrálnej strane nástroja. Na ľavej strane má nesúvislú 

polostrmú retuš (Tab. XLIII: 3). 

 

 

 6.1.7.3. Kombinované nástroje 

 

Do skupiny kombinovaných nástrojov (Tabela 45) možno zaradiť tri exempláre, 

čo predstavuje 1,56% skupiny retušovaných nástrojov a 0,38% celkového počtu 

štiepanej industrie (Tabela 42). 

 
Tabela 45. Povrchový zber. Početné a percentuálne zastúpenie 

jednotlivých typov kombinovaných nástrojov. %RN – percento v rámci 

skupiny kombinovaných nástrojov, %CP – percento v rámci celkového 

počtu štiepanej industrie. 

 

 

 Kombinované nástroje Počet %RN %CP 
škrabadlo – rydlo 1 33,33 0,13 

rydlo s protiľahlým retušovaným koncom 2 66,67 0,25 
Spolu 3 100,00 0,38 

 

 

 

Prvým nástrojom je typ 17 – škrabadlo-rydlo. Je vyrobené z patinovaného 

pazúrika s rozmermi 52 x 27 x 11 mm. Ide o kombináciu klinového bočného rydla 
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a čepeľového škrabadla. Na spodnej laterálnych stranách má nesúvislú retuš a na 

ventrálnej strane má čiastočnú retuš plošného charakteru (Tab. XLIII: 2).  

Typ 19 – rydlo s protiľahlým retušovaným koncom je zastúpený dvomi kusmi. 

Prvý nástroj je vyrobený z hnedého rádiolaritu s rozmermi 44 x 20 x 11 mm. Ide 

o hranové rydlo na vkleslo retušovanej čepeli s plošne do oblúka retušovaným 

protiľahlým koncom (Tab. XXXVII: 3). Aj druhý exemplár je vyrobený z hnedého 

rádiolaritu o zachovanou laterálnou kôrou. Ide o širokú obdĺžnikovitú čepeľ či 

čepeľovitý úštep. Rydlo je formované jedným odbitím na pravej spodnej strane. Horný 

koniec nástroja má súvislú úzku jemnú priečnu retuš a podobnú, ale nesúvislú retuš na 

pravej strane (Tab. XLII: 3). Nástroj bol zlomený na dve časti.    

 

 

 6.1.7.4. Hroty 

 

Tabela 46. Povrchový zber. Početné a percentuálne 

zastúpenie jednotlivých typov hrotov. %RN – percento 

v rámci skupiny hrotov, %CP – percento v rámci 

celkového počtu štiepanej industrie.  

Skupinu hrotov (Tabela 46) reprezentuje jediný kus, ktorý tvorí 0,13% 

celkového množstva štiepanej industrie získanej povrchovými zbermi (Tabela 42). Je to 

veľký dvojhrot zo sivozeleného rádiolaritu s obojstrannou polostrmou retušou (Tab. 

XXXVIII: 1). J. Bárta ho nazval tzv. bohuslavickým hrotom. Našiel sa okolo roku 

1941-42 na vrchu Turecko pri zbere dreva. Presné miesto nálezu nie je známe. Hrot je 

relatívne veľký (138 x 44 x 15 mm). Obe laterálne strany sú opracované vysokou 

polostrmou retušou plošného 

charakteru a horný i dolný koniec je 

opracovaný do hrotu. Na ventrálnej 

strane je v spodnej časti, približne na 

dĺžku 15 mm upravený plošnou 

retušou. Správnosť jeho priradenia 

k súboru z Trenčianskych Bohuslavíc 

je doložená nálezom podobne technologicky spracovaného dvojhrotu i počas 

archeologického výskumu (Tab. XIX: 1).  

Hroty Počet %RN %CP 
dvojhrot 1 100 0,13 

Spolu 6 100 0,13 
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 6.1.7.5. Retušované čepele a čepieľky 

 

Skupina čepelí a čepieľok (Tabela 47) tvorí veľkú časť  retušovaných nástrojov. 

Našlo sa 99 kusov, čo tvorí 51,56% retušovaných nástrojov a 12,61% celkového počtu 

štiepanej industrie (Tabela 42). Je zastúpená 6 typmi čepelí. Zo surovín sú tu zastúpené 

pazúrik a rádiolarit približne v rovnakom počte a jedným kusom je zastúpený rohovec. 

Z pazúrika bolo 51 čepelí. Najviac je zastúpený patinovaný pazúrik (38 kusov), menej 

sivý (12 kusov) a najmenej čokoládový (1 kus). Z rádiolaritov prevažuje hnedý (31 

kusov), po ňom nasleduje zelený (8 kusov) a ostatné odtiene (8 kusov).  

 Jediným exemplárom je zastúpený typ 60 – priečne retušovaná čepeľ (Tabela 

47). Je vyrobená z hnedého rádiolaritu s nepravidelnými bokmi a rozmermi 28 x 17 x 4 

mm. 

Vkleslo retušovaná čepeľ – typ 62 je zastúpená 4 kusmi, čo tvorí 4,04% 

retušovaných čepelí a 0,51% celkového množstva štiepanej industrie. Dva kusy, jeden 

zo sivého pazúrika a jeden z hnedého rádiolaritu, sú zachované iba v hornej časti a dva 

sú kompletné (jeden z patinovaného pazúrika a jeden zo zeleného rádiolaritu). Rozmery 

celých kusov sú 40 x 21 x 6 mm a 31 x 18 x 7 mm. Horné konce všetkých štyroch 

kusov sú formované jemnou úzkou vkleslou retušou.  

Typ 64 – čepeľ s retušovanými koncami, je zastúpený jedným kusom z hnedého 

rádiolaritu s rozmermi 32 x 15 x 6 mm. Obidva konce sú upravené jemnou úzkou 

retušou, jeden má tvar poloblúka a druhý je šikmý. Na bokoch má čepeľ nesúvislú 

jemnú retuš. 

 

Tabela 47.  Povrchový  zber. Početné 

a percentuálne zastúpenie jednotlivých 

typov čepelí a čepieľok. %RN – percento 

v rámci skupiny čepelí a čepieľok, %CP 

– percento v rámci celkového počtu 

štiepanej industrie.  

 

Čepele a čepieľky Počet %RN %CP 
priečne retušovaná čepeľ 1 1,01 0,13 
vkleslo retušovaná čepeľ 4 4,04 0,51 

čepeľ s retušovanými koncami 1 1,01 0,13 
čepeľ s jednostrannou retušou 38 38,38 4,84 
čepeľ s obojstrannou retušou 53 53,54 6,75 

čepeľ s polkruhovým vrubom na 
ventrálnej strane 2 2,02 0,25 

Spolu 99 100,00 12,61 

Druhou najpočetnejšou je skupina 38 čepelí s jednostrannou retušou – typ 65. 

Tvoria 38,38% retušovaných čepelí a 4,84% celkového množstva štiepanej industrie zo 

zberov (Tabela 47). Prevažujú čepele z pazúrika (22 kusov) nad rádiolaritovými (16 

kusov). Iba 11 čepelí sa zachovalo celých. Zvyšok tvoria fragmenty spodné (2 kusy), 
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spodno-stredné (5 kusov), stredné (11 kusov), stredno-horné (6 kusov) a horné (3 kusy). 

Väčšina čepelí (17 kusov) je z jednopodstavového jadra, menej z dvojpodstavového (14 

kusov) a 5 kusov je druhotných z hrany jadra. Na 11 kusoch sa zachovala laterálna kôra 

a na jednom distálna. Pätka bola najčastejšie hladká (5 kusov), bodová alebo s rímsou (5 

kusov), klinová (4 kusy) a jeden krát facetovaná. Ostatné čepele nebolo možné určiť. 

Bulbus sa vyskytol najčastejšie kužeľovitý (11 krát), a v malej miere viditeľný (2 krát) 

a v tvare mikronegatívov (3 krát). Prierez čepelí bol najčastejšie lichobežníkovitý (18 

kusov), menej trojuholníkovitý (16 kusov) a najmenej nepravidelný (4 kusy). Z typov 

profilu čepelí prevažoval vypuklý (22 kusov) nad rovným (9 kusov) a skrúteným (7 

kusov). Boky na čepeliach boli najčastejšie paralelné (17 kusov), menej nepravidelné 

(12 kusov) a najmenej divergentné (6 kusov) a konvergentné (3 kusy). Dĺžka 11 

kompletných čepelí sa pohybovala od 24 do 113 mm, šírka od 15 do 43 mm a hrúbka od 

3 do 14 mm. Priemerné hodnoty boli 46 mm pre dĺžku, 27,8 mm pre šírku a 6,36 mm 

pre hrúbku. Čepele mali súvislú alebo čiastočnú, prevažne úzku miernu či polostrmú, 

retuš na jednej hrane. Z celkového počtu bolo 16 čepelí s ľavostrannou retušou a 22 

čepelí s pravostrannou retušou. Iba tri kusy boli prepálené. Našli sa aj pomerne veľké 

exempláre. Jedna čepeľ zo zeleno-čierneho rádiolaritu so zachovanou laterálnou kôrou 

s rozmermi 113 x 37 x 14 mm mala vysokú pravostrannú polostrmú retuš, ktorá na 

dolnom konci prechádza až do strmej retuše (Tab. XXXIX: 1). 

Najpočetnejšou skupinou sú čepele s obojstrannou retušou – typ 66 (Tab. 

XXXVII: 5; XXXVIII: 2, 3; XXXIX: 2, 3, 6; XL: 1; XLI: 1, 2; XXXIII: 1). Našlo sa 53 

kusov, čo tvorí 53,54% retušovaných čepelí a 6,75% celkového počtu štiepanej 

industrie (Tabela 47). Zastúpené sú tromi surovinami – pazúrikom (28 kusov), 

rádiolaritom (24 kusov) a rohovcom (1 kus). Väčšinou ide iba o fragmenty čepelí a to 

spodné (8 kusov), spodno-stredné (6 kusy), stredné (13 kusov), stredno-horné (5 kusov) 

a horné (4 kusy). Celých čepelí sa našlo 17 kusov. Ich dĺžka sa pohybuje od 33 do 142 

mm, šírka od 15 do 51 mm a hrúbka od 4 do 17 mm. Priemerné hodnoty sú 81,3 pre 

dĺžku, 30,7 pre šírku a 9,4 pre hrúbku. Analýza negatívov na dorzálnej strane ukázala 

prevahu typu negatívov z jednopodstavového jadra (26 kusov) nad negatívmi z 

dvojpodstavového jadra (15 kusov). Našli sa aj dve druhotné čepele z hrany jadra 

a jedna čepeľ z hrany jadra. Na ostatných čepeliach sa negatívy nedali sledovať. Na 5 

čepeliach sa zachovala laterálna kôra, na 3 kusoch distálna a na 1 kuse laterálno-

distálna. Z typov pätky bola najpočetnejšia hladká (9 kusov). Dva typy pätky boli 

zastúpené každý po 8 krát (facetovaná a bodová alebo s rímsou) a tri typy po jednom 
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kuse (klinová, prirodzená a upravená jedným negatívom). Bulbus mal najčastejšie tvar 

kužeľovitý (18 krát), menej viditeľný (5 krát) a najmenej sa vyskytoval bulbus v tvare 

mikronegatívov (2 krát). Na ostatných čepeliach nebolo možné bulbus určiť. Z typov 

prierezov mierne prevládal lichobežníkovitý (25 kusov) nad trojuholníkovitým (22 

kusov) a nepravidelným (6 kusov). Profil čepelí bol zväčša vypuklý (23 kusov) alebo 

skrútený (17 kusov), menej rovný (14 kusov). Na čepeliach vysoko prevažovali boky 

paralelné (26 kusov) nad ostatnými (konvergentné – 10 kusov, nepravidelné – 9 kusov, 

divergentné – 8 kusov). Dve čepele boli prepálené. V tejto skupine sa objavujú čepele 

veľkých rozmerov. Niektoré majú pomerne vysokú súvislú i čiastočnú polostrmú 

obojstrannú retuš (Tab. XLIII: 1), iné majú iba jemnú nesúvislú mikroretuš na dorzálnej 

i ventrálnej strane (Tab. XL: 1; XLI: 2). Na niektorých sa objavuje plošná ventrálna 

koncová retuš (Tab. XXXIX: 6). 

Samostatnú skupinu tvoria dve čepele, na ktoré majú na ventrálnej strane 

vyretušované jeden a dva polkruhové vruby. Prvá je z hnedého rádiolaritu so 

zachovanou distálnou kôrou s rozmermi 75 x 29 x 10 mm. Na dorzálnej strane nie je 

opracovaná. Na ventrálnej strane má na ľavom boku v hornej polovici jemnou 

polostrmou retušou formovaný polkruhový vrub (Tab. XLII: 2). Má trojuholníkovitý 

prierez a mierne vypuklý profil. Druhým nástrojom je veľká hrotitá čepeľ vyrobená 

z hnedého rádiolaritu so zachovanou distálnou kôrou s rozmermi 117 x 49 x 14 mm. Na 

dorzálnej strane má obojstrannú súvislú polostrmú, relatívne vysokú retuš, ktorá na 

pravej strane asi od tretiny výšky nástroja prechádza do jemnej úzkej retuše. Na 

ventrálnej strane sú širokou polostrmou retušou vyformované dva vruby, jeden na 

ľavom boku v dolnej polovici a druhý, menší, na pravom boku približne v strede 

nástroja (Tab. XLII: 1). Má trojuholníkovitý prierez a skrútený profil. 

 

 6.1.7.6. Driapadlovité nástroje 

 

Do skupiny driapadlovitých nástrojov patria 3 exempláre, čím tvoria 

1,56% retušovaných nástrojov a 0,38% celkového množstva štiepanej kamennej 

industrie získanej povrchovými zbermi (Tabela 42). 

Prvé dva nástroje sú vruby – typ 74 (Tabela 48). Jeden je vyrobený na úštepe 

s obojstrannou polostrmou retušou z hnedého rádiolaritu s rozmermi 30 x 22 x 6 mm. 

Vrub je vytvorený na pravom boku v hornej polovici úzkou jemnou retušou. Na 

ventrálnej strane má na hornom konci plošnú retuš (Tab. XXXIX: 5).  
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Druhý vrub je vyrobený na neforemnom čepeľovitom úštepe z patinovaného 

pazúrika so zachovanou kôrou na hornom konci s rozmermi 39 x 23 x 12 mm. Úštep má 

čiastočnú retuš, či skôr ojedinelé odbitia na dorzálnej strane. Polkruhový vrub je 

vytvorený vyššou polostrmou retušou na ventrálnej strane v dolnej pravej polovici 

nástroja (Tab. XL: 4). 

Posledným nástrojom z tejto 

skupiny je odštepovač – typ 76 

(Tabela 48). Je vyrobený 

z patinovaného pazúrika s rozmermi 

27 x 18 x 7 mm.  Na dorzálnej 

i ventrálnej strane má dolnom a menej 

na hornom konci sériu dlátovitých 

odbití (Tab. XL: 2).   

Tabela 48.  Povrchový zber. Početné a percentuálne 

zastúpenie jednotlivých typov driapadlovitých 

nástrojov. %RN – percento v rámci skupiny 

driapadlovitých nástrojov, %CP – percento v rámci 

celkového počtu štiepanej industrie.  

Driapadlovité Počet %RN %CP 
vrub 2 66,67 0,25 

dláto/ kostienkovský nôž 1 33,33 0,13 
Spolu 3 100 0,38 

 

 

 6.1.7.7. Drobnotvará industria 

 

Drobnotvará industria predstavuje počtom 23 kusov 11,98% retušovaných 

nástrojov a 2,93% celkového množstva štiepanej kamennej industrie získanej 

povrchovými zbermi (Tabela 42). V surovinovom zložení prevláda rádiolarit, zväčša 

hnedý (9 kusov), menej iné odtiene (4 kusy) nad pazúrikom (8 kusov) a rohovcom (2 

kusy).  

Jedným kusom je zastúpený typ 84 – čepieľka so šikmo retušovaným koncom 

(Tabela 49). Našla sa stredno-horná časť zo žltého rádiolaritu s rozmermi 36 x 12 x 3 

mm. Má nepravidelné boky, lichobežníkovitý prierez, skrútený profil a hornú časť 

formovanú jemnou úzkou šikmou retušou. 

Čepieľka s otupeným bokom – typ 85 (Tabela 49) je zastúpená dvomi kusmi, čo 

tvorí 8,7% drobnotvarej industrie a 0,25% celkového množstva štiepanej kamennej 

industrie získanej povrchovými zbermi. Zachovali sa iba stredné časti, jedna 

z patinovaného pazúrika s rozmermi 14 x 7 x 2 mm a jedna zo zeleného rádiolaritu 

s rozmermi 18 x 5 x 2 mm. Obidve majú pravidelné boky a jeden z nich je upravený 

drobnou strmou retušou.  

Čepieľka s otupeným bokom a retušovaným koncom – typ 85 (Tabela 49) je 

zastúpená tromi kusmi, čo tvorí 13,04% drobnotvarej industrie a 0,38% celkového 
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množstva štiepanej kamennej industrie získanej povrchovými zbermi. Dva kusy 

predstavujú spodné časti čepelí z patinovaného pazúrika s paralelnými bokmi 

s rozmermi 19 x 7 x 3 mm a 23 x 13 x 5 mm. Pravý bok čepieľok je otupený jemnou 

strmou retušou. Tretí kus je celá čepieľka zo sivého pazúrika s paralelnými bokmi 

s rozmermi 29 x 8 x 3 mm. Pravý bok má otupený jemnou strmou retušou a na ľavom 

boku má súvislú jemnú úzku retuš. 

 
Tabela 49. Povrchový zber. Početné a percentuálne zastúpenie jednotlivých 

typov drobnotvarej industrie. %RN – percento v rámci skupiny drobnotvarej 

industrie, %CP – percento v rámci celkového počtu štiepanej industrie.  

 

 

 Drobnotvará industria Počet %RN %CP 
čepieľka s retušovaným koncom 1 4,35 0,13 
čepieľka s otupeným bokom 2 8,7 0,25 

čepieľka s otupeným bokom a retušovaným koncom 3 13,04 0,38 
čepieľka so spodnou retušou 17 73,91 2,17 

Spolu 23 100,00 2,93 

 

 

 

 

Posledným zastúpeným typom je čepieľka so spodnou retušou – typ 90 (Tabela 

49). Našlo sa 17 kusov, čo predstavuje 73,91% drobnotvarej industrie a 2,17% 

celkového množstva štiepanej kamennej industrie získanej povrchovými zbermi. 

Väčšina čepieľok je z hnedého rádiolaritu (9 kusov), ostatné sú z iných odtieňov 

rádiolaritu (2 kusy), z patinovaného pazúrika (4 kusy) a rohovca (2 kusy). Do tejto 

skupiny som zaradil i väčšie čepele, ktoré mali s spodnú retuš. Iba tri z nich mali 

aj ojedinelú miernu retuš na dorzálnej strane (dve obojstrannú, jedna ľavostrannú), 

ostatné čepele obsahovali iba retuš spodnú (ventrálnu). To bol i dôvod ich, i keď 

z morfologickej stránky otázneho, priradenia k tejto skupine. Iba 6 čepelí bolo 

kompletných. Ostatné kusy predstavujú spodné časti (2 kusy), spodno-stredné (2 kusy), 

stredné (2 kusy), stredno-horné (3 kusy) a horné časti (2 kusy). Dĺžka 6 celých čepelí sa 

pohybuje od 29 do 62 mm, 12 do 33 mm a hrúbka od 3 do 9 mm. Prevažná väčšina 

čepelí má nepravidelné boky, iba 5 čepelí má boky paralelné. Prierez čepelí je zväčša 

trojuholníkovitý (8 kusov) alebo lichobežníkovitý (8 kusov), iba v jednom prípade je 

nepravidelný. Pri pozdĺžnom profile čepelí prevažuje vypuklý (9 kusov) nad skrúteným 

(5 kusov) a rovným (3 kusy). Negatívy na dorzálnej strane čepelí ukazujú prevahu 

čepelí z dvojpodstavového jadra (9 kusov) na čepieľkami z jednopodstavového jadra (6 

kusov) a druhotnými čepeľami z hrany jadra (1 kus). Na jednej čepieľke nebolo možné 

negatívy určiť. Na dvoch čepeliach sa zachovala laterálna kôra a na jednom distálna. 
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 6.1.7.8. Retušované úštepy 

 

Pri povrchových zberoch sa našlo 19 retušovaných úštepov, čo tvorí 9,9% 

retušovaných nástrojov a 2,42% celkového počtu štiepanej industrie (Tabela 42). 

Zväčša ide o čiastočnú úzku miernu až polostrmú retuš. Čo sa týka použitej suroviny, 

16 úštepov bolo z rádiolaritu prevažne hnedej farby (10 kusov), menej zelenej (4 kusy) 

a ostatných odtieňov (2 kusy). Z ostatných úštepov boli 2 zo sivého pazúrika a 1 

z rohovca. Negatívy na dorzálnej strane úštepov sú 9 krát priečne, 4 krát druhotné 

z hrany jadra, 2 krát rovnobežné, 1 krát z hrany jadra, 1 krát opačné a na 2 úštepoch 

nebolo možné negatívy určiť. Dĺžka úštepov sa pohybuje od 15 do 74 mm, šírka od 17 

do 86 mm a hrúbka od 3 do 23 mm. Priemerné hodnoty sú 43,9 mm pre dĺžku, 39,6 mm 

pre šírku a 11,79 mm pre hrúbku. V jednom prípade išlo o veľký driapadlovitý úštep 

z hnedého rádiolaritu (64 x 56 x 7 mm) s čiastočnou miernou dorzálnou retušou na 

ľavom boku a hornom konci a tiež so súvislou ľavostrannou úzkou miernou retušou na 

ventrálnej strane (Tab. XLI: 3). V jednom prípade ide o hrubý opracovaný úštep zo 

zeleného rádiolaritu s rydlovým úderom, (Tab. XXXVII: 6). Tento pochádza 

z najmladšej nálezovej vrstvy. 

 

 

6.1.8. Rydlové triesky 

 

Rydlové triesky tvoria 2,17% celkového počtu štiepanej industrie získanej 

povrchovým zberom (Tabela 27). Našlo sa 17 kusov, z toho 8 ks bolo z patinovaného 

pazúrika, 5 zo sivého pazúrika a 4 kusy z hnedého rádiolaritu. Všetky kusy sú rydlové 

triesky 1. série. Ich dĺžka sa pohybuje od 18 do 46 mm, šírka od 7 do 16 mm a hrúbka 

od 3 do 12 mm. Na dvoch kusoch sa zachovala časť pôvodnej retuše a na jednom kuse 

sa zachovala čiastočná laterálna kôra.  

 

 

6.1.9. Zhodnotenie industrie 

 

Súbor 785 kamenných štiepaných artefaktov získaných povrchovým zberom 

možno na základe vyhodnotenia pripísať kultúre gravettienu. V surovinovom zložení 

industrie vysoko prevláda miestna surovina – rádiolarity rôznych odtieňov (567 kusov) 
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a malé množstvo pieskovca (16 kusov), rohovca (10 kusov), vápenca (3 kusy) 

a kremenca (2 kusy) nad dovezenou – extralokálnou surovinou, ktorú predstavujú rôzne 

odrody pazúrika (187 kusov). 

Industria je charakteristická vysokým podielom neopracovaných čepelí 

(29,43%) a retušovaných nástrojov (24,46%; Tabela 27), z ktorých najväčšiu časť tvoria 

takisto čepele (Tabela 42). Pomer celkového počtu čepelí a úštepov je približne 3:1. 

Ďalším typickým prvkom je vysoký podiel odpadu (24,08%) s malým počtom 

rydlových triesok (2,17%). Jadrá predstavujú 6,12% súboru. Prevažná väčšina z nich je 

hranolová, dvoj i viacpodstavová, často so zmenenou orientáciou alebo ide o fragmenty 

jadier. Jadrá sú najčastejšie z hnedého rádiolaritu (až 91,67%) a vo fáze pokročilej 

redukcie alebo úplného vyťaženia. Pazúrikové jadrá (4 kusy) sú vždy v stave úplného 

vyťaženia. Snahu o čo najlepšie využitie suroviny potvrdzuje aj relatívne vysoký počet 

čepelí a úštepov vzniknutých pri obnove jadra (69 kusov). 
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Obr. 12. Povrchové zbery. Hromadný diagram štiepanej kamennej industrie. 

Z uvedeného výpočtu možno túto industriu opísať ako mladopaleolitickú, 

čepeľovú. Možno ju priradiť kultúre gravettienu, resp. kostienkovskej fáze. 

V nálezovom súbore sa objavuje aj skupina rydiel, prevažne klinových, menej 

hranových. Škrabadlá sa našli v minimálnej miere (Tabela 42). Charakteristickým 
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prvkom je aj spodná retuš, vyskytujúca sa na všetkých druhoch čepelí, čepieľok 

i hrotov. Pri grafickom zobrazení počtov jednotlivých typov nástrojov ukazuje sa malá 

skupina škrabadiel, vyššie stúpanie v oblasti rydiel, malé zastúpenie hrotov a vysoký 

počet jednostranne i obojstranne retušovaných čepelí. Mierne stúpanie má graf v oblasti 

driapadlovitých nástrojov a listovitých hrotov a na záver sa ukazuje väčšia skupina 

drobnotvarej industrie (Obr. 12).  

Index Hodnota indexu 
IG 4,02 
IB 21,26 

IBd 14,37 
IBdr 67,57 
IBt 4,02 
IBtr 18,92 
IGA 0,00 
IGAr 0,00 
GA 0,00 
GP 6,32 

Tabela 50. Povrchový zber. Indexy retušovaných nástrojov. IG – index 

škrabadiel, IB – index rydiel, IBd – index klinových rydiel, IBdr – 

čiastkový index klinových rydiel, IBt – index hranových rydiel, IBtr – 

čiastkový index hranových rydiel, IGA – Index aurignackých škrabadiel, 

IGAr – čiastkový index aurignackých škrabadiel, GA – index 

charakteristických nástrojov aurignacienu, GP – index 

charakteristických nástrojov gravettienu 

 

  

Pre zaradenie nálezového súboru do okruhu gravettienskej kultúry svedčí aj 

nulové zastúpenie aurignacoidných prvkov (Tabela 50). Záverom možno skonštatovať, 

že nálezový inventár získaný povrchovými zbermi na lokalite Trenčianske Bohuslavice 

v polohe Pod Tureckým vrchom má výlučne mladopaleolitický charakter s výlučným 

zastúpením gravettoidných prvkov. Môžeme teda povedať, že tento súbor je v plnej 

miere zhodný so súborom z paleolitickej lokality z Trenčianskych Bohuslavíc v polohe 

Pod Tureckým vrchom, bez intrúzií z mladších či starších období. 

 

 

6.2. Opracované a neopracované kamene 

 

Skupinu opracovaných a neopracovaných kameňov tvoria nálezy 4 fragmentov 

pieskovcových platní. Sú to ploché doštičky s hrúbkou od 15 do 27 mm. Ich dĺžka sa 

pohybuje v rozmedzí od 111 do 152 mm a šírka od 63 do 87 mm. Tri kusy sa našli na 

pracovisku A a jeden kus v blízkosti pracoviska B. Nie sú na nich viditeľné stopy 

opracovania ani stopy po použití farbiva.   
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7. DATOVANIE A CHARAKTERISTIKA LOKALITY 

 

Na základe analýzy kamennej industrie možno nálezisko Pod Tureckým vrchom 

v Trenčianskych Bohuslaviciach priradiť kultúre gravettienu. Analýzou bola zistená 

úplná zhoda dvoch súborov štiepanej industrie (Obr. 13), prvého pochádzajúceho 

z archeologického výskumu v rokoch 1981-1986 s celkovým počtom 8016 kusov 

štiepanej industrie a druhého o celkovom počte 785 kusov, získaného povrchovými 

zbermi na lokalite a jej širšom okolí približne v rokoch 1980-1988. Lokalitu možno teda 

charakterizovať spojením obidvoch súborov, ktoré sa v niektorých detailoch dopĺňajú. 

Celkový súbor obsahuje 8801 kusov štiepanej kamennej industrie a 242 kusov 

opracovaných a neopracovaných kameňov, čo dohromady tvorí súbor 9043 artefaktov 

z tejto lokality. 

Priestorovo je sídlisko charakterizované viacerými koncentráciami artefaktov, 

ktoré sa sústreďovali hlavne okolo ohnísk. I keď podrobné plány z lokality sa 

nezachovali, možno vyčleniť niektoré koncentrácie na základe počtu artefaktov 

v jednotlivých sondách. Najviac artefaktov sa  našlo v sonde 26/84-85 (1561 kusov) 
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Obr. 13. Hromadný graf štiepanej kamennej industrie. Porovnanie nálezového inventára 

z archeologického výskumu a zo zberov. Plná čiara – výskum, bodkovaná čiara – povrchové zbery. 
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a v sonde B1/82 (1017 kusov). Ďalšia veľká koncentrácia bola v sonde 4/81 (779 

artefaktov). Stredne veľké koncentrácie artefaktov boli v sondách 31/86 (530 kusov), 

25/84 (443 kusov), 9/82 (420 kusov), 2/81 (394 kusov) a 1/81 (370 kusov). Sondy 13/83 

až 18/83 a 22/83 majú najmenšie zastúpenie v počte artefaktov. Nezachovali sa z nich 

síce žiadne nálezy (okrem 18/83 – 2 artefakty), ale v dokumentácii sú spomínané nálezy 

niekoľkých artefaktov (od 0 do 24 kusov). Tieto sondy tvoria okraje východnej a 

západnej koncentrácie na pracovisku A (Obr. 4.). Takisto sondy 6/81, 7/82, 8/82 a 11/82 

majú malé počty artefaktov (od 27 do 77 kusov). Ostatné sondy majú počty artefaktov 

približne od 100 do 300 kusov. Toto členenie je však iba rámcové, pretože do 

celkového súčtu sú zarátané nálezy zo všetkých troch vrstiev. Treba dávať pozor na to, 

že spodná a horná vrstva boli zachytené iba v niektorých sondách. Spodná vrstva bola 

zachytená v okolí sondy 8/82 a pravdepodobne 26/84-85. Horná vrstva sa zistila 

v sondách 23/83-84, 25/84, 26/84-85, 27/85, 29/85 a pravdepodobne aj v sonde 30/86. 

Sonda 32 je bez nálezov, pretože zostala nedokopaná (iba do hĺbky 120 cm a bez 

nálezov). Smerom k nej kultúrna vrstva akoby klesala, čo sťažovalo výskum. Možno 

konštatovať, že každá zo skúmaných plôch zachytila určitú koncentráciu a bola 

rozširovaná až pokiaľ počty artefaktov neklesli, na základe čoho sa predpokladal okraj 

kultúrnej vrstvy. Sústredenie artefaktov v blízkosti ohnísk signalizuje hlavne sonda 1/81 

a B1/82. V týchto možno artefakty i ohniská za danej situácie priradiť k hlavnej vrstve. 

Pozor treba dať na klamnú koncentráciu artefaktov pri ohnisku v sonde 26/84-85. Plytké 

ohnisko bez vonkajších úprav nájdené na prelome sondy 26/84-85 a 27/85 bolo v hĺbke 

70 cm a zastupuje iba malé epizodické osídlenie s minimálnym počtom artefaktov 

datované do 20 300 ± 500 BP (Tabela 51). Veľký počet artefaktov pochádza z vrstvy 

pod ohniskom približne od 100 cm do 190 cm od povrchu, teda zo strednej nálezovej 

vrstvy. Ohnisko zo sondy 29/85 z hĺbky 90 cm, patriace strednej nálezovej vrstve, je 

lepšie upravené. V jeho blízkosti sa našiel väčší počet artefaktov. Dobre pripravené 

a zabezpečené ohnisko signalizuje dlhší pobyt lovcov na lokalite. Je mierne zahĺbené, 

po celej ploche vyložené pieskovcovými a vápencovými paletami a dookola obložené 

riečnymi kameňmi (Tab. XLVI: 1; XLIX: 1). Vzhľadom na to, že sonda 29/85 susedí so 

sondou 26/84-85, možno extrémne veľkú koncentráciu artefaktov v sonde 26/84-85 

prisudzovať blízkosti tohto ohniska.  

 Lokalita Trenčianske Bohuslavice v podstate neposkytla žiadne informácie 

o štruktúre mladopaleolitických obydlí. J. Bárta síce informoval o nájdení časti objektu 

v sondách 19/83, 24/83-84 a 25/84 (Bárta 1986, 45), avšak nepodal žiadne bližšie 
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informácie a ani v dokumentácii k výskumu sa o nich nezmieňuje. Vzhľadom na 

chýbajúcu obrazovú časť dokumentácie je možné a pravdepodobné, že tieto informácie 

sú stratené. Okrem predpokladaného obytného objektu sa J. Bárta zmieňuje o jednej 

kolovej jamke zo sondy 26/84-85, avšak takisto bez bližších údajov (Bárta 1986, 45). 

 

Lab. č. Materiál Rok Merané Vek σ δ¹³C Sonda Hĺbka (cm) 
Gd-2490 uhlík 1985 1986 23 700 500 - 28/85 180 
Gd-4009 uhlík 1983 1986 22 500 600 - B2/83 260-290 
Gd-4010 uhlík 1983-1984 1986 23 000 1300 - 23/83-84 II. vrstva 
Gd-4011 uhlík 1985 1986 20 300 500 - 26-27/85 70 
Gd-4014 uhlík 1985 1986 23 400 700 - 29/85 90 
Gd-4016 uhlík ? 1986 22 800 600 - B2/83 180 

GrA-16126 uhlík 1985 2000 23 100 150 -24,5 27/85 70 
GrA-16139 uhlík 1983 2000 29 910 260 -24,6 18/83 120 
GrA-16163 uhlík 1983 2000 25 130 170 -23,8 20/83 140 
GrA-16162 uhlík 1983 2000 25 650 160 -24,2 24/83 180 
GrA-16161 uhlík 1983 2000 23 280 140 -23,3 B2/83 270 
Liptovský 
Mikuláš 

mamutí 
kel ? ? 20 000 1000 - ? ? 

 

Tabela 51. Rádiokarbónové dáta z Trenčianskych Bohuslavíc. (všetky dáta sú nekalibrované). Gd – 

laboratórium v Gliwiciach, GrA – laboratórium v Groningene. 

Pre účely rádiokarbónového datovania boli z lokality odobraté viaceré vzorky 

uhlíkov, ktoré boli analyzované v laboratóriách v Gliwiciach a Groningene  

(Tabela 51). Krátku správu o výsledkoch podali J. Bárta (1988) a A. Verpoorte (2002). 

J. Bárta využíval iba výsledky z laboratória v Gliwiciach. Strednú nálezovú vrstvu 

v sonde 23/83 (vzorka bola pravdepodobne vyzdvihnutá z ohniska) datuje približne do 

rokov 23 000 ± 1300 BP. Na pracovisku B2/83 datuje ohnisko zo severozápadnej časti 

sondy patriace strednej nálezovej vrstve do 22 500 ± 600 BP. Ohnisko zo sondy 29/85 

datuje do 22 500 ± 600 BP. Problémom tu je, že J. Bárta pravdepodobne omylom datuje 

na základe jednej vzorky (Gd-4009, resp. v článku jedna vzorka označená Ge-4009) dve 

rôzne ohniská. Prvé je v sonde B2/85 v hĺbke cca 280 cm a druhé je v sonde 29/85 

v hĺbke 90 cm. Podľa výskumnej dokumentácie patrí táto vzorka ohnisku zo sondy 

2B/83. Ohnisko zo sondy 29/85 je datované 23 400 ± 700 BP (Gd-4014).  Ohnisko 

patriace najmladšiemu nálezovému horizontu z prelomu sond 26-27/85 datuje 20 300 ± 

500 BP. (Bárta 1988). V roku 2000 bola odovzdaná na spracovanie laboratóriu 

v Groningene druhá séria vzoriek uhlíkov. A. Verpoorte (2002, 311-313) porovnáva 

výsledky laboratórnych analýz a konštatuje, že zistené hodnoty nespĺňajú očakávané 
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výsledky. V jeho tabuľkách sa vyskytujú isté nezrovnalosti, ktoré treba poopraviť. 

V prvom rade je to neznáma sonda a hĺbka pri vzorke Gd-2490 (Verpoorte 2002, 312, 

Tab. 1). Táto vzorka bola podľa záznamov v dokumentácii z výskumu odobratá zo 

sondy 28/85 z hĺbky 180 mm, patrí teda strednej nálezovej vrstve (Tabela 51). Druhým 

problematickým údajom je už spomenutá vzorka Gd-4009 (Verpoorte 2002, 312, Tab. 

1) a miesto jej pôvodu, ktorú som objasnil vyššie. Posledným otáznikom je umiestnenie 

vzorky GrA-16139 (Verpoorte 2002, 312, Tab. 2) do sondy I B/18. Takáto sonda na 

lokalite neexistuje, myslím si, že vzorka pochádza zo sondy 18/83, čo by podporovala 

udaná hĺbka. V tejto sonde sa síce našlo len málo artefaktov (iba dva úštepy a dve 

jadrá), ale našla sa tu výrazná koncentrácia uhlíkov práve v hĺbke 120 cm (pozri 

kapitola 4.1. – Problematika ohnísk, strana 17). Ďalšou vecou, podporujúcou túto teóriu 

je fakt, že sonda B1(IB) bola skúmaná v roku 1982 a približne do hĺbky 180 cm bola 

takmer bez nálezov (len 4 artefakty). Ohnisko v tejto sonde bolo v úrovni cca 205 cm. 

V roku 1983 bola rozšírená o plochu B2, ktorá sa však do hĺbky cca 180-200 cm (po 

očakávanú strednú – hlavnú a najbohatšiu nálezovú vrstvu) pre urýchlenie výskumu 

vykopala bagrom.  

 Ak vezmeme do úvahy väčšinu dát z rádiokarbónových analýz, môžeme strednú 

– hlavnú vrstvu lokality Trenčianske Bohuslavice datovať zhruba medzi roky 25 650 

a 22 500 BP a hornú vrstvu do ±20 300. Treba upozorniť na to, že zo spodnej najstaršej 

vrstvy, ktorá sa prezentovala iba sporadickými artefaktmi z rádiolaritu a menším 

počtom kostí, nemáme ani jednu vzorku. Datovanie teda určuje iba rozpätie strednej 

vrstvy a jeden údaj datuje hornú nálezovú vrstvu. Jeden dátum vystupuje z radu. Je to 

29 910 ± 260 BP (GrA-16139) – datovanie vzorky zo sondy 18/83, ktorá iba 4 

artefaktmi signalizuje okraj koncentrácie či sídliska. Vzorka Gd-4011 (20 300 ± 500 

BP) pochádza z plytkého ohniska na rozhraní sond 26-27/85, ktoré sa našlo v hĺbke 70 

cm a patrí do najmladšej nálezovej vrstvy. Dve dáta z hlavnej vrstvy (GrA-16162, GrA-

16163) posúvajú datovanie lokality do obdobia staršieho gravettienu, resp. vrcholného 

pavlovienu. Väčšina rádiokarbónových dát sa však pohybuje okolo 23 000 BP, čím 

poukazujú na príslušonsť strednej vrstvy k horizontu hrotov s vrubom. Všetky dáta sú 

nekalibrované, môžeme teda predpokladať mierne vyšší skutočný vek vzoriek. Ďalšou 

vecou je mierne nižší vek vzoriek z pracoviska B. Ohniská z pracoviska B, 

stratigraficky priradené strednej nálezovej vrstve, ukazujú dáta 22 800 ± 600 BP a 

22 500 ± 600 BP, teda pod hranicu 23 000 rokov. Jeden údaj z pracoviska B je 23 280 ± 

140 BP. Vzorky z pracoviska A neklesajú pod 23 000 BP. Možností je viac, od možnej 
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kontaminácie vzoriek po fakt, že stredná nálezová vrstva bola podľa záznamov v 

dokumentácii miestami až 100 cm široká, čo by mohlo signalizovať nepozorované či 

nepozorovateľné viacfázové osídlenie a teda široký rozptyl rádiokarbónových dát. 

Takisto tu vystupuje problém silnej soliflukcie na pracovisku B a do úvahy treba vziať 

i to, že nálezové vrstvy neboli rovné, čiže ich hĺbka sa môže meniť. Ďalšou možnosťou  

by bolo i možné osídlenie pracoviska B v inej (mladšej) fáze vzhľadom na relatívne 

veľkú vzdialenosť od pracoviska A, avšak toto tvrdenie čiastočne vyvracia podobnosť 

nálezového inventára (hlavne čepele, listovité hroty a čepieľky so spodnou retušou). 

Jedna vzorka mamutieho kla bola poslaná na rádiokarbónové datovanie do Liptovského 

Mikuláša na Vysokú vojenskú školu technickú (Tabela 51, Holec/Kernátsová 1997, 

234). Výsledný údaj je 20 000  ± 1000 BP, čo nezodpovedá očakávanému výsledku 

a datuje lokalitu o niečo mladšie, ako sa predpokladá na základe analýzy kamennej 

štiepanej industrie.  

 

 Porovnaním a korigovaním výsledkov rádiokarbónového datovania 

a typologickej analýzy štiepanej industrie možno konštatovať, že materiál vykazuje 

prvky pavlovienske i kostienkovské. Strednú nálezovú vrstvu možno zaradiť najskôr do 

horizontu hrotov s vrubom, avšak s možnosťou osídlenia lokality i v období vyvinutého 

pavlovienu, pravdepodobne jeho záverečnej fázy. Niektoré typy nástrojov 

charakteristické pre pavlovien sa tu síce vyskytujú (napr. hroty typu des Vâchons), ale 

veľa prvkov sa tu nenachádza – ide napríklad o typické pílky s otupeným bokom, ktoré 

sa v Trenčianskych Bohuslaviciach nenašli, zatiaľ čo na pavlovienskych lokalitách 

tvoria väčšiu či menšiu skupinu (Klíma 1963, 155, 160; Přichystal et al. 1994, 43-44; 

Svoboda 1997, 184-185, Table 7; Škrdla 2005, Fig 2.22: 1-86; Verpoorte 1997, 214, 

Table 4). V Trenčianskych Bohuslaviciach sa našla iba jedna zúbkovaná čepeľ – typ 

75a (Tab. XXVIII: 34). Podobné čepele pochádzajú z lokality Jarošov – Podvršťa 

(Škrdla 2005, Fig. 2.22: 112, 113), Pavlov I (Klíma 1997, Fig. 12: 15, 16, 18), Dolné 

Věstonice (Klíma 1963, Tab. 31: 425, 426; Tab. 32: 427). Ďalším pavlovienskym 

prvkom, chýbajúcim v Trenčianskych Bohuslaviciach, sú geometrické mikrolity typické 

pre Pavlov I. Spoločné však majú zastúpenie čepieľok s otupeným bokom (Tab. 

XXVIII: 1-33; Klíma 1997, 292, Fig. 3: 37-41, Fig. 3: 11-31). Dvomi exemplármi je 

zastúpený hrot typu des Vâchons (Tab. XVIII: 17), ktorý sa na lokalite Pavlov I našiel 

vo väčšom počte (Klíma 1997, Fig. 1; 2: 42 – 44; 3: 10; 4). Namiesto typických 

gravettských a châtelperronskych hrotov objavujúcich sa na pavlovienskych lokalitách 
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sa tu našla skupina kvalitne opracovaných hrotitých čepelí (Tab. XVI: 7-8; XVII; 

XVIII:1-15). Je zaujímavé, že J. Hromada priraďuje vo svojich prácach Trenčianske 

Bohuslavice ku kultúre Willendorf-Kostienki (Hromada 1997, 15-16; 1998, 162). 

Lokalitu radí do dlhého zoznamu lokalít patriacich mladšiemu gravettienu na základe 

prítomnosti kostienkovských elementov, hlavne hrotov s vrubom – tzv. 

kostienkovských hrotov, ktoré sa však na tejto lokalite nenašli. Odvoláva sa pritom na 

publikáciu J. Bártu, v ktorej paradoxne sám autor zdôrazňuje úplnú absenciu 

kostienkovských hrotov a všeobecne východoeurópskych prvkov v materiáli 

z Trenčianskych Bohuslavíc (Bárta 1988, 174-176). Kostienkovský prvok tu však 

zastupuje jedna čepeľ s plytkým vrubom (Tab. XVIII: 20) a malá skupina 

kostienkovských nožov (Tab. XXV. 2-4; XL: 2). Hroty s vrubom sú na tejto lokalite 

nahradené listovitými hrotmi (Tab. XXIII; XXIV: 1-4). Prítomnosť listovitých hrotov je 

doložená na pavlovienskych lokalitách v Dolných Věstoniciach I (Klíma 1963, Tab 31: 

418), Předmostí (Klíma 1977, Tafel 17, Klíma 1990, obr. 48). J. Bárta pripisuje 

prítomnosť listovitých hrotov na gravettienskych lokalitách vplyvu szeletskej kultúry, 

teda považuje ich za reziduálny znak pretrvávajúci do obdobia mladšieho gravettienu 

(Bárta 1986, 18). Novšie interpretácie ukazujú, že listovité hroty sa na lokalitách 

kultúry Willendorf-Kostienki objavujú, dokonca i v spoločnosti hrotov s vrubom 

(Svoboda 2002, 182) a to v Petřkoviciach I a v Předmostí. V Trenčianskych 

Bohuslaviciach sa spoločná prítomnosť oboch typov nepotvrdila. Zdá sa, že listovité 

hroty sú vo všeobecnosti väčšie ako tie, ktoré sa vyrábali v kultúre szeletienskej. Ďalším 

rozdielom je prevádajúci tvar hrabového či vavrínového listu, trojuholníkový tvar sa tu 

nevyskytuje (Tab. XXIII; XXIV: 1-4). Szeletienske listovité hroty majú výrazneší 

trojuholníkovitý tvar, niekedy s dlhšími odvesnami. Typickým znakom je rovná alebo 

mierne zaoblená spodná časť nástroja. Maximálna šírka je takmer vždy v spodnej tretine 

nástroja (Bárta 1960, Tab. I-IX). Na listovitých hrotoch z Trenčianskych Bohuslavíc 

a iných gravettienskych lokalít (Předmostí, Petřkovice,Alexandrovka) je spodný okraj 

výrazne oblý, v niektorých prípadoch až zahrotený a najväčšia výduť sa posúva smerom 

k polovici dĺžky nástroja. (Klíma 1977, Tafel 37-39; Svoboda 2002, Obr. 67: 10; 

Verpoorte 2005, 96, Figure 14; Škrdla 2005, 124, Fig 3.37; Valoch 1985, 11). Ďalšie 

takéto hroty pochádzajúce zo Slovenska sa našli na lokalite Trenčianska Turná 

(nepublikované, ústna informácia od T. Michalíka) približne 10-15 km seveovýchodne 

od Trenčianskych Bohuslavíc.  
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 Spodná, väčšinou inverzná retuš, častá v Trenčianskych Bohuslaviciach na 

tenkých menších čepieľkach (Tab. XXIX: 1-6,8,9), sa vyskytuje vo veľkej miere aj na 

lokalite Jarošov – Podvršťa (Škrdla 2005, 2.23: 1-43), avšak tu ide o mikrolitické hroty.  

 Dôležitá je aj podobnosť materiálu z Trenčianskych Bohuslavíc s materiálom 

z východných oblastí – kultúry willendorf-kostenkienu. Táto kultúra je na našom území 

zastúpená hlavne veľkým komplexom sídlisk v okolí Moravian nad Váhom a Banky. 

Objavujú sa tu podobné typy čepieľok s otupeným bokom, hrotité čepele 

a kostienkovské nože (Kozlowski et al. 1998, 69, 79, Pl. 222:2-5; Kozlowski et al. 2000, 

80, 81 ; Pl. 18, 21-23). Rozdielom je absencia hrotov s vrubom v Trenčianskych 

Bohuslaviciach, ktoré sú nahradené listovitými hrotmi. Na lokalite Kostienki IV – 

Alexandrovka sa zistili dva kultúrne horizonty. V obidvoch sa našli pozostatky obydlí. 

V spodnej vrstve boli dve dlhé chaty s radom deviatich a jedenástich ohnísk 

umiestnených na stredovej osi obydlia a viacerými jamkami po celej ploche (Rogačev 

1955, rys. 29). Medzi štiepanou industriou sa objavuje veľký počet čepieľok 

s otupeným bokom - typy 85 a 86 (Rogačev 1955, 116-148, Tabl. XXXVI, XXXVIII, 

rys. 36). Majú obdĺžnikovitý tvar, konce retušované priečne alebo do hrotu a občas sa 

na nich vyskytuje spodná retuš. Tieto sa v hojnej miere vyskytujú aj v Trenčianskych 

Bohuslaviciach (Tab. XXVIII:1-33) s tým rozdielom, že bohuslavické čepieľky majú 

iba málokedy ostrý hrot, zväčša sú retušované priečne a majú obdĺžnikovitý tvar. Pílky 

s otupeným bokom – typ 87 (Rogačev 1955, 116-148, Tabl. XXXVII), typické i pre 

pavlovienske lokality, sa v Trenčianskych Bohuslaviciach nenašli. Z iných prvkov 

v materiáli sú tu kostienkovské nože a opracované úštepy (Rogačev 1955, 116-148, 

Tabl. XL, XLIII). Dláta či kostienkovské nože sa objavujú vo veľkom množstve 

práve na lokalitách v okolí Kostienok v údolí Donu (Boriskovskij 1963, 30-34; Rys. 18-

19; 77; Rys. 53:3-8; 160; Rys. 116: 5-8). Z technológií sa objavuje spodná retuš na 

čepeliach (Rogačev 1955, Tabl. XLI, XLII). V tomto horizonte sa objavujú vo väčšej 

miere škrabadlá (cca 220 kusov), ktoré prevládajú nad rydlami (cca 150 kusov). 

Rogačev túto vrstvu datuje do aurignacienu. Vo vrchnej vrstve v Alexandrovke, teraz 

datovanej do mladšieho gravettienu (Rogačevom pôvodne do solutrénu) sa našli dve 

kruhové obydlia s jedným ohniskom v strede. Rádiokarbónovbé datovania z tohto 

horizontu sú ±23 000 a ±22 800 BP a je radená ku kultúre Willendorf-Kostenki 

(Otte/Noiret 2004, 17). Objavujú sa tu čepieľky s otupeným bokom - vyše 300 kusov 

(Rogačev 1955, Rys. 18) a tiež listovité a plošne retušované hroty (Rogačev 1955, Rys. 

21, 22: 1-3). Našli tu tu aj malé úzke hroty so spodnou retušou – typ des Vachons 
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(Rogačev 1955, Rys. 18:11-13, pre porovnanie pozri Klíma 1997, Fig. 1; 2: 42 – 44; 3: 

10; 4) a veľkú skupinu tvorí cca 100 hrotitých čepelí, z ktorých niektoré majú širokú 

laterálnu a koncovú plošnú retuš na koncoch (Rogačev 1955, Rys. 19: 1, 2; Tabl. IV: 1; 

V: 1-6), pripomínajúcu retuš na dvojhrotoch z Trenčianskych Bohuslavíc (Tab. XIX: 1; 

XXXVIII: 1). Žiaľbohu väčšina týchto čepelí či hrotov je použitá ako rydlo na 

protiľahlom konci, sú to teda kombinované nástroje, a nemožno určiť, či to pôvodne 

boli dvojhroty, i keď tvar niektorých by to mohol naznačovať (Rogačev 1955, Rys. 19: 

3). Rydiel (zväčša klinových) sa tu našlo vyše 250 kusov a škrabadiel 76 kusov 

(Rogačev 1955, 46-52). A. N. Rogačev nespomína žiadne nálezy hrotov s vrubom, 

typických pre kostienkovskú kultúru. V hornej vrstve sa našlo aj 33 brúsených 

bridlicových diskov a 21 zlomkov (Rogačev 1955, 52-77; Škrdla 1996), ktoré 

predstavujú analógiu pre brúsený disk z Trenčianskych Bohuslavíc (Tab. XXXIV: 6). 

Podobné disky poznáme aj z Pavlova 1, Willendorfu II (prechod vrstiev 3 a 4 a vrstvy , 

8 a 9) a Aggsbachu, interpretované sú ako retušéry (Škrdla 1996). Celková podobnosť 

materiálu z Trenčianskych Bohuslavíc – Pod Tureckom a Kostienok IV – Alexandrovky 

je umocnená aj korešpondujúcimi rádiokarbónovými dátami (Tabela 51; Verpoorte 

2002; Otte/Noiret 2004, 17). 

 

 Moravany-
Lopata II 

Banka-
Kopanice 

Banka-
Kňazovice 

Kašov I - 
spodná vrstva 

Trenčianske 
Bohuslavice 

C 1,5 1,2 1,1 1,4 2,45 
F 12,7 29,8 21,4 46,2 18,08 
B 23,4 22,8 22,3 13,4 33,88 
FF 49,8 32,4 38,4 18,5 15,94 
T 7,2 11,7 15,2 17,8 23,94 

BS 5,4 2,1 1,4 2,7 5,71 

 

 Porovnaním celého súboru štiepanej industrie z Trenčianskych Bohuslavíc 

s niektorými lokalitami na Slovensku sa ukazuje rozdiel v zastúpení hlavných skupín. 

Trenčianske Bohuslavice majú väčšie zastúpenie jadier, retušovaných nástrojov a čepelí 

(Tabela 52), podobne ako niektoré lokality pavlovienskej kultúry (napr. Pavlov I - 

Verpoorte 2005, 79-81; Table 1a-d). V rámci retušovaných nástrojov sú pomerné 

zastúpenia približne rovnaké, ale tiež sú tu odlišnosti. V prvom rade je to vysoké 

percento opracovaných čepelí v Trenčianskych Bohuslaviciach (50,08%), zatiaľ čo na 

ostatných lokalitách je to o niečo menej (od 18,5 do 23,4%). Početné sú aj rydlá, ktoré 

Tabela 52. Porovnanie zastúpenia hlavných skupín štiepanej industrie na niektorých 
gravettienskych lokalitách na Slovensku. C – jadrá, F – úštepy, B – čepele, FF – fragmenty 
úštepov a odštepky, T – retušované nástroje, BS – rydlové triesky 
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vysoko prevažujú nad škrabadlami. Ich percentuálne zastúpenie je však vzhľadom na 

vyšší počet opracovaných čepelí v Trenčianskych Bohuslaviciach nižšie (24%) ako na 

ostatných lokalitách (Moravany – 34%, Banka – 35,5%, Kašov- 40,3%). Ďalšou 

výraznou skupinou sú čepieľky s otupeným bokom – typ 85. V Trenčianskych 

Bohuslaviciach tvoria až 8,1% retušovaných nástrojov, v Moravanoch 9%, v Banke 5% 

a v Kašove iba 0,6%. Pri porovnaní hromadných grafov štiepanej kamennej industrie 

niektorých gravettienskych lokalít (Obr. 13, Klíma 1963, 164; Obr. 64) možno vidieť 

výraznú podobnosť výsledného grafu z Trenčianskych Bohuslavíc s lokalitou 

Willendorf II/9, ktorá je datovaná do kultúry willendorf-kostienki. Výrazné je práve 

veľké zastúpenie opacovaných čepelí (Typy 65-66) v oboch súboroch. Lokality zo 

západnej Európy a lokality kultúry pavlovienu ukazujú na grafe lineárnejší vzostup.  

 Na základe týchto pozorovaní možno strednú – hlavnú vrstvu na lokalite 

Trenčianske Bohuslavice zaradiť do kultúry mladšieho gravettienu, resp. horizontu 

hrotov s vrubom. Je to hlavne z dôvodu mierne prevažujúcich kostienkovských prvkov. 

Ak bola stredná vrstva najbohatšia na materiál, možno ju priradiť práve kostienkovskej 

fáze gravettienskej kultúry. Nemôžeme však zabúdať na to, že lokalita bola spracovaná 

ako jeden celok. Ten obsahoval materiál z minimálne troch kultúrnych vrstiev, ktoré 

boli zistené na lokalite. To znemožňuje jej presné zaradenie do chronologického 

rebríčka lokalít. Na základe niektorých indícií môžeme predpokladať, že lokalita bola 

osídlená aj v skorších obdobiach gravettienu, pravdepodobne v záverečnej fáze 

pavlovienu. Tretie, epizodické osídlenie bolo mladšie a možno ho najskôr datovať do 

záveru horizontu hrotov s vrubom, teda pred 20 000 BP. Pre presnejšie zaradenie 

lokality by bolo potrebné získať detilnejšie stratigrafické údaje o jednotlivých 

kultúrnych vrstvách a koncentráciách artefaktov. 

 

 Na lokalite Trenčianske Bohuslavice sa našiel súbor 16 prevŕtaných riečnych 

okruhliakov z mliečnobieleho žilného kremeňa (Tab. XXXV). Sú to najstaršie doklady 

vŕtania kameňa na území Slovenska. Okruhliaky boli prevŕtané z oboch strán, vyvŕtané 

otvory majú tvar presýpacích hodín (Obr. 14). Najbližšie analógie poznáme z lokality 

Pavlov II, kde sa našlo 33 riečnych okruhliakov zo svetlosivej bridlice prevŕtaných 

podobnou technikou (Klíma 1976, 32; Abb. XI). V Trenčianskych Bohuslaviciach sa 

našli aj dva rádiolaritové vrtáky (Tab. VII. 4, 5). To dokladá vŕtanie kameňa priamo na  

lokalite. Vrtáky sa našli na viacerých gravettienskych lokalitách. Hojne sú zastúpené 

v Moravanoch nad Váhom – Lopate II (Kozłowski et al. 1998, 68, 74, 79, Pl. 20: 11-18; 
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Pl. 21). Celkovo sa tu našlo 36 vrtákov, avšak 

žiadne prevŕtané artefakty. Viaceré vrtáky sa 

našli aj na lokalitách Banka – Kopanice (15 

kusov), Banka – Kňazovice (7 kusov) a na 

ďalších okolitých polohách sa takisto našlo 

niekoľko vrtákov (Kozłowski et al. 2000, 19, 

33, 36, 38, 40, 76, 80, 139, 144). Aj ďalšie 

lokality poskytli niekoľko vrtákov – Kašov I – 

spodná vrstva (Novák 2002, 20-21; tab. X: 

14), Cejkov (Kaminská/Tomášková 2002, 199; 

Figure 13). 

Obr. 14. Rekonštrukcia spôsobu vŕtania 

kremenných okruhliakov a tvar prierezu 

výsledného otvoru.  

 Vrtáky sa vyskytujú aj na moravských lokalitách – Pavlov I (Verpoorte 2005, 

90-97, Figure 13, Table 12), Pavlov II (Klíma 1976, 19, Tab. 1; Abb. II: 20-21), Dolní 

Věstonice (Klíma 1963, 114, Tab. 18: 206; 19: 207-216). V Dolních Věstoniciach  

a Pavlove II sa okrem vrtákov našli aj priame doklady vŕtania. Prevŕtané sú zväčša zuby 

cicavcov a lastúry (Klíma 1968, 191-185; Tab. 68; 70; 72; Klíma 1976, Abb. X: 125-

127; XII:), ale našli sa i prevŕtané okruhliaky (Klíma 1968, Tab. 69: 915-918). Hlavne 

jeden artefakt z kremenného okrúhliaka predstavuje blízku analógiu (Klíma 1968, Tab. 

69: 915). Na väčšine lokalít sa našli prevŕtané predmety z kostí. Vŕtanie kameňa je 

menej časté, a keď, tak ide zväčša o bridlicu (Klíma 1976, Abb. XI), či iný mäkší 

materiál. V Trenčianskych Bohuslaviciach sa použili, okrem jediného artefaktu z 

pieskovca, vždy okruhliaky zo žilného kremeňa. Výber takého tvrdého materálu, 

náročného na prevŕtanie, je zaujímavy, najmä keď uvážime dostupnosť ostatných 

mäkších surovín priamo na lokalite. 

Trenčianske Bohuslavice poskytli doklady o používaní kostených násad na 

kamenné artefakty. Našli sa dve kosti prispôsobené na vloženie kamenných artefaktov. 

Jedna sa našla pri povrchových zberoch na lokalite. Ide o prstový článok mamuta. 

Na oboch koncoch kosti sú otvory, do ktorých je možné vsadiť relatívne veľkú čepeľ 

(Obr. 15: A). Obrázok 15A ukazuje rekonštrukciu vsadenia jednej z veľkých čepelí, 

ktorá sa našla pri povrchovom zbere (Tab. XL: 1). Nástroj B sa našiel pri 

archeologickom výskume v sonde I. Čepeľ s jemnou polostrmou retušou bola vsadená 

do otvoru vyvŕtaného v kosti. Bohužiaľ kosť sa pri vyberaní rozpadla a nezachovala sa.  
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J. Bárta sa v dokumentácii 

z výskumu zmieňuje o viacerých 

artefaktoch vložených do kostených 

násad, avšak tieto sa nezachovali ani 

v obrazovej podobe. V dokumentácii sa 

nespomína presný počet takýchto 

nájdených artefaktov ani prítomnosť 

iných artefaktov vyrobených 

z opracovaných kostí či mamutoviny 

(šidlá, lopatkovité nástroje, kopáče atď.). 

Doklady kostených násad sa našli na 

gravettienskej lokalite Moravany-Lopata 

II (Kozłowski et al. 1998, 90-92). 

Lokality pavlovienskej kultúry poskytli 

oveľa väčší počet kostených nástrojov 

ako lokality kultúry willendorf-

kostenkienu. Avšak na týchto lokalitách, 

kde sa našli obrovské množstvá kostí, sa 

našli konkrétne typy nástrojov vyrobených z 

hroty, lopatky, kopáče, ktoré zväčša slúžili ako nástroje bez ďalších doplnkov 

(Absolon/Klíma 1977; Brühl 2005; Klíma 1976, Abb. X: 120-124; Klíma 1994). 

Podobné nástroje poznáme i z východnej Európy z lokalít kostienkovskej kultúry 

(Boriskovskij 1963, 45-48, 102; Rogačev 1955, 78-88). V Trenčianskych 

Bohuslaviciach sa takéto typy nástrojov vôbec nenašli, našli sa iba násady pre kamenné 

nástroje, čiže nie kostené nástroje. Kostené násady z pavlovienskych lokalít zatiaľ 

nemáme doložené. 

Obr. 15. Zobrazenie spôsobu uchytenia 

nástrojov v kostených násadách. A – 

rekonštrukcia dvoch samostatne nájdených 

častí, B – nástroj nájdený vcelku 

B

A

kostí, mamutoviny a parohov. Ide o šidlá, 

Zvyšky fauny, ktoré sa našli na lokalite v Trenčianskych Bohuslaviciach,  

ukazujú na spracovávanie ulovených zvierat na sídlisku. Zvieratá boli pravdepodobne 

lovené v širšom okolí a na lokalitu ich nosili po častiach, alebo iba časti. Ani jedna časť 

kostry väčšieho cicavca sa nenašla v anatomickej polohe. Vždy išlo o nálezy voľných 

kostí. Keďže chýba časť dokumentácie, nedá sa overiť, či boli kosti na hromadách, 

z kusých správ a fotografií možno usudzovať, že kosti boli najpravdepodobnejšie voľne  

rozhádzané po celej ploche lokality. Počet paleontologických nálezov je však veľký. V 

skladbe fauny dominuje sob (Rangifer tarandus), nasleduje kôň (Equus germanicus), 
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mamut (Mammuthus primigenius) a líška (Alopex lagopus/Vulpes vulpes). Jedným 

jedincom je zastúpený vlk (Canis lupus), bobor (Castor fiber), jeleň obrovský 

(Megaloceros giganteus), zajac (Lepus sp.) a čeľaď turovitých (Bos/Bisonsp.). Pri 

opätovnom rozbore paleontologického materiálu sa zistila aj prítomnosť medveďa 

(ústna informácia od M. Vlačiky). Z najväčších cicavcov – mamutov sa najviac lovili 

mladé kusy. Ak by sme sa pokúsili o rekonštrukciu prírodného prostredia lokality na 

základe analýzy kostí cicavcov, mohli by sme uvažovať o mozaikovitom charaktere, 

resp. o otvorenej krajine s malými lesíkmi v oblasti vodných tokov. Na teplejšiu klímu 

poukazuje hlavne nález kostí bobra (Vlačiky 2005). Výsledky analýz nálezov 

malakofauny z lokality poukazujú viac na otvorenejší ráz krajiny viac-menej bez drevín 

(Holec/Kernátsová 1997).   
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8. ZÁVER 

 

 Mladopaleolitické kultúry znamenajú dôležitý úsek vo vývoji človeka. Rýchly 

vzostup kvality v materiálnej i duchovnej kultúre, doložený na viacerých európskych 

lokalitách poukazuje na to, že praveký človek rozmýšľal nad všetkými aspektami 

svojho života a snažil sa ich zaznamenávať či ovplyvňovať. Vrchol vývoja mladého 

paleolitu symbolizuje gravettienska kultúra. Oddávna priťahovala pozornosť 

odborníkov i laikov a kládla vždy nové a nové otázky i odpovede na našu minulosť. 

Objavom bohatých nálezísk v Dolných Věstoniciach, Pavlove, Předmostí, Willendorfe, 

Kostienkách či Moravanoch nad Váhom vyvstala otázka vnútornej chronológie 

a periodizácie gravettienu a územného rozšírenia. Gravettien bol rozdelený na dve 

základné fázy – staršiu fázu – pavloviensku (30 – 25 000 BP) a mladšiu fázu – 

willendorf-kostenkien (25 – 20 000 BP). Pavlovien, reprezentovaný hlavne lokalitami 

Dolní Věstonice, Pavlov, Předmostí a Willendorf II je typickou kultúrou Moravy 

a priľahlých oblastí. Ešte nedávno prevažoval názor, že táto kultúra neprekročila 

hrebene Karpát a na Slovensku sa neobjavuje. Pre východné oblasti je typickou kultúrou 

willendorf-kostenkien, ktorý má väčšie územné rozšírenie. Väčšina slovenských 

gravettských lokalít bola datovaná a priradená k tejto fáze gravettienu. V poslednom 

čase sa však začína presadzovať názor, že kultúra pavlovienu zasiahla viac na východ. 

Poukazujú na to viaceré novšie nálezy i zistenia. Revíznym výskumom jaskyne Dzeravá 

Skala sa prišlo k záveru, že 3, 4 a 5 vrstva patrí najpravdepodobnejšie kultúre staršieho 

gravettienu – pavlovienu (Kaminská/Kozłowski/Svoboda 2005). Takisto niektoré nové 

povrchové nálezy z okolia Trenčianskej Turnej signalizujú pravdepodobne prítomnosť 

nositeľov kultúry pavlovienu na Slovensku. Trenčianske Bohuslavice sú ďalšou, doteraz 

najväčšou lokalitou, ktorá podáva dôkaz o prekročení Karpát pavlovienskymi lovcami. 

Lokalita bola skúmaná v rokoch 1981 až 1986 a už v krátkych čiastkových správach 

poukazoval J. Bárta na veľkú podobnosť bohuslavického materiálu s materiálom 

z moravských lokalít s pavlovienskou kultúrou. Veľké množstvo štiepanej kamennej 

industrie, ktoré je predpokladom pre presné chronologické zaradenie lokality je však 

v tomto prípade negatívne vyvážené stratou časti dokumentácie, ktorá nám mohla 

povedať viac o stratigrafii lokality a jej priestorovom rozložení. Po dvadsiatich rokoch 

od ukončenia výskumu sú mnohé informácie beznádejne stratené. Z dostupných dát 

preto treba vyťažiť čo možno najviac, i keď takéto závery niekedy môžu skĺznuť do 

hypotetickej roviny. Rozbor industrie v porovnaní s výsledkami iných metód ukázal 
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nezrovnalosti a nastolil mnoho otázok týkajúcich sa osídlenia paleolitickej lokality 

v Trenčianskych Bohuslaviciach. Presné kultúrne zaradenie lokality môže spôsobiť 

výraznú zmenu v teórii o prieniku pavlovienskej kultúry do Karpatskej Kotliny. Pre túto 

možnosť svedčia hlavne dve rádiokarbónové dáta získané z tejto lokality. Ak by 

Trenčianske Bohuslavice boli táboriskom pavlovienskych lovcov, znamenalo by to, že 

títo do Karpát nielen prenikali, ale sídlili tu dlhší čas. Dlhodobejšie či opätovné 

osídlenie lokality naznačuje veľký počet industrie, kostí, starostlivo upravené ohniská 

a v neposlednom rade to môže byť i možná prítomnosť paleolitického obydlia. To je 

však doložené iba strohou správou autora výskumu o náznakoch obydlia, ktorého 

výskum nebol dokončený. Na lokalite sa našlo 9043 kamenných artefaktov, čo ju radí k 

najväčším paleolitickým lokalitám na západnom Slovensku. Významná je najmä 

veľkým množstvom paleontologického materiálu, ktorý na Slovensku nemá obdobu.   

Tri vrstvy, ktoré sa tu zistili, patria kultúre gravettienu. Otázne je ich presné 

zaradenie. Najstaršia vrstva obsahovala podľa J. Bártu iba materiál vyrobený 

z rádiolaritu a takmer vôbec sa v nej nenachádzali paleontologické nálezy. Táto vrstva 

však predstavuje iba epizodické osídlenie. Našlo sa v nej podľa hrubého odhadu iba 

niekoľko stoviek artefaktov (cca 200). Nemožno tu hovoriť ani o kultúrnej vrstve, 

nebola farebne odlíšiteľná od okolitej zeminy. Signalizovali ju iba riedko roztrúsené 

artefakty. Zachytená však bola na veľkej ploche. Nemožno tu však vylúčiť, že ide iba 

o šošovky kamennej industrie, ktoré časovo nemusia spolu vôbec súvisieť.  

Stredná vrstva naopak reprezentuje dlhodobé osídlenie, ktoré dokladá hrubá, na 

mnohých miestach soliflukciou porušená vrstva. V tejto, miestami až 60 cm hrubej 

vrstve, sa našlo viacero dôkladne upravených ohnísk vyložených kameňmi. Tie majú 

pravdepodobne funkciu akumulátorov tepla. Vrstva sa v stratigrafickej sonde rysovala 

tmavšia od okolia, s čiernymi popolovitými škvrnami. Prevažná väčšina kamenných 

artefaktov a takmer všetky paleontologické nálezy patria k tejto vrstve. Do nej patria 

i stratifikované listovité hroty, čepieľky s otupeným bokom, kostienkovské nože, veľa 

hrotitých čepelí, hroty typu des Vachons, jeden dvojhrot a prevŕtané kremenné 

okrúhliaky. Nie je však vylúčené, že pri detailnejšom pozorovaní stratigrafie 

modernými metódami by sa ukázali vrstvy dve či dokonca viaceré. Inú možnosť 

poskytuje aj otázka súčasnosti jednotlivých veľkých koncentrácií na takej veľkej 

ploche, ako i veľká vzdialenosť pracoviska B od pracoviska A. Tie mohli byť osídlené 

v rôznych dobách, čo by mohli naznačovať mladšie rádiokarbónové dáta z pracoviska 

B. Otázne je, či ide o skupinu ľudí, ktorí tu sídlili dlhší čas, alebo sa sem vracali počas 
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niekoľkých sezón. Ak by bolo osídlenie jednotlivých koncentrácií súčasné, možno tu 

predpokladať i väčšiu skupinu ľudí. Ak bola skupina menšia a vracala sa na to isté 

miesto, takisto mohla vytvoriť viacero koncenttrácíí, či šošoviek s kultúrnou vrstvou. 

Dôvodom presunu mohol byť i meandrujúci potok, ktorý znamenal nebezpečenstvo pre 

udržanie ohňa.  

Vrchná vrstva na lokalite je zastúpená plytkým neupraveným ohniskom 

porušeným soliflukciou a niekoľkými nevýraznými artefaktami (do 100 kusov). 

Predstavuje epizodické osídlenie lokality, akési krátkodobé zastavenie. Nie je však 

vylúčené, že i toto osídlenie bolo väčšie, ale zničilo sa pri ťažení hliny a neskoršej 

úprave pôdy strojmi, keďže bolo relatívne plytko pod dnešným povrchom.  

Otázok spojených s touto lokalitou je veľa. Pokúsil som sa zodpovedať aspoň na 

niektoré z nich. Rozbor štiepanej kamennej industrie vniesol trochu svetla do 

problematiky datovania lokality, avšak nie v dostatočnej miere. Potvrdiť, či vyvrátiť 

tieto výsledky by mohol iba nový revízny výskum, zameraný najmä na čo najjemnejšiu 

stratigrafiu lokality a vysvetlenie priestorových vzťahov v čo najširšom meradle. 

Lokalita i napriek tomu prispela k dotvoreniu obrazu osídlenia nášho územia v mladom 

paleolite. Vydala predmety umeleckej hodnoty, aké na Slovensku dosiaľ neboli 

a rozšírila pohľad na myslenie, zručnosti a životný štýl človeka doby kamennej.     
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ZOZNAM SKRATIEK 

 

 

AVANS  = Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku. Časopis 

Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Nitra 

Arch. Rozhledy = Archeologické Rozhledy 

roč.   = ročník 

Slov. Arch.  = Slovenská archeológia. Časopis Archeologického ústavu 

Slovenskej akadémie vied v Nitre. Nitra 

Štud. Zvesti = Študijné Zvesti 
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