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Vážení spoluobčania,
Štrbské noviny č. 7/2016, ktoré sme venovali archeologickému výskumu zaniknutej osady Šoldov, mali veľký
úspech nielen u obyvateľov obce, ale aj u širokej verejnosti.
Z tohto dôvodu sme sa rozhodli opätovne tejto téme venovať s tým, že sme využili podklady, ktoré sme už
v minulom roku uverejnili a pridali sme nové skutočnosti, ktoré sa za posledný rok udiali.
Minulý rok sme zrealizovali základy pôvodného kostola s osadením kríža a upravili sme okolie kostola. Súčasne
sa pokračovalo v archeologickom výskume na ďalších miestach lokality, a to najmä na odkrytí studne, o ktorej
sa hovorilo, že  bol v nej uložený zvon z kostola. Vo výskume studne sa bude pokračovať a súčasne plánujeme
postaviť jeden alebo dva pôvodné objekty na bývanie, aby si návštevníci vedeli predstaviť ako niekedy ľudia v tejto
lokalite žili.  Archeologický výskum realizujeme aj v tomto roku v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra
za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR a s podporou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Uvažujeme
aj o vyasfaltovaní prístupovej komunikácie k areálu, ktorá je v súčasnosti veľmi prašná. Bude našou snahou získať
finančné prostriedky na ďalšie práce v tejto lokalite. Už tento rok sme oslovili Úrad vlády SR, Ministerstvo kultúry
SR a ďalšie kompetentné inštitúcie, aby nás zaradili medzi významné lokality Slovenska, ktoré budú podporené
finančnými prostriedkami z Európskej únie.
V máji tohto roku sme zorganizovali na Šoldove milú slávnosť, kde bolo udelené Čestné občianstvo Prof.
Alfrédovi Pifflovi in memoriam, ktorý zahájil práce na archeologickom výskume. Viac sa o ňom dočítate v príspevku o udelení Čestného občianstva. Čestné občianstvo prevzal jeho syn Ing. Ján Piffl, s ktorým sme sa veľmi
zblížili. Poskytol nám ďalšie vzácne materiály z jeho pôsobenia v Štrbe. Z týchto podkladov publikujeme fotografie
z doby prvých archeologických vykopávok. Fotografie zhotovili študenti a venovali mu ich ako fotoalbum z prác na
Šoldove. Na fotografiách je oblečený aj v štrbskom kroji. O jeho živote a diele sa dozviete viac z článku, ktorý bol
uverejnený 30. 6. 2017 v Hospodárskych novinách a uvádzame ho v tomto čísle v plnom znení.
Verím, že vás aj toto špeciálne vydanie zaujme a budete sa k nemu vracať
aj v budúcnosti.

Michal Sýkora
starosta obce
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Napísali o Prof. Ing. Arch. Alfrédovi Pifflovi, CSc.
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„MALÁ ŠOLDOVSKÁ REPORTÁŽ“

Prof. Alfréd Piffl.
V júli 1951 spracovali študenti a spolupracovníci Prof. A. Piffla po archeologickom výskume
v Šoldove „Malú šoldovskú reportáž“.

Archeológovia a študenti sa ubytovali v stanoch.

Do Štrby prišli 9. 7. 1951, kde sa aj ubytovali. Už na druhý deň si pripravili  pracovisko a zahájili
klčovaním práce.
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Prof. Alfréd Piffl pri archeologických prácach.

Na pracovisku vládla veľmi dobrá atmosféra.

Po niekoľkých dňoch výskumu objavili prvú
kostru.

V nedeľu za nimi prichádzali záujemcovia nielen zo Štrby, ale aj širšieho okolia, peší aj motorizovaní, ktorým robili výklad o svojich prácach a výskume.
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V reportáži nechýbal ani pohľad na Štrbianku
pri hrabaní sena. Možno spoznávate Máriu
Jančovú.
Nechýbal im ani zmysel pre humor a niekedy
zašli aj do susedného Važca.

Počas oddychu.

Stravovanie mali zabezpečené u Fabiána.

Prof. Alfréd Piffl považoval za významný nález
šoldovský kríž.

TAJOMNÝ ŠOLDOV

ŠTRBSKÉ NOVINY 13

V priebehu prác sa potešili aj z prírastku
Zuzany Michalkovej, ktorej sa narodil syn Ján.
Prof. Alfréd Piffl v štrbskom kroji.

Po mesiaci prác sa lúčili s našou dedinou,
ktorá im prirástla k srdcu.

Popri práci stihli aj túru do Vysokých Tatier.
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POŽEHNANIE PÔDORYSNÝCH ZÁKLADOV KOSTOLA
V súvislosti s ukončením archeologického
výskumu v r. 2016, v rámci ktorého sa
zrealizoval pôdorys základov kostola, sa uskutočnilo slávnostné podujatie pod názvom „Požehnanie
pôdorysných základov kostola v zaniknutej osade
Šoldov“.
O Šoldove ako významnej archeologickej
lokalite - národnej kultúrnej pamiatke - čo-to vie
hádam každý obyvateľ Štrby. Tí starší si ešte
pamätajú profesora Alfréda Piffla z Bratislavy,
ktorý viedol vykopávky pred vyše 60-timi rokmi
na tomto povesťami opradenom mieste.
Mladšie generácie o „prepadnutej dedine“ či
údajnom kláštore alebo pustom kostole počuli z
ústneho podania svojich rodičov a starých rodičov, alebo sa o záhadnom nálezisku dozvedeli
z kníh, časopisov, resp. z internetu. Boli stredovekí Šoldovčania naozaj vysokí statní muži?
Bolo toto miesto dejiskom pohnutých vojnových
udalostí? Schoval tu svoje poklady legendárny
Juraj Jánošík? Na tieto a možno i ďalšie otázky, hľadali odpovede archeológovia z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (AÚ
SAV) Nitra.
Podľa archeológov je nepísaným pravidlom
po ukončení istej etapy výskumu a zvlášť, keď
ide o sakrálne pamiatky požehnať toto miesto.
Na záver archeologického výskumu v roku

Ocenení - Ján Piffl, Matej Ruttkay a Marián Soják so starostom obce.

Spoločná fotografia z podujatia.

2016 boli zrealizované pôdorysné základy kostola a osadená replika kríža, ktorý našiel archeológ Alfréd Piffl počas výskumu v roku 1951,
a tak kňazi našich cirkví vykonali akt požehnania

dňa 21. mája 2017. Nadviazalo sa tým na podujatie z roku 1996 pod názvom Hľadáme korene
našej histórie a odhalenie tabule s textom v roku
1998, ktorý hovorí o osade Šoldov. Spoločne za-

spievaná pieseň spevokolmi oboch cirkví
s FS Štrbän umocnila
túto slávnostnú chvíľu.
Na významnom podujatí v Šoldove bolo udelené
osobnostiam, ktoré
výrazným spôsobom
prispeli k rozvoju a
zviditeľneniu našej
obce Čestné občianstvo obce Štrba, a to
profesorovi Alfrédovi
Pifflovi in memoriam
a Mgr. Alojzovi Chmelárovi a Cena obce
Štrba docentovi PhDr.
Matejovi Ruttkayovi,
CSc. a PhDr. Mariánovi
Sojákovi, PhD.
Udelenie cien
schválilo na svojom
zasadnutí Obecné zastupiteľstvo v Štrbe v súlade so Štatútom obce Štrba 27. februára 2017
a oceneným ich odovzdal starosta obce Michal
Sýkora.
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POĎAKOVANIE JÁNA PIFFLA
Vážený pán Sýkora,
v prvom rade mi dovoľte ešte raz Vám srdečne poďakovať za krásny zážitok
zo včerajšieho dňa v rámci vysvätenia základov šoldovského kostolíka,
udelenia Čestného občianstva in memoriam nášmu otcovi, ako aj ocenenia
práce pracovníkov Archeologického ústavu v Nitre, a to všetko
v doprovode štrbianskeho ženského spevokolu,
vrátane harmonikárovho vystúpenia.
Na také dni sa nezabúda.
Prosím tlmočte moju vďaku všetkým vašim spolupracovníkom,
ktorí sa na príprave a priebehu akcie  zúčastnili.
So srdečným pozdravom
Ján  Piffl

Čestné občianstvo za Alfréda Piffla prevzal syn
Ján Piffl.

ČESTNÍ OBČANIA ŠTRBY
Alfréd Piffl. Čestné občianstvo in memoriam mu bolo udelené 21. mája 2017 za výrazný podiel na archeologickom výskume a zviditeľnení zaniknutej
osady Šoldov.

Prof. Ing. A
Bol vynikajúci pedagóg, architekt
– pamiatkar, historik architektúry, archeológ, výtvarník a múzejník.
Intenzívna práca so študentmi
v teréne Pifflovi priniesla plody. Keď
v lete v roku 1951 zavítal so skupinou
študentov architektúry do lokality Šoldov v podtatranskej obci Štrba, ešte
netušili, aké prekvapenie ich čaká. Na
lokalitu Šoldov ho upozornil historik
doc. PhDr. Peter Ratkoš, DrSc.
Unikátny románsky kríž zo zaniknutej stredovekej osady, ktorý holými
rukami vykopali, je dodnes pýchou
archeologickej expozície Slovenského národného múzea v Bratislave a
jeho repliku vlastní aj obec Štrba.
Výsledky Pifflových výskumov neboli
sumárne spracované a zverejnené.
Najucelenejšie poznatky vedúci výskumu zhrnul v časopise Príroda a

rch. Alfréd Piffl, CSc

.

spoločnosť z roku 1953, v ktorých
doložil prítomnosť kostola, z ktorého
sa podarilo odkryť časť základových
rýh so zvyškami základov. Okrem
toho sa preskúmala časť prikostolného cintorína a východne od kostola
zvyšky dvoch sídliskových objektov
s keramickým materiálom zo 14. storočia.
Profesor Alfréd Piffl chcel vo výskume pokračovať, ale bol určený
ako hlavný architekt pri obnove Bratislavského hradu v roku 1952, tak
archeologický výskum pri Štrbe na
dlhé roky utíchol.
Profesor Piffl sa nedožil patričného
ocenenia svojej práce. Zomrel náhle
vo veku 65 rokov.
Plaketu Čestného občianstva prevzal 21. mája 2017 syn Ing. Ján Piffl.
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ŠOLDOV ZNÁMY – NEZNÁMY

Rekonštrukcia ruín zaniknutého kostola na konci 19. storočia na olejomaľbe P. Wavreka.

Hádam v obci ani niet obyvateľa, ktorý by
aspoň čo-to nevedel o Šoldove. Popísalo sa o
ňom nemálo, prevažne v populárno-náučnej
literatúre, avšak vďaka systematickému archeologickému výskumu ostatných troch rokov sa
postupne odhaľujú jeho tajomstvá, schované
pod nánosmi hliny a kameňov. Povesťami opradená „prepadnutá“ dedina vydala svoje prvé
svedectvá údajne už na sklonku 19. storočia,
komplexnejšie sa začala skúmať v roku 1951,
no až komplexný výskum (tzv. pamiatkovo-archeologický výskum pre vedecké a dokumentačné účely) Archeologického ústavu SAV Nitra
prebiehajúci od roku 2013 dodnes umožnil
vytvoriť si predstavu o pôdorysnej dispozícii
tunajšieho kostola obohnanom dômyselným
opevnením, ďalej získať informácie o charaktere prikostolného cintorína či výzore niekdajších
príbytkov starých Šoldovanov. Kedy vlastne založili uvedenú dedinu, ako a v ktorom období
zanikla, čo archeológovia na Šoldove našli, aké
sú plány s jej sprístupnením širokej verejnosti..., na tieto a ďalšie otázky sa vynasnažíme
odpovedať v predložených riadkoch.

POLOHA OBCE, LOKALITY A PRÍRODNO-GEOGRAFICKÉ POMERY
Podľa Atlasu krajiny z roku 2002 obec Štrba leží v strednej časti stredoeurópskeho vnútrozemia, na polceste medzi Baltickým a Jadranským morom, ako aj medzi Lamanšským
prielivom a Čiernym morom. Samotná lokalita
leží vo Fatransko-tatranskej oblasti, v celku Podtatranskej kotliny, podcelku Popradskej kotliny,
kde na severozápade susedí s Liptovskou kotlinou v časti Štrbskej pahorkatiny, ako aj s Hybianskou pahorkatinou. Klíma v danej oblasti je
veľmi chladná a vlhká. V lete pri silnom zohriatí
zemského povrchu a najmä na vyššie položených svahoch, obrátených k juhu, vznikajú silné
vertikálne pohyby vzduchu, čo má za následok
ubúdanie teploty a veľmi často vzniká mohutná
kopovitá oblačnosť. Pritom najmä vo vyšších
polohách sa okolo poludnia často vyskytujú
prehánky a miestne búrky.
Povrch chotára tvorí treťohorné zlepencovo-karbonátové súvrstvie vo východnej časti,
gutensteinské vápence, druhohorné dolomity
a dolomitické vápence. Územie je budované
sedimentmi centrálnokarpatského paleogénu
(Podtatranskej skupiny) a paleozoicko-mezozoickým vulkánogénno-sedimentárnym komplexom chočskej jednotky Nízkych Tatier.
Čo sa týka pedologických pomerov, na lokalite sa nachádzajú kambizeme pseudoglejové
s výskytom podzemnej vody v hĺbke 0,6-0,8 m,

Šoldov na výseku mapy v mierke 1 : 10 000.

na rôznych substrátoch stredne ťažké a ťažké
(veľmi ťažké), ako aj stredne ťažké pôdy hlinité. Táto oblasť patrí do povodia horného Váhu.

Prudký spád Vysokých Tatier končí v doline pri
Popradskom potoku a odtiaľ sa zdvíha južným
smerom do Nízkych Tatier, nerovný svah náhor-
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nej tabule je mierne zvažovaný do Štrbského
potoka. Terén na lokalite bol pred výskumom
intenzívne zarastený krovinami a stromami. V
okolí potoka je pôda podmáčaná presakujúcou
vodou.
Zaniknutá stredoveká dedina Šoldov so
zvyškami zaniknutej sakrálnej architektúry sa
nachádza v podcelku Popradskej kotliny, asi
2 km severozápadne od obce, 200 m juho-
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západne od kóty 924,5 (Vlčia jama) a 500 m
severne od starej hradskej cesty Štrba – Važec, pri účelovej komunikácii Poľnohospodárskeho družstva Štrba. Asi 200 m severne od
náleziska vybudovali diaľničný úsek D1 Važec
- Mengusovce. Lokalita je situovaná na plošine
s pozvoľným klesaním od severozápadu k juhovýchodu, v nadmorskej výške 910 m, nad prameňom bezmenného ľavého prítoku Štrbského

potoka. Skúmaný areál je obkolesený v teréne
dobre viditeľným opevňovacím systémom zloženým z dvojitých valov a priekop.
Ide o Národnú kultúrnu pamiatku, evidovanú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
SR pod č. 988 a názvom „Archeologická lokalita – zaniknutá stredoveká dedina Šoldov“.

HISTÓRIA VÝSKUMOV A PÍSOMNÉ ZÁZNAMY O ŠOLDOVE

Šoldov v 80-tych rokoch 20. storočia. Pohľad od juhu. Archív Podtatranského múzea v Poprade.

Na lokalitu, ktorá bola známa oddávna,
upozorňoval jej miestny názov Za pustým
kostolom, zachytený na viacerých mapových
zobrazeniach, napríklad z 1. a 2. vojenského
mapovania, teda z rokov 1764-1787 a 18101869. V monografii o Štrbe z pera etnografa
Petra Švorca (Košice 1979) sa možno dozvedieť základné informácie o Šoldove, najmä o
dvoch zachovaných písomných záznamoch,
pochádzajúcich zo 17. a 19. storočia. Prvá relevantná správa je z roku 1667, keď levočský
kronikár Gašpar Hain spomenul tunajší pustý
kostol v súvise s opisom zemetrasenia vo Vysokých Tatrách. Pozoruhodný je zápis z roku
1875 v matrike zomrelých na rímskokatolíckom
farskom úrade, v ktorom štrbský farár Dzurenda
pri mene Jána Palindera spomenul, že dotyčný
„zo stromu kteri virostnul z obloku Turni Zsoldov každoročne jablčka jedol“. Zmienená informácia potvrdzuje jestvovanie aspoň ruín veže
dávno zaniknutého kostola ešte v poslednej tretine 19. storočia. O starobylej osade s vodným

mlynom na Bielom Váhu a o obyvateľoch zo
Šoldova, ktorí sa po akejsi pohrome rozpŕchli do
hôr, sa zmieňuje tiež Michal Hyben v monografii
o susednom Važci (Martin 1981). Cirkevný historik Ján Vencko vo svojich Dejinách štiavnického opátstva na Spiši z roku 1927 pripúšťa,
že si tu skromný kláštor založili benediktíni. V
tom istom roku zaznamenal Šoldov a ďalšie
zaniknuté stredoveké obce na východe Liptova
(Priepadlá/Priepadlo blízko Važca, ďalej v okolí
Štrby Piely/Staré Piely a Hrachoviská) historik
Ivan Houdek, v štúdii Z histórie kostolov a iných
staviteľských pamiatok Liptova (Sborník MSS,
r. 21, 1927, s. 78). Ďalší, kto spomína Šoldov,
je významný slovenský historik Alexander Húščava, a to v štúdii Kolonizácia starého Liptova
do konca XIV stor., uverejnenej v Zborníku FF
UK (VII, č. 58/5, 1930, s. 31). Udáva ho v súvise s rokom 1330 a zaznamenaný je ako terra
Cholda. Dokonca Peter Ratkoš v roku 1947
(Historický zborník Matice Slovenskej, V/1)
do šoldovského územia lokalizoval neznámu

Kaplnku sv. Eustacha z 13. storočia. Útržkovité a nezriedka rozporuplné údaje možno nájsť
aj v prácach ďalších historikov – Ferdinanda
Uličného, Petra Ratkoša a Jána Beňka. Vincent
Sedlák v diele Regesta diplomatica nec non
epistolaria Slovaciae (Tom. 1, Bratislava 1980,
s. 198-199) zverejnil záznam z roku 1306, v
ktorom sa uvádza akýsi Vyrtus (žeby Šoldov?),
ležiaci medzi Štrbou a Važcom. Okrem historikov priniesli zaujímavé informácie (avšak s
romantickým, nadneseným a poetickým fabulovaním) tiež dvaja spisovatelia – Ján Kalinčiak (v
historickom romániku Knieža liptovské, 1852)
a Štefan Rysuľa (v románovom debute Milosť,
1940). Nechýbajú z generácie na generáciu
prenášané povesti v súvise so Šoldovčanmi a
ich „prepadnutou“ dedinou s kostolom a troma
studňami, ba v jednej z nich aj s potopenými
zvonmi. Hovorí sa, že bez vánku sa ani lístok
na strome nepohne. Svedectvom sú konkrétne
výsledky prvých komplexnejších vykopávok v
rokoch 1951-1952 a najmä 2013, 2015.
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Pravdepodobne prvý zámerný archeologický výskum tu realizoval viedenský akademický maliar Ignác Spöttl na sklonku 19.
storočia. Nálezy z jeho vykopávok sa mali stať
súčasťou zbierok Karpatského múzea Poprad,
predchodcu dnešného Podtatranského múzea
v Poprade (podľa Zipser Bote z 11. októbra
1884). Ako sme už spomenuli vyššie, v rokoch
1951-1952 nálezisko skúmal Prof. Dr. Ing. arch.
A. Piffl, CSc. z Katedry dejín architektúry SVŠT
Bratislava, ktorého na lokalitu upozornil historik
Doc. PhDr. P. Ratkoš, DrSc. Výsledky Pifflových
výskumov neboli sumárne spracované a zverejnené. Najucelenejšie poznatky vedúci výskumu
zhrnul v časopise Príroda a spoločnosť z roku
1953. Zovšeobecňujúc výsledky výskumu tento doložil prítomnosť kostola, z ktorého sa podarilo odkryť časť základových rýh so zvyškami
murovaných základov a niektoré architektonické detaily. Okrem toho sa preskúmala časť
prikostolného cintorína a východne od kostola
zvyšky dvoch sídliskových objektov s keramickým materiálom zo 14. storočia a z novoveku.
Zaujímavým nálezom bol najmä kamenný
kríž s rozšírenými ramenami, kostená hracia
kocka, viaceré stredoveké mince a iné nálezy.
Keďže Pifflovi už nebolo viac umožnené realizovať vykopávky (hoci v nich chcel pokračovať),
lokalita postupne chátrala a zarástla kroviskovou vegetáciou. Z pohľadu archeológie je nutné
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sa zmieniť o terénnych aktivitách F. Javorského
z AÚ SAV Nitra (pracovisko Spišská Nová Ves),
ktorý prieskumom zoraných polí východne od
opevneného areálu so zaniknutým kostolom v

v rokoch 2013 a 2015. Realizoval sa na náklady
AÚ SAV Nitra, vedenia obce Štrba, Ministerstva
kultúry SR, za aktívnej spolupráce viacerých
nadšencov a obdivovateľov archeológie a regio-

Jeden z hrobov odkrytých A. Pifflom. Archív AÚ SAV.

rokoch 1984 a 1987 opätovne upozornil na potrebu uskutočniť výskum orbou a melioráciami
poškodzovanej plochy dediny. Nálezy získané
týmito prieskumami uverejnil v periodiku Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku za
uvedené dva roky.
Na ploche opevnenej lokality sa ďalší archeologický výskum formou sondáže uskutočnil až

nálnej histórie. Jeho hlavným zámerom bolo zistiť pôdorysnú dispozíciu a stavebno-historický
vývoj kostola, charakter voľným okom zreteľnej
fortifikácie a lokalitu chronologicky zaradiť na
základe získaných hnuteľných archeologických
pamiatok a doložených nálezových situácií.

HLAVNÉ VÝSLEDKY MODERNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝSKUMU V ROKOCH 2013 A 2015

Poloha archeologických sond v rokoch 2013, 2015 a pôdorys odkrytého kostola. Archív AÚ SAV.

Pred samotným sondážnym výskumom sa
uskutočnil systematický prieskum v areáli dediny, ktorým sa z oráčiny získali početné nálezy
hmotnej kultúry z 13. až 15. storočia a spresnil
celkový rozsah pôvodne viachektárovej osídlenej plochy. Súčasne pracovníci AÚ SAV Nitra
(M. Cheben s kolektívom) nálezisko čiastočne
geofyzikálne a magnetometricky zamerali.
Namerané výsledky jednoznačne doložili pod

úrovňou súčasného terénu anomálie, indikujúce
zaniknuté objekty, minimálne v jednom prípade
príbytok s vykurovacím zariadením – ohniskom
či pieckou. Priebežne sa celý areál dediny a
opevnenej plochy vyčistil od hustej vegetácie
a odpadkov. Výskum sa zameral na miesto s
predpokladaným pôdorysom značne poškodeného kostola (murivo z väčšej časti dávnejšie
rozobraté), obkoleseného dvojnásobným fortifi-

kačným systémom, pozostávajúcim z hlinených
násypov – valov a vykopaných priekop. Niektorí historici tu situovali zaniknuté benediktínske
opátstvo, ktoré však doterajším výskumom nebolo doložené. Na prítomnosť kláštora nepoukazuje ani pôdorysná dispozícia dosiaľ odkrytých
nálezových pozícií, ba ani získaný nálezový materiál. Nemožno vylúčiť, že onen kláštor možno
skôr spojiť s reálne jestvujúcim benediktínskym
kláštorom v neďalekej Štôle zo 14.-16. storočia,
ktorého bližšie miesto na jeho vybudovanie sa v
konfirmačnej listine z roku 1314 neuvádza („na
území Spiša pod Snežným vrchom“, pozri napríklad štúdiu M. Slivku v Archaeologia Historica
18, 1993, resp. monografiu obcí Gerlachov a
Tatranská Polianka z roku 2013 – príspevok J.
Endrödiho). Výskumom sa viacerými sondami
odkryli časti murív kostola, zloženého z obdĺžnikovej lode, pravouhlej veže a východnej pravouhlej svätyne (presbytéria, sanktuária). Veža,
ako sa zdá, bola dodatočne pristavaná k lodi.
Sondy umiestnené severne od kostola zachytili
pozdĺž jeho severnej steny priebeh na sucho
naukladanej línie kameňov, ktoré slúžili ako
trativod a dokladajú problémy so spodnou i dažďovou vodou. Kostol bol poväčšine zachovaný
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iba v základových ryhách (negatívoch), pričom
základové, alebo nadzákladové murivo spájané
vápennou maltou sa zachovalo len výnimočne.
Výkopy pri severovýchodnej časti sakrálnej
stavby vylúčili prítomnosť uvažovanej pristavanej sakristie, ako to bývalo obvyklé pri iných cirkevných stavbách (napríklad zaniknutý kostol
s analogickým pôdorysom vo Vlkovej – poloha
Horanské a inde). Celková dĺžka šoldovského
kostola bola takmer 23 m a šírka do 10 m. Išlo
tak o pomerne rozsiahlu stavbu, ktorú na základe porovnateľných kostolov zo Spiša možno
pokladať za stredne veľký kostol. Výskum zatiaľ neprispel k jeho bližšiemu chronologickému
zaradeniu (azda v rámci 13. storočia), hoci je
zrejmé, že ho nevystavali naraz, ale minimálne
v dvoch etapách v rámci 13.-15. storočia (predpokladaná pristavaná veža).
Výskum potvrdil aj existenciu prikostolného cintorína, doloženého už z vykopávok A.
Piffla. Spolu sa naším výskumom preskúmalo
26 celých hrobov, resp. ich podstatných častí,
s orientáciou Z (hlava) – V (nohy), s rukami
buď preloženými cez seba v oblasti pásu, alebo
uloženými pozdĺž tela. Mŕtvych nepochovávali
v drevených rakvách, ako to bolo bežné tiež
v stredoveku, ale trocha netradične ich voľne
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Fotogrametria sondy II, IIa/2013 s hrobmi a zachovaným kamenným múrom kostola. Autor: A. Arpáš

šieho nebožtíka, prípadne tesne vedľa seba
spočívajúce hroby. Vzhľadom k zamokreniu
plochy severne od kostola mŕtvych pochovávali
takmer bezvýhradne južne od neho. Jediné dva
hroby odkryté v jeho severozápadnej okrajovej
partii svedčia o systematicky zaplavovanej ploche. Nepochybne preto nad hrobom jedného z
nebožtíkov sa tu doložil zvyšok drevenej dosky.

Ukážka zachovaných hrobov v sonde II/2013. Foto: M. Soják

ukladali do hrobových jám. Vo viacerých prípadoch sa pod kostrami nebožtíkov, resp. priamo
na nich identifikovali čierne organické zvyšky,
umožňujúce predpokladať použitie látok (plátna?) či ovínadiel. Pred ich odbornou analýzou
sa zatiaľ nemožno vyjadriť, či ide o pohreby vo
vreciach, ako predpokladal Piffl, alebo v iných
organických materiáloch. Nakoľko voľných
hrobových miest pri kostole nikdy nebolo nadostač, nechýbajú neúplne zachované kostry, poškodené alebo zničené počas pochovania mlad-

Dostatočne zachované kostry sa toho času
podrobujú antropologickej analýze. Už pri bežnej obhliadke zosnulých je zrejmé, že starí Šoldovčania neboli „obrami“, ako sa dodnes medzi
obyvateľmi obce traduje, ale naopak boli bežnej
postavy. Nemožno však vylúčiť ani robustnejšie
vyvinutých jedincov, čo dokladajú niektoré rozmery dlhších a masívnejších stehnových kostí a
nezriedka dobre vyvinutý svalový reliéf na časti
ľudských kostí. Nepredpokladáme však, že
muži dosahovali až taký vzrast, ako prezentuje

kniha o Štrbe z roku 1979 (220 cm!). Hrobová
výbava nebola bohatá. V hroboch spočívali jednoduché železné opaskové pracky, resp. mince
drobnej nominálnej hodnoty, napríklad pri ľavej
ramennej kosti zosnulého, v pravej ruke, alebo v
oblasti rebier. Zvyk dávať mince do hrobov malo
v stredoveku symbolický význam. Ako tzv. obolus mŕtvych slúžili pre prievozníka Chárona, aby
zosnulých preplavil cez posvätnú rieku Styx do
záhrobia. Rituálne ukladanie mincí k zomrelému
bolo na stredovekých kresťanských cintorínoch Uhorska bežným javom. Okrem drobných
uhorských mincí Ľudovíta I. (1342-1382) a
Žigmunda Luxemburského (1387-1437, parvy – nazývané haliere, pankharty, quartingy
– štvrťdenáre) sa našiel denár Karola Róberta
(1307-1342) i Márie (1371-1395), ďalej denáre Jána Hunyadiho (1446-1453), Ladislava V.
(1453-1457) a Mateja Korvína (1458-1490).
Okrem uhorských razieb sa pred odborným
posúdením všetkých mincí našla jedna poľská
razba Kazimíra IV. Jagelovského (1447-1492)
z rokov 1456-1492. Viaceré exempláre z 15.
storočia sú falošné a vyhotovené z medi, na
niektorých vidno na povrchu nepatrné zvyšky striebristého kovu (striebra, olova?). Prekvapením prvotnej analýzy numizmatických
prameňov bola identifikácia zatiaľ najstaršej
razby z lokality – obolu (poldenára) Ondreja III.
(1290-1301), ktorá zároveň potvrdzuje pôvod
Šoldova prinajmenšom v uvedenom časovom
období. Odhliadnuc od ojedinelých novovekých
a náhodne stratených mincí z 19.-20. storočia
(počas poľnohospodárskych prác a pod.) sú objavené mince spoľahlivým datovacím prostriedkom, umožňujúcim dosiaľ vymedziť existenciu
Šoldova do obdobia od konca 13. do konca 15.
storočia.
Z ostatných pamiatok hmotnej kultúry
spomenieme zlomky keramických nádob zo
skupiny úžitkovej (hrnce, misy, pokrievky) i
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Sonda I a VI/2013. Ukážka zachovaného smrekovcového, tesaním, rezaním a dlabaním opracovaného trámu, nájdeného v zamokrenej východnej priekope.
Foto: M. Soják   

jemnej stolovej keramiky prevažne sivej farby
(džbány, poháre), dominantne datovanej do 14.15. storočia. Nepočetné drobné črepy zdobené
na pleci nádob slzičkovými vrypmi a jednoduchými vlnovkami možno začleniť do 13. storočia. Z ďalších nálezov sú hlavne zo spálenej
sídliskovej vrstvy a z prieskumu areálu dediny
hojné železné klince, fragmenty nožov, stavebné kovania, podkovy, zliatky bronzu, olova a iné
železné zlomky. V násype hlineného valu vo východnej časti opevneného areálu spočíval železný hrot do kuše. Ďalší neúplný kus sa našiel v
zásypovej vrstve spolu s keramikou. Unikátnym
nálezom je zlomkovite zachovaná (pôvodne
osemhranná) pieskovcová krstiteľnica, objavená v prepálenej priehlbine vo východnej časti
sondy I/13 na okraji vnútornej priekopy. Aj keď
sa nezachovala celá a je bez kamenného podstavca, nepochybne ide o neobvyklý umeleckohistorický artefakt, ktorý sa nenachádza bežne na archeologických náleziskách. Na základe
analógií zo stredovekých lokalít u nás i v zahraničí ju možno rámcovo zaradiť do 13.-14. storočia. Východne od nej sa našli viaceré architektonické články z kostola, ktoré pravdepodobne
so zvyškom múru spadli do priestoru vnútornej
priekopy, dodnes zaplavenej spodnou vodou.
Vďaka zamedzeniu prístupu vzduchu sa v tomto vlhkom prostredí zachoval početný organický
materiál, napríklad zvyšky opracovaných driev
(aj trámy s vysekanými otvormi, šindle, štiepky), paleobotanické zvyšky (spálené zrnká obilia) a 2 kusy koženej obuvi. Nálezovú situáciu

v uvedenej priekope nemožno
jednoznačne interpretovať, avšak
nemožno vylúčiť,
že sa tu zachytila
drevená konštrukcia premostenia
cez priekopu, v
blízkosti ktorej
našiel A. Piffl vyššie spomenutý
pieskovcový kríž.
Ten mohol byť
pôvodne osadený
na streche svätyne kostola (smerujúc k dedine) a
spolu s múrom po
jeho postupnom
chátraní a deštrukcii napokon
spadol do priekopy. Vzhľadom
k masívnym rozmerom a neopracovanej spodnej
časti je skôr pravdepodobné, že
označoval vstup
do miestneho cintorína.

A

B

C

Zlomok kamennej krstiteľnice a jej kresbová rekonštrukcia a pieskovcový kríž
(z výskumu A. Piffla) – symbol lokality. Archív AÚ SAV.
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Dominancia nálezov z roku 2015 pochádza
zo sondy VII, kde sa komplexne odkryl zahĺbený objekt č. 1. Jeho pôdorysná dispozícia s
nálezovou situáciou naznačuje, že mohlo ísť o
spodnú (pivničnú) časť pôvodne nadzemného
zrubového (?) príbytku so vstupom do pivnice z
jeho severovýchodnej strany. Pivničný priestor
mal steny obložené doskami upevnenými v
rohoch formou perodrážky do stĺpov, zachytených v severozápadnom a juhozápadnom rohu
objektu. Dno bolo čiastočne vyložené plochými
kameňmi. Dom zanikol po požiari v priebehu
druhej polovice 15. storočia. V zásypových
vrstvách sa našiel bohatý materiál, z ktorého
bude možné rekonštruovať viaceré typy nádob,
hlavne kahance, misy, hrnce, džbány a poháre.
Z kovových výrobkov možno spomenúť železné
sekery a ostrohy, nože, podkovy, početné klince
a zlomky, ako aj výrobky z farebných kovov,
hlavne vzácny denár Márie s variantným opi-
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som/legendou, ďalej zlomok
bronzovej pracky a pozoruhodné knižné kovania. Výstavbu
objektu spresnia výsledky
driev odobratých na analýzu.
Viaceré rezy naprieč dvojitým valom a priekopou potvrdili využitie vykopanej hliny z
priekop na vybudovanie valového opevnenia a nedoložili
na korune valu žiadne zvyšky
palisádového opevnenia, ktoré
predpokladal A. Piffl. Nálezy
železných streliek do kuší z
15. storočia z násypu valov
dokladajú, že pôvodný kostol
nebol zmienenou fortifikáciou
opevnený, ale táto akiste súvisí s prítomnosťou bratríckych
vojsk v druhej polovici 15.

Fotogrametria objektu 1 (chaty) z archelogického výskumu v roku 2015. Autor: P. Fecko

storočia, ktoré nakoniec zapríčinili zánik celej
dediny aj s cirkevným objektom.
Už počas výskumu A. Piffla sa tu našla ojedinelá štiepaná kamenná industria, z ktorej sa
v zbierkach Podtatranského múzea v Poprade
dochoval jediný artefakt – hrotitá mikročepieľka z bližšie neurčeného mliečneho silicitu.
Problematicky datované sú ďalšie skromné
pazúrikové a rádiolaritové exempláre. Kým
pôvod rádiolaritovej suroviny možno hľadať v
širšej oblasti Pienin, zdroje pazúrikov sú v Krakovsko-čenstochovskej jure v okolí Krakova.
Vzhľadom k nevýrazným typologickým znakom
ju možno len rámcovo zaradiť do obdobia praveku (sklonok staršej doby kamennej, mladšia
doba kamenná až doba bronzová). Bez ohľadu
na kultúrnu klasifikáciu artefaktov je štiepaná
industria svedectvom ďalšej prítomnosti pravekého človeka v katastri Štrby.

Objekt 1 (chata), výber archeologických nálezov. Mierka: 1-11: a; 12-14: b. Foto: Z. Galová
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ARCHEOLOGICKÝ VÝSKUM V ROKU 2016
Obec Štrba aj v roku 2016 pokračovala v archeologickom výskume zaniknutej osady Šoldov. Po získaní dotácie z Ministerstva kultúry SR, archeológovia
z Archeologického ústavu SAV Nitra, pobočka Spišská Nová Ves nadviazali na výskumy, ktoré realizovali v r. 2013 a 2015. Zámerom dlhodobého projektu je
výskum a prezentácia časti zaniknutej stredovekej dediny s kostolom. Cieľom sezóny 2016 bolo doskúmanie kostola a realizácia jeho základov s finálnymi
úpravami, ktoré boli v polovici septembra 2016 ukončené. Do základov múrov kostola bola uložená aj časová schránka pre budúce generácie. Okrem archeológov pracovali na tejto akcii aj nezamestnaní v rámci projektu obnovy kultúrneho dedičstva, ktorí boli zamestnali vďaka podpore Ústredia práce, sociálnych
vecí a rodiny Bratislava. Po ukončení archeologického výskumu v r. 2016 bola zvolaná tlačová beseda, na ktorej boli prezentované aktuálne výsledky a ďalšie
zámery s lokalitou.
Text odkazu pre budúce generácie
uvádzame v plnom znení:

Ukladanie časovej schránky s odkazom do múrov kostola.
Riaditeľ Archeologického ústavu SAV
Nitra Matej Ruttkay
na Šoldove.

Na tejto archeologickej lokalite Šoldov sa
realizoval prvý archeologický výskum na konci
19. storočia (I. Spöttl, Viedeň), avšak nálezy
sú nezvestné. Až prof. A. Piffl z Bratislavy tu
v rokoch 1951-1952 uskutočnil prvý systematickejší výskum, ktorý však zostal komplexne
nezverejnený. Jeho najvýznamnejším nálezom
bol masívny pieskovcový kríž s rozšírenými ramenami (azda z 13. storočia), ktorý je akýmsi
symbolom Šoldova a histórie Štrby. V rokoch
2013, 2015 a 2016 tu realizoval moderný
archeologický výskum Archeologický ústav
SAV Nitra, za účinnej spolupráce s Obecným
úradom v Štrbe (pod vedením starostu Michala Sýkoru). Vedúci výskumu boli riaditeľ
Archeologického ústavu SAV Doc. PhDr. Matej
Ruttkay, CSc. a PhDr. Marián Soják, PhD. Obec
Štrba aktívne zastupoval Michal Pavela, poslanec Obecného zastupiteľstva v Štrbe a hlavný
koordinátor výskumu na Šoldove. Výskumom
sa odkryli zvyšky značne poškodených murív
stredovekého kostola z 13.-15. storočia, prikostolný cintorín, systém opevnenia zložený
z dvojitých valov a priekop, ako aj zemnicový
príbytok severovýchodne od kostola. Získali
sa bohaté pamiatky hmotnej kultúry, najmä
keramika, kamenná krstiteľnica, zvyšky drevených konštrukcií, početné železné a iné kovové
predmety, vrátane mincí z konca 13. až 15. storočia. V priebehu tohto roku sa prikročilo k prezentácii pôdorysných základov preskúmaného
kostola. Základové murivo sa vystavalo z nasucho naukladaných pieskovcových kameňov, na
ktoré sa vymurovali nadzákladové murivá.
Ako odkaz pre budúce generácie vkladáme do pôdorysných základov kostola sklenú
fľaštičku s týmto odkazom. Nech slúži ako
pamiatka na vykopávky na Šoldove, na ktorom
sa stretli ľudia dobrej vôle, zanietení vedci, nadšenci archeológie, histórie tohto kraja a lokálpatrioti.   

Uložený  „Odkaz pre budúce generácie“.

Štrba, Šoldov 11. 7. 2016
Zapísal: Marián Soják                                                                                                                                            
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FOTODOKUMENTÁCIA Z VÝSKUMU
Terénne úpravy kostolného areálu pred prezentáciou jeho pôdorysných základov.

Odstránenie fiktívnej prezentácie a kosenie celého areálu.

Kopanie základových
rýh kostola.

Vyloženie základových rýh kameňmi na sucho.
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FOTODOKUMENTÁCIA Z VÝSKUMU
Zarovnávanie okolia prezentovaného kostola
hlinou.

Valcovanie interiéru kostola a osadenie kópie
šoldovského kríža na oltárnu menzu.

Sonda 7/2016 – dom s kamennou podmurovkou a drevenými
konštrukciami.

Sonda 7/2016 – studňa.

Sonda 7/2016 – studňa.
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PERSPEKTÍVA A VÝZNAM LOKALITY
V 80-tych rokoch 20. storočia sa zásluhou
profesora B. Novotného osadili na dve archeologické lokality (Veľký Slavkov – Burich a Štrba
– Šoldov) kamenné pamätníky, upozorňujúce

tola a viacerých sídliskových objektov v areáli
osady, včítane premostenia cez zložitý fortifikačný systém, ktorým sa z východnej strany
vchádzalo do areálu kostolného dvora. Preto

a z ďalších štrbských nálezísk (Hrachovisko, Za
Kolombiarkom atď.). Výsledky práce archeológov sa zúročujú pri zviditeľnení bohatej histórie
obce prostredníctvom obecných slávností (Via-

Návšteva Prof. Ferdinanda Uličného (v strede) na Šoldove v roku 2015. Foto: M. Soják

širokú verejnosť na prítomnosť významných
nálezísk v regióne. Tejto úlohy sa príkladne
zhostil akademický maliar Michal Trembáč,
ktorý v roku 2015 zomrel vo veku 86 rokov.
Na dlhé roky išlo o jedinú prezentáciu Šoldova.
Postupne k nej pribudla fiktívna rekonštrukcia
kamenných múrov a povedľa nich tiež studne,
a napokon dve informačno-náučné tabule s
prezentáciou výsledkov archeologických výskumov A. Piffla a AÚ SAV Nitra.
Zistené nálezové situácie v rokoch 2013
a 2015 vytvorili vhodné podmienky pre začatú komplexnejšiu prezentáciu lokality formou
vybudovania náučného chodníka, sprístupňujúceho Šoldov širokej verejnosti v podobe archeologického miniskanzenu. Jeho súčasťou bude
prezentácia výsledkov moderných výskumov
formou informačno-náučných panelov, rekonštruovaných odkrytých murív opevneného kos-

považujeme za žiadúce pokračovať v odkryve
ďalších obytných a iných objektov (predpokladá
sa aj prítomnosť studní a iných hospodárskych
stavieb) a tiež v začatí realizácie horeuvedenej
prezentácie lokality. Jej súčasťou bude zriadenie minimúzea v priestoroch Obecného úradu v
Štrbe, v ktorom budú vystavené ukážky najdôležitejších archeologických nálezov zo Šoldova

noce 2015 – predstavenie originálu šoldovského kríža verejnosti, Vatra zvrchovanosti 2016
– informácie o histórii Šoldova a jeho plánovanej prezentácii atď.), výroby upomienkových
predmetov (tričká, žetóny, medaile, letáky) a
podobne.
Matej Ruttkay, Marián Soják, Peter Fecko

POĎAKOVANIE
Archeologický ústav SAV Nitra ďakuje vedeniu obce Štrba na čele s
jej starostom Michalom Sýkorom za príkladnú spoluprácu pri realizácii archeologického výskumu. Vedúci výskumu sú vďační za všestrannú pomoc
všetkým sponzorom, Ministerstvu kultúry SR za finančné dotácie a spomedzi všetkých spolupracovníkov a brigádnikov za nezištnú a obetavú pomoc
pri výskume a prezentácii lokality najmä Michalovi Pavelovi – poslancovi
Obecného zastupiteľstva v Štrbe.
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Ukážka archeologických nálezov z lokality. Mierka: 2, 4, 6: a; 1, 3, 5: b. Kreslil: B. Arvaiová; Foto: E. Čaprdová, Z. Galová
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1-8: Ukážka kresbovej dokumentácie zlomkov keramiky; 9-11: Železné opaskové pracky. Kreslil: B. Arvaiová; Foto: E. Čaprdová
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Ukážka mincí z konca 13. až 15. storočia nájdených počas archeologického výskumu v rokoch 2013 a 2015. Kreslil: B. Arvaiová; Foto: E. Čaprdová,
Z. Galová

Pohľad na dedinu od Šoldova. Autor: Pavel Wavrek, Kežmarok

TAJOMNÝ ŠOLDOV

ŠTRBSKÉ NOVINY 29

30

TAJOMNÝ ŠOLDOV

ŠTRBSKÉ NOVINY

Originál kríža zo Šoldova, ktorý si obec zapožičala z Archeologického ústavu SAV v Nitre a bol vystavený začiatkom roka 2016 v obradnej sieni v Štrbe.
Jeho verná kópia bude nainštalovaná na obecnom úrade.
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OLEJKÁRI NA HRACHOVISKU
Nielen Šoldov, ale aj zaniknutá stredoveká osada Hrachovisko patrí k dôležitému archeologickému nálezisku, ktoré leží v chotári obce Štrba.
Charakter dediny bol však iný. Podľa výsledkov doterajších výskumov sa zdá, že tu stáli roztratené príbytky olejkárov, jedných z najstarších na území
Slovenska.

Poloha Hrachoviska medzi Šuňavou a Liptovskou Tepličkou. Foto: M. Soják

Dodnes sa medzi pamätníkmi zo Štrby i susednej Šuňavy spomína „prepadnutá dedina“,
ktorá stála po ľavej strane cesty zo Šuňavy do
Liptovskej Tepličky. Informácie nezostali bokom
od záujmu univerzitného profesora Bohuslava
Novotného, ktorý sa v 80-tych rokoch 20. storočia podujal spolu s poslucháčmi archeológie
Archeologického seminára FF UK v Bratislave
uvedenú dedinu lokalizovať a v prípade úspechu aj čiastočne preskúmať. Nakoniec sa mu to
podarilo v polohe Zemská, asi 2 km západne od
obce Šuňava (avšak v štrbskom chotári) a nad
ľavým brehom potôčika, na miernom severnom
úbočí. V rokoch 1980-1988, ako tradične v spolupráci s vtedajším vedením Podtatranského
múzea v Poprade (PhDr. Petrom Švorcom), sa
na lokalite uskutočnil systematický archeologický výskum. Na ploche o rozlohe približne 900
m2 sa postupne odkryli štyri do zeme zahĺbené
spodné časti príbytkov – zemníc, s pôvodnou
nadzemnou drevenou zrubovou konštrukciou a
krytinou zo slamy, trstiny či možno šindľov. Pozemok každého z nich čiastočne vymedzovali
kamenné múriky, možno s plotovou ohradou.
Uprostred sa odkrylo „námestie“ či skôr spoločný dvor, spevnený okruhliakmi. Obďaleč sa
preskúmala kováčska pec s početnými železnými výrobkami a veľké ohnisko s kamenným
vencom, slúžiace azda na úžitok celej osady.

Hlinená kotlíková misa z príbytku olejkára, 15. storočie. Archív Podtatranského múzea v Poprade.

Príbytky neboli rozmerné (v priemere 3 x 5
m) a mali jedinú miestnosť. Podobné domy sa
tradične stavali v horskej a podhorskej oblasti
severného a východného Slovenska po dlhé časové obdobie, od čias našich priamych predkov
– Slovanov, po neskorý stredovek, ba budujú

sa i dnes (napr. v osadách rómskych etník). Nečudo, veď v zime takéto zemnice dlho udržiavali teplo a naopak v lete poskytovali príjemný
chládok. Najvýznamnejší je prvý z doložených
domov, umiestnený podľa B. Novotného pri
východnom okraji dediny. Od susedov ho od-
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deľoval nízky kamenný múrik. Vnútri mal hlinenú lavicu, v ktorej bočnom výklenku sa našla
keramická kotlíková misa, obrátená hore dnom.
Odborná analýza jej organických zvyškov bola
prekvapujúca. Paleobotanik Eduard Krippel v
nej zistil zvyšky konárikov kosodreviny, lupienky borovicovej šišky a kvetenstvo astrovitej
rastliny, pravdepodobne lístky rumančeka. Ako
zaujímavosť možno uviesť, že P. Švorc prisľúbil
brigádnikom, že keď objavia celú nádobu, naplní ju pálenkou. Sľub dodržal i keď vzhľadom
k masívnym rozmerom nádoby nepochybne v
prospech brigádnikov... Vedúci výskumu B. Novotný pokladá odkrytý objekt za príbytok sezónne pracujúceho olejkára, ktorý z vyššie uvedených ingrediencií vyrábal v mise kosodrevinový
olej a zmiešaním s medvedím tukom (nájdené
zvieracie kosti) aj masti. Neďaleko (severne) od
domu sa odkryli zvyšky hospodárskej stavby
so skladiskom hotových hlinených nádob prevažne štíhlych vysokých hrncovitých tvarov,
sem-tam aj so zlomkami hlinených pokrievok.
Hrachovisko prekvapilo podľa vedúceho výskumu ešte ďalším objavom, ktorý umožnil načrieť
do sféry ľudových povier vrcholného stredoveku u nás. Už pri obydlí olejkára a tiež pri ďalších
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dvoch príbytkoch sa našli samostatne uložené zvieracie lebky, napríklad
statného diviaka, koňa alebo jeleňa.
Pri poslednej sa na čelovej kosti
lebky podarilo nájsť drobnú mincu
– poldenár Žigmunda Luxemburského (1387-1437). Išlo nepochybne o
akýsi zvyk a poveru, o aké nebola
nikdy v podhorskom tatranskom
kraji núdza.
Na lokalite prevláda hrubšia
kuchynská i jemná tenkostenná
keramika. Typologicky možno rozpoznať hrnce, krčahy, pokrývky,
ďalej kotlíkovú misu, vázu a neúplný
kahanec. Spomedzi sprievodných
archeologických nálezov možno
spomenúť množstvo železných vý-

Štíhla a vysoká hlinená nádoba z malého prístrešku so skladom nádob,
15. storočie. Archív Podtatranského
múzea v Poprade.

Rekonštrukcia výzoru príbytku olejkára (vľavo) a priľahlého skladu keramických nádob (podľa B. Novotného).
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Profesor B. Novotný (sediaci vpravo) s P. Švorcom (vľavo hore), brigádnikmi a miestnymi obyvateľmi. Archív Podtatranského múzea v Poprade.

robkov, ako napríklad klince, kovania, konské
podkovy, opaskové pracky, lyžice, nože, reťaze,
ráfy kolies vozov, kosy, motyky, ako aj sekeru a
neúplný závesný kotlík. Nechýbajú predmety z
bronzu (dominantne rozmanité kovania) a nálezy numizmatického charakteru, ktoré vymedzujú jestvovanie osady v 14.-15. storočí, s dĺžkou
trvania maximálne dvoch generácií. Z mincí sa
objavili denáre a poldenáre (oboly) Žigmunda
Luxemburského (1387-1437), Ladislava V.
(1453-1457) a poľský polgroš Vladislava II. Jagelovského (1386-1434) z rokov 1394-1405.
Najstaršie historické správy o olejkároch sú až
zo 17.-18. storočia. Chýrni boli najmä turčianski
olejkári a šafraníci, ktorí so svojími olejmi a inými

liečivami obchodovali v odľahlých krajináchzo Šarišských Michalian (polohy Fedelemka),
cárskeho Ruska, Poľska, na Balkáne či nakde sa takto interpretuje jeden z preskúmaných
kráľovských dvoroch západnej Európy. Pod-objektov, datovaných už do 12.-13. storočia.
ľa historických údajov a tradície turčianske Povôd obyvateľov Hrachoviska zostáva
olejkárstvo založila rehoľa jezuitov v Kláštorenateraz neznámy. O dedine olejkárov absenpod Znievom. Odtiaľ sa rozšírilo do okolitýchtujú akékoľvek písomné záznamy, a tak nám
obcí a následne do celého Turca. Domácao zaniknutej „prepadnutej“ dedine nepriamo
výroba a podomový obchod s liečivýmivypovedajú jedine archeologické svedectvá.
rastlinami, olejmi a rôznymi lekárnickýmiAko zaujímavosť možno uviesť údaj z kroniky
preparátmi vykonávali obyvatelia Turca odVyšnej Šuňavy, ktorý prezývku rodiny Štrbkoprvej polovice 18. storočia do druhej polovi-vej „od Hracha“ stotožňuje práve so zaniknuce 19. storočia. Ak si uvedomíme, že štrbskítým Hrachoviskom. Je veľmi pravdepodobné,
olejkári tu produkovali svoje produkty v 14.-že v žilách obyvateľov dnešných obcí Štrba a
15. storočí, ide o prvopočiatky výroby olejaŠuňava koluje okrem iného aj krv niekdajších
u nás. Od nich boli staršími jedine olejkárištrbských olejkárov.
Marián Soják
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TÁBORISKO ZO STARŠEJ A PREDPOKLADANEJ STREDNEJ DOBY
KAMENNEJ NA ÚZEMÍ OBCE
V roku 2013, počas výskumu zaniknutého kostola s dedinou Šoldov, sa uskutočnil systematický prieskum vytipovaných polôh v katastri obce. Na
jednej z nich – v hone zvanom Za Kolombiarkom – sa podarilo identifikovať pozoruhodné archeologické nálezisko s výskytom kamennej štiepanej
industrie z mladšej fázy staršej doby kamennej, tzv. mladého paleolitu.

Poloha Za Kolombiarkom ešte nevydala všetky svoje archeologické svedectvá. Foto: M. Soják

Poloha Za Kolombiarkom leží medzi obcami
Lučivná a Štrba, nad sútokom Červenej vody
a potoka Mlynica, v nadmorskej výške
765-805 m.
Na neveľkej ploche oráčiny sa opakovanými prieskumami v rokoch 2013-2016 zozbierali
viaceré exempláre kamenných pracovných nástrojov, ako aj odpad pri ich výrobe – úštepy.
Znamená to, že pravekí lovci a zberači tu zotrvali akiste dlhší čas v prechodných stanových
prístreškoch a v mieste táboriska zhotovovali
pracovné náradie. To slúžilo na lov zveri, spracovávanie kožušín, opracovávanie dreva, kostí
či parohu, alebo na rezanie mäsa. Z hľadiska
typológie nástrojov sú výrazné najmä viaceré
čepeľové nože, jedno rydlo a škrabadlá. Nástroje sa produkovali z tvrdých, ale pomerne
krehkých silicitových surovín domácej i vzdialenejšej proveniencie. Z pohľadu zastúpených
surovín sa objavil dominantne pestrofarebný
rádiolarit (hlavne červenohnedej až zelenkastej
farby), pochádzajúci z oblasti Pienin (z bradlového pásma). Nechýba východoslovenský (Zemplínske vrchy/širšie okolie) obsidián (sopečné
sklo), čokoládový pazúrik z oblasti stredného
Poľska, ale aj artefakty z bielo patinovaných
pazúrikov, pravdepodobne poľského pôvodu

(z oblasti Krakova). Vzácne je masívne čepeľové škrabadlo z kremenného porfýru, aký sa
primárne vyskytuje na území Maďarska.

Podrobná analýza typov kamenných artefaktov ukázala, že nepatria jednému chronologicko-kultúrnemu horizontu. Prevažujú hotové

Predpokladaný výzor lovca a zberača z mladšieho úseku staršej doby kamennej na olejomaľbe
P. Wavreka.
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nástroje na úkor odpadu (úštepov) a polotova- exotickejšou surovinou kremenný porfýr z obrov (mikrojadro a okruhliak s negatívmi). Typoló- lasti Bukových hôr v Maďarsku, ktorý na našej
gia výraznejších nástrojov prezrádza, že polohu lokalite zastupuje nedokončené škrabadlo na
osídlili lovci a zberači na počiatku mladého pale- masívnej čepeli. Kremenný porfýr nechýba ani
olitu (pred asi 40 000 rokmi) a v strednej dobe na východoslovenských lokalitách aurignacienkamennej – mezolite (8000-5000? pred Kr.). skej (Barca, Čečejovce, Kechnec) a gravettienMenšej časti exemplárov chýbajú signifikantnej- skej/epigravettienskej kultúry (Hrčeľ). Na území
šie znaky a možno ju zaradiť len rámcovo do svojho primárneho výskytu je obvyklé vystupoobdobia praveku, aj keď zaradenie do jedného vanie artefaktov z tejto suroviny už v starom a
z doložených období je najpravdepodobnejšie. strednom paleolite, pričom sa ako populárna
Do prvého z
menovaných
úsekov možno začleniť
pomerne vysoké dvojité
škrabadlo z
patinovaného silicitu,
podľa čerstvého lomu
na
hlavici
bázy z predpokladaného
čokoládového pazúrika.
Podobné typy
a r te f a k tov
(jednoduché i
dvojité vysoké škrabadlá)
sú príznačné
pre kultúru
aurignacien,
na čo poukazujú početné
príklady z
areálov roz- Ukážka kamenných pracovných nástrojov z polohy Za Kolombiarkom. Foto: M. Soják
šírenia zmienenej kultúry, vrátane (hoci zatiaľ vzácnejšie) surovina distribuovala na paleolitické lokality.
Spiša (najmä Spišská Belá). V aurignacienskej Zvyšná časť artefaktov zo Štrby nemá výrazné
kultúre nie sú neznáme ani ploché rydlá, aké typologické znaky. Možno sa domnievať, že sú
reprezentuje rádiolaritový exemplár zo Štrby. tiež z mladého paleolitu.
Menšia časť kamenného inventára z lokaliPodobný typ nástroja sa našiel v Nowej Białej
2 – jaskyni Obłazowa, kde sa našiel vo „vrs- ty Za Kolombiarkom je nepochybne mladšieho
tve“ XXII datovanej práve do aurignacienu. veku. Jej drobné rozmery a sčasti aj typológia
Pre aurignacien je typickým znakom aj to, že predpokladajú, že môže ísť o obdobie strednej
pokiaľ sa lokality objavili v blízkosti výdatných doby kamennej – mezolitu. Akiste tu patrí plozdrojov vyhovujúcich surovín, na Morave napr. ché dvojpodstavové čepeľovo-úštepové mikropri Krumlovskom lese, na sídliskách chýbajú jadro zo silicitu s čiastočnou bielou patinou poľdoklady importov. Naopak tam, kde bolo vhod- skej proveniencie (čokoládovohnedý pazúrik?)
ných surovín nedostatok, prevládajú suroviny a dva exempláre z krémového rádiolaritu. Prvý
vzdialenejšej proveniencie, čo je aj prípad spiš- predstavuje spodnú časť mikročepieľky, druhý
ských nálezísk. Použitie obsidiánovej suroviny nevýrazné začaté škrabadlo na krátkej neúplnej
neprekvapuje. V jaskyni Obłazowa sa artefakty čepieľke.
z tejto suroviny objavili už vo vrstve XIX s neLokalita v Štrbe – Za Kolombiarkom nie
andertálskymi nástrojmi (kultúry moustérien), je v chotári obce pravdepodobne jedinou z obojedinele aj vo vrstve XI so štiepanou industriou dobia paleolitu. V areáli zaniknutej stredovekej
kultúry szelettien patriacej už na začiatok mla- dediny Šoldov získal profesor A. Piffl ojedinedého paleolitu. Pre tunajší región je rozhodne lý úštep z bielo patinovaného silicitu, ktorý je
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uložený v zbierkach Podtatranského múzea v
Poprade. Spája sa s neskoroaleolitickým, resp.
mezolitickým osídlením. Z výskumov v r. 2013
a 2015 (M. Ruttkay a M. Soják) je z areálu spomenutej lokality známych niekoľko ojedinelých
artefaktov bez možnosti bližšieho zaradenia v
rámci obdobia praveku. Výraznejšie nálezy skôr
paleontologického ako archeologického charakteru však pochádzajú z blízkej Lučivnianskej
jaskyne č. 1 v chotári susednej obce Lučivná.
Podľa nálezu
limnosilicitovej čepele z
dvojpodstavového jadra
a sprievodnej
f a u ny s a
predpokladá
jej neskoropaleolitický
vek spred
15000-20000
rokov. Otázne
je časové
zaradenie osihoteného nálezu neúplnej
rádiolaritovej
čepele na
predjaskynnej plošine
Zasypanej
jaskyne, ležiacej len niekoľko metrov
nad spomínanou jaskyňou. Možno
predpokladať,
že súvisí s jedným z tu doložených mlado- či neskoropaleolitických osídlení. Perspektívnou sa
javí tiež susedná Lučivnianska jaskyňa 2 (cca
800 m východne od predošlej), kde sa praveké osídlenie z výskumu S. Rotha spomína len
v literatúre z konca 19. storočia, avšak dodnes
je neoverené. Najbližšie paleolitické osídlenie v
jaskynnom prostredí je doložené v neďalekej
Spišskej Teplici – jaskyni Suchá diera. Tu podopierajú neskoropaleolitický vek artefaktov výsledky rádiokarbónovej analýzy C 14. Z chotára
uvedenej obce je świderiénske osídlenie zachytené z polohy Brehy a mezolitické z neďalekej
polohy Melčiny. Práve horný Spiš vytvára živnú
pôdu na riešenie problematiky mezolitického
osídlenia horských a podhorských oblastí severného Slovenska. Možno sa raz aj na území
obce Štrba systematicky preskúmajú zvyšky
niekdajších táborísk tak z obdobia staršej, ako
aj strednej doby kamennej.
Marián Soják
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Stredoveký Šoldov na olejomaľbe v podaní P. Wavreka.

Ján Timko
CD „V srdci Európy hory sa dvíhajú“ (piesne o Tatrách a prírode)

Pieseň o Šoldove
Pod Tatrami - plesami, naliatymi vodou, ležala tam osada nazývaná Šoldov.
Bolo to tak dávno, pred mnohými rokmi, prežívalo sa tu len ťažkými krokmi.
Neraz búrka bola, hromy divo bili, úrodu zničili, tak tu ľudia žili.
V domčekoch zrubových horskú vodu pili, len to jedlo mali, čo si urobili.
Hľadeli stáročia na štíty ich Tatier, mračná sa stretali s dymom ranných vatier.
Žili tu rodiny ako sa len dalo, čo sa v tom Šoldove, čo sa tam udialo.
Snáď len Tatry vedia, ony to videli, keby len tie štíty rozprávať vedeli.
Povedali by nám možno niečo nové, aj prečo zanikol život na Šoldove.
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