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Náučný chodník Trniny

 Orava nie je bohatá len na prírodné krásy. 
Nachádza sa tu mnoho predmetov, ktoré sved-
čia o tom, že bola osídlená už v závere staršej 
doby kamennej. Náučný chodník má za cieľ pri-
blížiť najstaršie stopy po človeku na území Ora-
vy, so zreteľom na archeologickú lokalitu Trniny. 
Ide vôbec o prvý náučný chodník o archeológii 
na Orave. 
 Poloha Trniny vzbudzovala záujem miestnych 
nadšencov už v 19. storočí. Vtedy boli nájdené 
poklady keltských mincí, čím sa začala „archeolo- 
gická horúčka“. Našli sa mnohé predmety,  
z ktorých väčšinu nepoznáme, pretože skončili  
v rukách miestnych nadšencov. Riadny archeo-
logický výskum sa začal až v 50. rokoch, pod ve-
dením P. Čaploviča v spolupráci s Archeologic-
kým ústavom SAV v Nitre. Archeologický výskum 
na Trninách bol pomerne netradičný, keďže pre-
biehal v lese a ťažko schodnom teréne. Dodnes 
lokalita ukrýva tajomstvá, ktoré ešte len čakajú 
na odkrytie. 
 Náučný chodník sa skladá z piatich stanovíšť, 
ktoré postupujú chronologicky: od doby kamen-
nej do včasného stredoveku. Každá náučná ta-
buľa obsahuje: aktuálne vedecké poznatky o ob- 
dobiach, lokalitách, ako aj o dejinách archeolo-
gického výskumu, mapu archeologických lokalít, 
fotografie a kresby archeologických nálezov. 
 Dúfame, že cesta náučným chodníkom Vás 
obohatí o zaujímavé poznatky o ľuďoch, ktorí 
pred tisícami rokov chodili po tých istých doli-
nách a vrchoch ako my dnes. 

Nosič archeologických nálezov (keramiky) z vrcholu Trnín (archív OM) Archeologický výskum na Trninách (archív OM) Fotografia prác počas archeologického výskumu (archív OM)

Fotografovanie sond (archív OM) 
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Trniny a Orava v dobe kamennej

 Doba kamenná je najstarším a najdlhšie trvajúcim obdo-
bím v histórii človeka. Určujúcou surovinou bol kameň, pomo-
cou ktorého sa vyrábali rôzne nástroje. Na Oravu sa dostával 
z okolia Krakova v Poľsku, kde sa prirodzene vyskytuje kvalitný 
a ľahko štiepateľný pazúrik. Okrem kameňa sa používali orga-
nické materiály (drevo, kože), ktoré sa nám v archeológii nemali 
šancu zachovať. Doba kamenná sa rozdeľuje na staršiu (pa-
leolit), strednú (mezolit), mladšiu (neolit) a neskorú (eneolit).  

Staršia a stredná doba kamenná

 Obdobie paleolitu je najstarší a najdlhšie trvajúci dejinný úsek, 
ktorý súvisí s vývojom človeka. Človek dnešného typu (Homo - 
sapiens sapiens) sa v Európe presadil v mladšom paleolite  
(40 000 – 30 000 pred n. l.). Orava je osídlená až v neskorom pa-
leolite (10 000 pred n. l.), a to z dôvodu dlhodobého zaľadnenia  
a nepriaznivých podmienok pre život, ktoré boli spôsobené 
poslednou dobou ľadovou. Je tu jedna z najväčších koncen-
trácií neskoropaleolitických lokalít na Slovensku, ktorá prav-
depodobne súvisí s posunom osídlenia z priľahlej časti Poľ-
ska (pozdĺž toku Čiernej Oravy). Obyvateľstvo sa živilo hlavne 
lovom sobov, jeleňov a rýb. Väčšina lokalít sa nachádza pod 
vodnou hladinou Oravskej priehrady. 
  Orava je osídlená aj v mezolite (8000 – 5000 pred n. l.). Toto 
obdobie sa prejavuje oteplením, ktoré spôsobilo pokles lovnej 
zveri. Populácie postupne prešli na lovecko-zberačský spô-
sob života, pričom dôležitý bol pravdepodobne aj rybolov. Išlo  
o spoločenstvá, ktoré nemali trvalé sídliská, avšak predpokla-
dá sa striedanie zimovísk a letovísk. Podľa najnovších archeo-
logických výskumov bola osídlená najmä oblasť sútoku Bielej 
a Čiernej Oravy – v okolí Oravskej priehrady. Na viacerých lo-
kalitách (napríklad Bobrov, Ústie nad Priehradou) sa našli roz-
manité kamenné nástroje, ktoré sa vyrábali štiepaním. Oproti 
paleolitickým ide o miniatúrne nástroje – tzv. mikrolity. 

Mladšia a neskorá doba kamenná

 Osídlenie v období neolitu (5000 – 3000 pred n. l.), ktoré 
so sebou prináša okrem iného osvojenie si pestovania kulti-
vovaných plodín, usadený spôsob života a výrobu keramiky, 
nie je zatiaľ na Orave spoľahlivo doložené.  
  Eneolitom (3000 – 2200 pred n. l.) nazývame všeobecne 
obdobie neskorej doby kamennej, teda časový úsek medzi 
neolitom a včasnou dobou bronzovou. Tento termín sa po-
užíva najmä v slovenskej a českej archeologickej literatúre, 
v Maďarsku sa používa „doba medená“. V tomto období sa 
udiali viaceré zmeny, ktoré sa prejavujú predovšetkým v spo-
ločensko-hospodárskej oblasti. Dochádza k sekundárnemu 
využívaniu zvierat vo forme obnoviteľných zdrojov. Ide o za-
vedenie ťažnej sily zvierat, spracovanie vlny a mliečnych vý-
robkov. Ľudia začali používať prvé kovy – zlato a neskôr meď. 
Pri orbe sa používal pluh, čo pozitívne ovplyvnilo kvalitu obrá-
bania, a tým aj výnos z pôdy. Zavedením voza dochádza v Eu-
rópe k rozsiahlym migráciám, ktoré spôsobili proces indoeu-
ropeizácie. S prisťahovalcami sa do Európy dostávajú aj nové 
domestikované druhy zvierat – kôň a osol, ktoré sa využívali 
nielen na ťah, ale v prípade koňa v závere eneolitu aj na jazdu. 

V tomto období sa oproti neolitu výrazne zmenšujú rozmery 
obydlí, preto sa predpokladá, že v eneolite existovali párové 
rodiny.
  Najstaršie eneolitické nálezy na Orave sú vyrobené z medi. 
Ide o sekerky z Hruštína a Oravského Podzámku, medenú 
dýku z Istebného a klin z Oravskej Polhory. Chemické analý-
zy zistili, že predmety boli vyrobené z rudy, ktorá má pôvod 
v Starých Horách pri Banskej Bystrici. Okrem kovu sa stále 
hojne používal kameň, ktorý sa v tomto období opracovával 
brúsením a hladením. Vznikali tak rôzne kamenné nástroje, 
napríklad sekery či sekeromlaty, ktoré mali široké spektrum 
použitia. Z tohto obdobia pochádza zatiaľ najstaršia kerami-
ka na Orave, ktorá sa radí k badenskej kultúre. Ide o hrn-
ce zdobené okrúhlymi jamkami a rytými líniami s mriežkova-
ným motívom. Podobná keramika sa nachádza v Malopoľsku  
a Potisí. 
 Napriek tomu, že z Oravy pochádza pomerne veľké množ-
stvo nálezov, nevieme o týchto spoločenstvách mnoho. Ka-
menné  a medené výrobky sa našli v údolí potokov alebo pria-
mo v potokoch (Oravský Podzámok, Istebné, Hruštín), pričom 
žiadne sídlisko sa v okolí nálezov neobjavilo. Je možné, že na 
tieto miesta boli predmety ukladané z rituálnych dôvodov. 
Dokladom usadeného spôsobu života badenskej kultúry sú 
sídliská, ktoré sú často situované vo vyšších nadmorských 
výškach. Medzi jedno z nich patrí lokalita Trniny. Počas arche-
ologického výskumu na Trninách sa, žiaľ, nepodarilo odkryť 
žiadne objekty z eneolitu (pozostatky obydlí, obilných či odpa-
dových jám). Dôvodom je pravdepodobne splanírovanie teré-
nu počas výstavby hradiska v mladšej dobe železnej. Lepšie 
sa zachovalo eneolitické osídlenie na Ostrej skale vo Vyšnom 
Kubíne, ktoré dokladajú jamy po koloch obytných stavieb. 

Archeologický výskum Trnín

 Ide o jednu z najstarších známych archeologických lokalít 
na Slovenku. Už v 19. storočí tu kopal Michal Kubínyi, ktorý 
našiel prvé keltské mince na Orave. 
  V lokalite sa dôsledkom toho dlhodobo vykonávali sú-
kromné vykopávky, ktoré viedli miestni nadšenci, napríklad  
J. Kella so spolužiakmi, Andrej Halaša, Anton Kocián so žiakmi, 
Michal Kubínyi, Pavol Florek a ďalší občania z Veľkého Bys-
terca. Nešlo o archeologické výskumy, ktoré by dokumento-
vali nálezové situácie či koncentrácie nálezov, ale o hľadanie 
vzácnych pokladov, najmä mincí. Týmto spôsobom sa stra-
tilo množstvo informácií, ako aj artefaktov, z ktorých mnohé 
skončili na burzách, v zahraničí alebo v súkromných rukách.  
Do múzea sa dostalo len málo, a to vďaka Mikulášovi Kubínyi-
mu, ale najmä Pavlovi Čaplovičovi, ktorý v mene Oravského 
múzea viedol na Trninách archeologický výskum v spolupráci 
s Archeologickým ústavom SAV v Nitre v rokoch 1957 a 1958.
  Posledný archeologický výskum spojený s obhliadkou lo-
kality bol v roku 1985 realizovaný pod vedením Karla Pietu  
a Evy Kolníkovej z Archeologického ústavu SAV v Nitre. Počas 
tohto prieskumu sa našiel druhý súbor keltských mincí z Tr-
nín. Lokalita napriek všetkému určite ukrýva ďalšie tajomstvá, 
ktoré ešte len čakajú na odkrytie. 

Mikuláš Kubínyi Pavol Čaplovič

Medená dýka z Istebného

Hrot z neskorého paleolitu - Trstená-
Ústie nad Priehradou, Pálenica 

(A. Nemergut) 

Hrot z mezolitu- Trstená-Ústie nad 
Priehradou, Pálenica (A. Nemergut)

Čepieľka z mezolitu - Trstená-Polianka 3 
(A. Nemergut)

Hrot z neskorého paleolitu - Trstená-
Murgáše 2 (A. Nemergut)

Medená sekerka z Hruštína

Kamenný sekeromlat z Oravského 
Podzámku

Mapa archeologických lokalít na Orave z doby kamennej

Keramika badenskej kultúry z Trnín

Autor textu, fotografií, kresieb a máp: Barbora Danielová, archeologia@oravskemuzeum.sk 
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Doba bronzová

  V našom prostredí ide o veľmi dôležitý dejinný úsek, keď 
dochádza k výraznému spoločenskému rozvrstveniu. Výroba 
bronzu vyžadovala špecialistov na ťažbu medi a cínu, spra-
covanie rudy, kovolejárstvo a kováčstvo. Tento proces viedol 
k spolupráci značnej časti Európy, čím sa vytvorili intenzív-
ne ďalekosiahle kontakty, ako aj spoločenská diferenciácia. 
Tá sa prejavuje napríklad v pohrebnom ríte, a to rozdielmi 
v bohatosti hrobovej výbavy či úpravou hrobu (mohyla, voľ-
né hroby). V tomto období sa objavujú opevnenia, ktorých 
vojenský charakter dokladajú bronzové zbrane a súčasti vý-
zbroje (časti štítu, panciere). Archeologické kultúry sa navzá-
jom výrazne odlišujú krojom, pohrebným rítom či stratégiou 
osídlenia. 
 Dobra bronzová (2200 – 800 pred n. l.) sa rozdeľuje na 
staršiu, strednú a mladšiu. Na Orave je zastúpená jej mladšia 
fáza, obdobie popolnicových polí. Tieto kultúry sa rozprestie-
rajú takmer v celej Európe, pričom charakteristický je žiarový 
pohrebný rítus, podľa čoho sú pomenované. Predpokladá 
sa, že prevládali jednotné kultové predstavy, čo sa prejavuje 
najmä symbolmi v podobe slnka a vodných vtákov. V tomto 
období Oravu osídľuje tzv. lužická kultúra, ktorá tu pretrváva 
až do mladšej doby železnej (1300 – 500 pred n. l.). 

Doba halštatská

 Doba halštatská, inak nazývaná aj staršia doba železná, 
predstavuje posledný a zároveň najkratší úsek praveku v stre-
doeurópskom prostredí (800 – 550 pred n. l.). V tejto dobe 
dochádza k výrazným zmenám v porovnaní s predchádzajú-
cim obdobím, pričom za najväčší pokrok možno považovať 
znalosť výroby železných nástrojov a zbraní. To viedlo k vý-
znamným spoločenským a hospodárskym zmenám. V tom-
to čase sa do strednej Európy dostávajú nomádske etniká, 
ktoré zmenili spôsob života, zaviedli nový spôsob boja (luko-
streľba z koňa) a rozpohybovali obyvateľov vtedajšej Európy 
a Ázie. 
 Na Orave nie je zaznamenaný príliv nového obyvateľstva 
ani zmeny, ktoré sú zjavné napríklad na juhozápadnom Slo-
vensku. Kultúrny vývoj prebiehal plynule v prostredí lužickej 
kultúry. 

Osídlenie

 Vznikajú rozsiahle osady (napríklad Dolný Kubín-Medzih-
radné) a Orava sa začína husto osídľovať. Lužická kultúra na 
Orave stavala mierne zahĺbené domy s kvadratickým pôdo-

rysom, so zrubovou konštrukciou a pieskovcovými kamen-
nými platňami po obvode základov. 
 V skúmaných príbytkoch sa nachádza množstvo predme-
tov, ktoré súvisia s každodenným životom na sídlisku, ako 
sú tkáčske závažia, prasleny, zrnotierky, množstvo keramiky 
a zvieracích kostí. Taktiež sa vyskytujú aj pieskovcové formy 
na odlievanie bronzových predmetov, čo svedčí o miestnej 
výrobe priamo na sídliskách.
 Orava hrá dôležitú úlohu pri výrobe bronzových pred-
metov, najmä šperkov a súčastí odevu (diadémy, náramky, 
náramenice, ihlice a spony na spínanie odevu), predmetov 
dennej potreby a zbraní (kopije, sekery, meče, nože), o čom 
svedčia kamenné kadluby. 

Hospodárstvo

 Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom a chovom zvie-
rat. Pestovanie obilnín dokazujú bronzové kosáky, ktoré sa 
používali pri žatve. Spracúvanie obilnín na múku zas kamen-
né zrnotierky alebo žarnovy. O chove oviec, kôz, ako aj ho-
vädzieho dobytka svedčí množstvo zvieracích kostí na síd-
liskách. Na výrobu pracovných nástrojov sa okrem bronzu 
využívali predmety z kosti (ihly, šidlá), parožia (rukoväte) ale-
bo kameňa. Okrem nich boli pravdepodobne najdôležitej-
šie voľne dostupné organické suroviny (drevo, kože, textílie), 
ktoré sa však v archeologickom materiáli v našich podmien-
kach nezachovávajú.

Pohrebný rítus

 Na Orave sa  v dobe bronzovej pochovávalo pod mohyla-
mi, pričom často boli do plášťa mohyly pochovávané ďalšie 
hroby. Mŕtvi boli spálení, ich pozostatky pozbierané a vlože-
né do urny spolu s  ďalšími prídavkami, ktoré mali zabezpe-
čiť úspešný prechod na druhý svet (nádoby s jedlom, osobný 
majetok, kultové predmety). Hroby sú v archeológii dôležité, 
pretože pravdepodobne odzrkadľujú sociálny status pocho-
vaného, čo sa prejavuje v bohatosti hrobovej výbavy. Postup-
ne sa upúšťa od mohylových hrobov a v dobe halštatskej sa 
na Orave pochovávalo v plochých urnových hroboch, ktoré 
boli obložené kameňmi.
 
Bronzové „poklady“

 Z doby bronzovej pochádza z Oravy množstvo bronzo-
vých hromadných nálezov, ktorých objavenie bolo zväčša 
náhodné, a miesta, odkiaľ boli vyzdvihnuté, sú opradené ta-
jomstvom. Nepoznáme presný dôvod, prečo ľudia v prave-

ku tieto predmety v priebehu času ukladali – deponovali do 
zeme. Mohlo ísť o votívne dary (dary bohom), ukrytie osob-
ného majetku (nielen v čase ohrozenia) alebo časť väčšieho 
celku, ktorý z rôznych príčin už nevieme rekonštruovať. 
 Najvzácnejším depotom blízko Oravy je súbor bronzových 
mečov tzv. liptovského typu z Komjatnej s bohato zdobenou 
rukoväťou. Tvorili významnú súčasť archeologickej zbierky 
M. Kubínyiho na Oravskom Hrade. Neskôr ich Kubínyi da-
roval do SNM v Martine, kde sú uložené dodnes. Z Dolnej 
Oravy sú známe aj ďalšie depoty – z Osádky alebo zo Žaško-
va. V Osádke sa našli hlavne nepoškodené šperky, naopak  
v Žaškove bronzové sekerky, kosáky, kopije, úlomky mečov  
a pásoviny, ktoré mali pravdepodobne charakter suroviny 
pre ďalšie spracovanie. Z doby halštatskej pochádza depot 
diadémov s náramkami z lokality Istebné-Hrádok.

Dolný Kubín

 Mesto Dolný Kubín bolo od praveku využívané pre svo-
ju strategickú polohu, ktorá prepája Oravu s regiónmi Lip-
tov a Turiec. Množstvo nálezov súvisí s rozsiahlou výstavbou  
a prestavbou centra mesta od 30. rokov, počas ktorých sa 
našla väčšina známych archeologických lokalít. Najnovšie ar-
cheologické výskumy súvisia s výstavbou obchodného centra  
v polohe Ožnica (AÚ SAV 2008). V katastri mesta Dolný Ku-
bín možno vyčleniť 3 polohy z doby bronzovej a halštatskej.
 Najstaršie je pohrebisko v priestore bývalých kasární (Dol-
ný Kubín I), ktoré sa rozprestieralo od dnešného starého cin-
torína po súčasný Lidl a Tesco, s rozlohou viac ako 20 000 m². 
Bolo skúmaných 6 mohylových a 45 voľných hrobov, pričom 
väčšina hrobov bola zničená. Hroby obsahovali rôzne bron-
zové predmety (šperky, zbrane, závesky). 
 Archeologický výskum v polohe Ožnica v roku 2008 pre-
ukázal, že pohrebisko je rozsiahlejšie a zasahuje na sever. 
Okrem dvoch poškodených hrobov sa podarilo odkryť síd-
liskové objekty, z toho jeden dom aj zrekonštruovať. Táto 
rekonštrukcia s výnimkou konštrukcie striech (v modeli je  
z prútia, išlo o zrubovú stavbu) zodpovedá aktuálnemu sta-
vu poznatkov. 
 Podobné objekty sa našli v lokalite Medzihradné (Dolný 
Kubín III), kde sa vedľa seba nachádzalo viacero stavieb.
 V polohe Medzihradné sa nachádzalo pohrebisko z doby 
halštatskej (Dolný Kubín II). Počas záchranného archeologic-
kého výskumu bolo odkrytých 538 hrobov, čo je len časť ce-
lého pohrebiska, ktorý mohol obsahovať až 2500 hrobov. 
 Ďalšie polohy ako Trniny či Dolný Kubín IV možno datovať 
do doby laténskej a rímskej, Dolný Kubín V (železničný most) 
do včasného stredoveku. 

Dolný Kubín v dobe bronzovej a halštatskej 

Mapa lokalít v Dolnom Kubíne

Orava- mapa lokalít z doby bronzovej a železnej

Bronzové predmety z hrobu na pohre- 
bisku Dolný Kubín II (Čaplovič 1987)

Niektoré tvary ihlíc na spínanie odevu 
z Dolného Kubína a Istebného

Forma na odlievanie bronzovej sekery 
(DK-Medzihradné)

Prierez mohyly z Dolného Kubína 3D rekošnturkcia domu z polohy dolný Kubín - Ožnica (Vojteček/Cheben/Arpáš 2011) Pôdorys domu s pieskovcovými platňami po obvodoch základu (Čaplovič 1987) Amfora z pohrebiska Dolný Kubín II s otvorom pre dušu na dne nádoby

Autor textu, fotografií, kresieb a máp: Barbora Danielová, archeologia@oravskemuzeum.sk 
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Sieť hradísk na Orave

 Pod pojmom hradiská chápeme výšinné sídliská, ktoré 
majú opevnenie. O hradiskách sa v archeologickej literatúre 
hovorí od neskorej doby bronzovej (1200 pred n. l.), ale najmä 
v dobe železnej (od 800 pred n. l.), pričom fortifikovanie výšin-
ných sídlisk je na Slovensku známe už od eneolitu. Opevnené 
sídliská vznikali na strategicky významných miestach s mož-
nosťou chrániť prístup k dôležitým priechodom a komunikáci-
ám. Stávali sa administratívnymi centrami, ako aj strediskami 
špecializovanej výroby, výmeny a obchodu. Existencia hradísk 
odzrkadľuje spoločenskú diferenciáciu v tomto období, keďže 
ich budovanie a udržiavanie vyžadovalo vyšší stupeň organi-
zácie. 
 Na Orave ich vznik spájame s lužickou kultúrou v neskorej 
dobe bronzovej a najmä halštatskej. Väčšina z nich pretrvá-
va do doby laténskej, do čias púchovskej kultúry. Eneolitické 
opevnenia sa na Orave zatiaľ nepodarilo doložiť.
 
Vojenský význam

 Výstavba hradísk mala najmä v dobe halštatskej vojenský 
charakter, čo sa prejavovalo stavbou mohutných opevnení. 
Boli budované z nehorľavého materiálu (kameňa) a v niekto-
rých prípadoch dosahovali výšku až 10 m. Dôkazom bojov na 
hradiskách sú nálezy zbraní, napríklad hrotov šípov na hra-
disku Tupá skala, ktoré môžu svedčiť o dobýjaní. Niektoré  
z nich patria domácemu obyvateľstvu, iné (trojboké) prislú-
chali nepriateľskému vojsku. Na juhozápadnom Slovensku 
trojboké hroty používali nomádske a polonomádske etniká.  
V prípade Oravy je príslušnosť nepriateľa otázna, keďže ne-
máme archeologicky doložené iné obyvateľstvo než obyvateľ-
stvo lužickej kultúry.  
 O nepokojoch v čase existencie hradísk svedčia hromadné 
nálezy bronzových predmetov (nástrojov, šperkov), ktoré sa 
nachádzali v ich blízkosti. 
 Strategické umiestnenie hradísk a využívanie ťažko do-
stupných polôh s prístupom len z jednej alebo dvoch strán, 
svedčia o obrannej funkcii hradísk, kde sa v prípade nepoko-
jov mohlo uchýliť obyvateľstvo z nižšie položených sídlisk. 

Hospodársky a kultúrny význam

 Hradiská sú situované najmä nad riekou Orava a jej prí-
tokmi, ktoré boli v minulosti  dopravnou spojnicou. Vytvárajú 
hustú sieť, ktorá sa tiahne jednak smerom zo severu na juh, 
spájajúc Oravu s Malopoľskom, a jednak smerom zo západu 
na východ, kde zas spájajú Oravu s  Liptovom. O previazaniach 
svedčia okrem samotných hradísk pozdĺž ciest aj bronzové 
poklady (depoty), ktoré často obsahujú importy z Malopoľska 
a Liptova, čo svedčí o čulých obchodných stykoch  v oboch 
smeroch. Napríklad v depote z Krásnej Hôrky sú tzv. „kujavské 
bronzy“, ktoré majú pôvod v centrálnej časti Poľska. Taktiež sa 
na Orave nachádzajú predmety, ktoré sú spájané s Liptovom, 
a to meče liptovského typu, bronzové ružicové spony, ako aj 
ihlice s dvojitou špirálou na hlavičke. 
 Je otázne, s čím sa mohlo na hradiskách obchodovať. Pred-
pokladá sa výmena bronzových predmetov, pričom mohlo ísť 
aj o obchod so soľou, ktorej ťažba je už v dobe bronzovej  
a halštatskej doložená vo Vieličke. Keď vezmeme do úvahy, že 
v tom období sa pravdepodobne potraviny konzervovali so-
ľou, soľ určite mohla byť dôležitým obchodným artiklom.  
 Okrem hradísk existovali aj otvorené sídliská, ktoré na Ora-
ve nie sú preskúmané vo veľkom množstve. Pravdepodobne 
sú pochované pod násypmi riečnych naplavenín ako v prípa-
de sídliska Dolný Kubín I. 

Typy hradísk

 V rámci hradísk sa na Orave dajú rozlíšiť tri skupiny podľa 
veľkosti a zložitosti konštrukcie opevnenia:

Rozmerné vrcholové hradiská

 Sú situované na vrcholoch v nadmorskej výške okolo 800 
m n. m. Konštrukcia valu pozostáva z hliny, dreva a  kameňa. 
 Dobre preskúmaným príkladom je hradisko Tupá skala. 
Pravdepodobne ide o najlepšie preskúmané halštatské hra-
disko na Orave. Lokalita bola známa už v 19. storočí a pochá-
dzalo z nej množstvo bronzových predmetov (zbierky Michala 

Kubínyiho). Ťažisko opevnenia spočívalo v mohutnom násy-
pe zemného valu, ktorý dosahuje v niektorých miestach výš-
ku 10 m. Vo vrcholových častiach je na vale kamenné muri-
vo lícované z vonkajšej strany. Palisáda mohla byť zhotovená  
z guľatiny, uložená na spôsob zrubu. Vnútorná zástavba hra-
diska pozostávala zo zrubových stavieb. Lokalita je pre Oravu 
významná hlavne tým, že spoločne s Ostrou skalou svedčia  
o takmer súvislom osídlení od eneolitu po včasný stredovek.
 Ďalším rozmerným hradiskom je Ostražica. Nachádza sa 
na pravom brehu rieky Orava v katastri obce Nižná. Opevne-
nie stálo na vápencovom podklade, pričom terén bol uprave-
ný a vyrovnávaný dovezenou hlinou a pieskovcovými kameň-
mi. Opevnenie pozostávalo z drevenej zastrešenej komorovej 
konštrukcie s čelnou kamennou plentou. Na vrchole bola 
opevnením ohradená tzv. akropola. V blízkosti hradiska sa na-
šlo viacero významných bronzových depotov (Tvrdošín-Med-
vedzie a Krásna Hôrka). 

Vrcholové hradiská nad riekou Orava

  Medzi dominantné a preskúmané patrí hradisko Isteb-
né-Hrádok. Väčšina lokality bola zničená počas výstavby že-
leznice v roku 1898. Opevnenie pozostávalo z hlinitého valu, 
ktorý bol spevnený kameňmi smerom k nepriateľom, smerom  
k sídlisku guľatinou. Na vale sa nachádzala pravdepodobne 
krytá palisáda, z vnútornej strany naň priliehali obytné objekty.  

  Ďalšie hradiská tohto typu sú na lokalitách Medzibro-
die-Hrádok, Sedliacka Dubová-Hrádok, Oravský Podzámok – 
hrad. Hradisko v Medzibrodí a Sedliackej Dubovej patria prav-
depodobne k najstarším, keďže palisáda nebola zastrešená.  

Malé hradiská nad potokmi

 Malé hradiská s rozmermi do niekoľkých hektárov boli ob-
javené vo Veličnej-Skalici a  Zemianskej dedine-Skalici. V prí-
pade Zemianskej Dediny môže ísť o malé strážne hradisko, 
prípadne refúgium pre hradisko na Ostražici. Hradisko vo Ve-
ličnej mohlo mať hospodársky charakter. 

Hradiská a depoty na Orave

Bronzové hroty šípov_1-Dolný Kubín-Hrady_ 2-5 Tupá skala

Bronzová ihlica z Istebného -Hrádku

Keramika z halštatských hradísk_ 1- tupá skala_ 2- Istebné_ 3- Tupá skala_4- PodbielModel opevnenia na hradisku tupá skalaRekonštrukcia obydlí na hradisku Tupá skala (Čaplovič 1987)Istebné-Hrádok_valová časť s krytou plaisádou

Bronzový diadém z Istebného

Autor textu, fotografií, kresieb a máp: Barbora Danielová, archeologia@oravskemuzeum.sk 
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Trniny v dobe laténskej a rímskej

Doba laténska (550 pred n. l. – 0)

 Obdobie, keď sa v strednej Európe objavujú keltské etniká. 
Na Orave nemáme s určitosťou, písomnými prameňmi dolo-
ženú prítomnosť Keltov, avšak je možné, že tu sídlili tzv. Kotíni.  
V archeológii sa obyvatelia Oravy a Liptova v dobe laténskej na-
zývajú púchovská kultúra. Tá sa vyvíja z domácej lužickej kultúry 
ovplyvnenej vonkajšími keltskými, neskôr rímskymi a germánsky-
mi vplyvmi. Púchovská kultúra dosiahla maximálny územný roz-
sah v neskorej dobe laténskej, pričom jej územie siahalo od Spiša 
na východe po severovýchodnú Moravu na západe a od výbežkov 
Karpát a Beskýd v južnom Poľsku na severe až po líniu Žarnovica 
– Trenčín na juhu. Najvýraznejšie sa prejavila na území dnešného 
severného Slovenska.
   V tomto období vznikajú prvé remeslá v pravom slova zmysle, 
kde sa profilujú výrobcovia produktov, ktoré sú distribuované na 
väčšie vzdialenosti. Rozvoj hospodárstva sa prejavuje v podobe 
špecifickej železiarskej, sklárskej, bronzovej a keramickej výroby. 
Sídliská sa stávajú sebestačnými vo všetkých oblastiach života, 
pričom v horskom prostredí Oravy a Liptova sa výroba orientuje 
na železiarstvo. 

Doba rímska (0 – 375 n. l.)

 Noha rímskeho legionára na územie Oravy pravdepodobne 
nikdy nevkročila. Napriek tomu existujú pamiatky, ktoré boli rím-
skym svetom ovplyvnené. Do staršej doby rímskej spadá klasická 
fáza púchovskej kultúry, svojsky sa prejavujúca na keramike. Väč-
ší počet rekonštruovateľných nádob pochádza z hradiska Ostrá 
skala. Ďalším dôležitým náleziskom sú Trniny, kde sa našla okrem 
iného železná spona norického typu, ktorú možno datovať prav-
depodobne do roku 50 n. l. Z mladšej doby rímskej pochádza  
z Oravy keramický materiál z niektorých ďalších lokalít – Ostrá 
skala, Mokraď (priestor bývalého Závodu valivých ložísk) a Orav-
ský Podzámok – hrad a podhradie. 

Sídlisko Trniny

 Osídlenie na Trninách a okolí sa dá rozdeliť do dvoch oblastí: 
na úpätí skalnej vyvýšeniny, na lúkach až smerom k vrcholu Brezo-
vec v rozlohe približne 20 ha a na južnom svahu Trnín. Archeolo-
gický výskum bol realizovaný hlavne na dvoch umelo vytvorených 
terasách v južnom svahu kopca pod vrcholom, kde nebol terén 
narušený orbou.  Boli zachytené obytné stavby – polozahĺbené 
domy, ktoré boli čiastočne zapustené do svahu kopca. V jednom 
z obydlí sa počas výskumu P. Čaploviča našla minca. Nálezy sú 
datované najmä do starej doby rímskej a neskorej doby latén-
skej. Sídlisko Trniny spolu s Havránkom nad Liptovskou Marou sú 
najznámejšie lokality púchovskej kultúry na Slovensku. 

Hradisko Trniny

 Poloha Trniny sa nachádza v pomerne neschodnom teréne, 
pričom zo severu a západu je ťažko prístupná. Opevniť preto bolo 
potrebné ľahko prístupné západné a južné svahy lokality. Zacho-
vané relikty opevnenia sú v južnej a východnej časti vrchu. Opev-
nená plocha mala približne 0,2 hektára. Na dvoch až troch tera-

sách sa nachádzali sídliská, ktoré pokračovali na úpätie Trnín až 
na lúku smerom k vrcholu Brezovec. Opevnenie vrcholovej partie 
sa bez archeologického výskumu nedá doložiť, pretože nie je vi-
diteľné v teréne, napriek tomu je predpokladané. 
 Väčšinu opevnenej plochy hradiska treba zaradiť do začiatkov 
doby rímskej. Odtiaľ pochádza množstvo dobre zachovanej ke-
ramiky, ktorá je najmä z obydlia č. 1/57, kde bola vyzdvihnutá aj 
keltská minca. 

Život na sídlisku

 Obyvateľstvo púchovskej kultúry sa živilo najmä poľnohospo-
dárstvom a chovom dobytka. V tomto období už existuje remeslo 
v pravom slova zmysle, čo sa v prípade púchovskej kultúry pre-
javuje v železiarstve. Množstvo železných výrobkov a výrobné-
ho odpadu na sídliskách potvrdzuje dôležitosť a význam ťažby a 
spracovania tohto kovu, výsledkom čoho bol hospodársky rozvoj, 
pokrok a vysoká technická úroveň v jednotlivých remeselných 
činnostiach, v poľnohospodárstve, stavebníctve, doprave a vo-
jenstve tej doby. Haldy výrobného odpadu sa nachádzajú naprí-
klad vo Varíne, Liptovskej Mare či Likavke. Ťažba železnej rudy, jej 
spracovanie a výroba hotových produktov podnietili vznik nových 
špecializovaných remesiel ako hutníkov a kováčov. Tí mali prav-
depodobne aj osobitné postavenie v rámci laténskej spoločnosti. 
 Okrem železiarstva môžeme za remeselnú výrobu v dobe la-
ténskej a rímskej považovať hrnčiarstvo, kde sa nádoby vyhoto-
vovali už na kruhu. Z Oravy nie je takýchto nádob mnoho, keďže 
sa udržiavala tradícia halštatskej v ruke robenej keramiky. Taktiež 
treba spomenúť ďalšie činnosti, ktoré patrili k životu na sídlisku, 
ako sú výroba tkanín, spracovanie kostí, kože, kamenárstvo a iné. 

Poklady mincí z Trnín

 Lokalita je známa najmä pokladmi zlatých a strieborných min-
cí, ktorých časť bola objavená už v 19. storočí Michalom Kubínyim 
(12 zlatých a 18 strieborných mincí). Do jeho zbierky boli zarade-
né aj mince od obyvateľov z Veľkého Bysterca. Ďalší poklad mincí 
sa našiel počas archeologického prieskumu v roku 1985, ktorý 
realizovali Karol Pieta a Eva Kolníková (približne 30 strieborných 
mincí). Kelti pri výrobe mincí preberali grécke predlohy, nakoniec 
však vytvorili osobitné originálne výrobky s vlastným umeleckým 
prejavom.
 „Poklady“ z Trnín obsahovali zlaté a strieborné mince, najmä 
strieborné s hrboľom, ktoré sa podľa Trnín nazývajú typ Veľký 
Bysterec. Na reverze je štylizovaný kôň so štyrmi pukličkami na-
miesto jazdca. Rozšírenie podobných mincí je aj na Spiši a Lipto-
ve, pričom sa predpokladá, že tieto regióny tvorili oblasť výskytu 
keltského kmeňa Kotínov. 
  Okrem mincí domácej proveniencie pochádzajú z Trnín aj zlaté 
lopatkovité statéry a miskovité statéry, ktoré majú pôvod v iných 
keltských kmeňoch.
   Najvzdialenejší pôvod má minca Alexandra Veľkého (336 – 
323 pred n. l.). Na averze je hlava Herakla s levou kožou, na rever-
ze Zeus na tróne s vtákom a žezlom. Pri tróne je časť gréckeho 
nápisu ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Spoločne so zlatými mincami sa našiel aj 
zlatý okrúhly šperk s malými vývalkami. 

Archeologické nálezy z Trnín  a Ostrej skaly (archeologická expozícia OM)

Model hradiska (Ostrá skala) Mince a zlatý šperk z Trnín (1- Alexander Veľký, 2-6- keltské mince)

Miska z Trnín (obydlie 1_57)

Hrot šípu s tuľajkou z Trnín

Rekonštruovaná keramika z Trnín (B. Danielová)

Bronzová spona z doby rímskej (Trniny)

Plán lokality Trniny

Tkáčske závažia z Trnín

Pokrievka hrnca z Trnín

Železný nôž z Trnín
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 Včasný stredovek je pojem označujúci obdobie od príchodu Slo-
vanov (2. pol. 5. storočia a 6. storočie) po zánik Veľkej Moravy a 
začiatok Uhorského kráľovstva (prelom 11. a 12. Storočia). Pred-
chádza mu obdobie sťahovania národov. O včasnom stredoveku 
na našom území sú okrem archeologických prameňov k dispozícii 
taktiež písomné pramene. V súčasnosti sa využívajú aj jazykovedné, 
etnografické, ikonografické a iné pramene. 
 O pôvode Slovanov existuje mnoho teórií, v súčasnosti odborná 
obec kladie pravlasť niekde do oblasti východnej Ukrajiny. 

Slovania na území dnešného Slovenska

 Územie Slovenska obývali germánske kmene (Svébi). Podľa pí-
somných prameňov v roku 470 Ostrogóti rozvrátili svébske kráľov-
stvo, a preto väčšia časť Svébov opustila svoje územie a odtiahla na 
západ k Alamanom. 
 Archeológ Gabriel Fusek predpokladá, že Slovania na územie Slo-
venska prenikli zo severovýchodu a severozápadu Karpatskej kotli-
ny cez priesmyky, a to po roku 470, keď bol priestor mocensky uvoľ-
nený. Tento názor odôvodňuje zhodou keramiky s predpokladanou 
východiskovou oblasťou migrácie (juhovýchodné Poľsko a západná 
Ukrajina) a zánikom germánskych kultúr v archeologických prame-
ňoch. Najstaršie doložené slovanské osídlenie Slovenka je zo Žiliny, 
Lakšárskej Novej Vsi, Ludaníc-Mýtnej Novej Vsi a Nitry. Prví Slovania 
sa podľa doterajšieho stavu výskumu usadili v úrodných kotlinách, 
predovšetkým na juhozápadnom Slovensku. Ku včasnoslovanským 
náleziskám patria aj tie, ktoré boli objavené v oblasti Záhoria. Naj-
novšie sa podarilo doložiť prvé lokality aj na východnom Slovensku 
(Nižná Myšla, Ždaňa).

Archeologické pramene 

 Najstaršou archeologickou kultúrou, spájanou na našom území 
so Slovanmi, je kultúra pražského typu s keramikou robenou v ruke. 
Ide o hrnce s maximálnym vydutím v hornej tretine. Používala sa 
pravdepodobne veľmi dlho, je datovaná do obdobia medzi 4. až 8. 
storočie. V tomto čase Slovania zosnulých spaľovali a uvedený typ 
nádob používali aj ako urny.
  Od 7. storočia sa vyrábajú na kruhu točené nádoby. Z časového 
a zároveň kultúrneho hľadiska je slovanské obdobie rozdelené na 
predveľkomoravské (do prelomu 8. a 9. storočia) a veľkomoravské 
obdobie (9. ¬– 10. storočie).  Na prelome 8. a 9. storočia bola južná 
časť dnešného Slovenska súčasťou Avarského kaganátu.
 Veľkomoravské kniežatá a ich družiny sa stretávali s módou 
Franskej a Byzantskej ríše. Snažili sa napodobniť bohatú výzdobu 
na šperkoch a zbraniach, čím vytvorili unikátne umelecké diela. Pre 
veľkomoravské obdobie sú charakteristické šperky zdobené granu-
láciou a emailom. Postupne sa prispôsobovali nielen odevom, ale 
aj spôsobom osídlenia, výstavbou kniežacích sídel a sakrálnej archi-
tektúry. 
 Po zániku Veľkej Moravy (10. storočie) dochádzalo k častým vo-
jenským konfliktom, ktoré archeológia skúma napríklad na základe 
hromadných nálezísk železných predmetov. Územie Slovenska sa 
stalo postupne súčasťou rodiaceho sa Uhorského štátu. Archeolo-
gickým výrazom tohto obdobia je tzv. belobrdská kultúra, ktorá má 
zmiešaný slovansko-uhorský pôvod.

Slovania na Orave

 Z počiatkov príchodu Slovanov na územie Slovenska nepochá-
dzajú z Oravy zatiaľ žiadne archeologické nálezy. Tie sú až z 8. a 9. 

storočia, a to najmä v lokalitách, ktoré boli osídlené v mladšom pra-
veku, napríklad Istebné-Hrádok, Ostrá skala a Oravský Podzámok – 
hrad. Lokality predstavujú ešte nezjednotenú mocenskú štruktúru, 
pričom v 11. – 13. storočí v rámci feudalizácie zanikajú z dôvodu 
vytvorenia komitátnych hradov. Na Oravskom hrade je pre dyna-
mické prestavby v mladšom období ťažké identifikovať praveké a 
slovanské nálezové situácie. 
 V katastri mesta Dolný Kubín sa na pozemku J. Meravého našli 
črepy datované do 9. storočia a črepy sa uvádzajú aj v priestore že-
lezničného mosta. Ďalšou lokalitou sú pravdepodobne Kraľovany v 
polohe Sokol (druhý železničný tunel), kde boli nájdené hroty šípu a 
oštepu. 
 Najviac archeologických nálezov pochádza z hradiska Ostrá ska-
la nad Vyšným Kubínom.  Prejavuje sa to najmä v ruke robenou ke-
ramikou hrncovitého tvaru, pre ktorú je charakteristická výzdoba v 
podobe vlnoviek a vodorovného radu vpichov (radielkom). V tejto 
lokalite sa preskúmali aj slovanské obydlia z 12. a 13. storočia. Išlo 
najmä o zrubové stavby, v jednom prípade o polozahĺbený dom. 
Predpokladá sa, že areál sídliska bol opevnený. Z Ostrej skaly po-
chádza množstvo železných predmetov, napríklad sekera bradatica, 
šperky, nože a viaceré kovania. K jazdeckej výzbroji patria strmene 
a súčasti konského postroja (postranice, uzdy), k lukostreľbe rôzne 
varianty železných hrotov šípov. 
 Na Orave predpokladáme viac včasnostredovekých lokalít, ktoré 
ešte čakajú na svoje odkrytie. 

Trniny

 Lokalita, osídlená najmä v dobe laténskej a rímskej, bola v 8. 
storočí využívaná Slovanmi. Predpokladá sa, že v tomto čase sa Slo-
vania posúvali do výšinných polôh v dôsledku vojenských konflik-

tov. Slovanské osídlenie je na rozdiel od púchovského sústredené 
pravdepodobne na severnom úpätí Trnín, kde sú v teréne viditeľné 
úpravy. Medzi najstaršie nálezy patria dva karolínske železné kova-
nia z 8. a 9. storočia. Jedno tvorí súčasť zbierok v Národnom múzeu 
v Budapešti a je zdobené rastlinnou ornamentikou. Druhé kovanie, 
ktoré má na sebe perličkovú geometrickú výzdobu, sa nachádza v 
Oravskom múzeu. Išlo pravdepodobne o rozdeľovač remeňa, ktorý 
slúžil na upevnenie meča k opasku. 

Prvé písomné zmienky 

 Hoci je archeologicky a jazykovedne doložené osídlenie Oravy 
vo včasnostredovekom období, najstaršie písomné pramene po-
chádzajú až z 13. a 14. storočia. V roku 1250 sa spomína donácia 
majetku v Revišnom. V roku 1265 sa v listine Bela IV. uvádza colná 
stanica Tvrdošín. Oravský hrad sa spomína v roku 1267, keď sa stal 
kráľovským majetkom Bela IV. výmenou za pozemky Varín, Žilina a 
Sučany.  
 Medzi najstaršie zapísané sídliská na Dolnej Orave patria: Ve-
ličná, Kňažia, Medzibrodie, Dolný Kubín, Vyšný Kubín a Mokraď. V 
roku 1354 Ľudovít I. daroval Jánovi, synovi Almana z Oravy, z dol-
nokubínskeho majetku Oravského hradu „les po oboch stranách 
Medzihradnského potoka“ – villa Meze. Malý Bysterec sa vyčlenil z 
Veľkého Bysterca začiatkom 14. storočia. Mokraď sa v polovici 14. 
storočia stala zemianskou usadlosťou. V roku 1357 sa písomne spo-
mína Kňažia – Knezy. Beňova Lehota vznikla na základe upraveného 
nemeckého práva okolo roku 1370. 

Trniny vo včasnom stredoveku 

Trojlístkové kovanie (Trniny) (B. Danielová)

Postranica uzdy (Ostrá skala) Rekonštrukcia slovanského opevneného sídliska na Ostrej skale (Čaplovič 1987)

Slovanské nádoby z Trnín a Ostrej skaly
 (expozícia archeológie OM)

Železné hroty šípov z Ostrej skaly

Veľkomoravské železné ostrohy (z Ostrej skaly) (Čaplovič 1987)

Sekera bradatica (Ostrá skala) Lokality z 8, 9. storočia na Orave
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