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ANTICKÁ STAVEBNÁ KERAMIKA V GERMÁNSKYCH OBJEKTOCH

NÁLEZY TEHLIARSKYCH VÝROBKOV V RAŽŇANOCH A ICH HISTORICKÁ A TECHNICKÁ  
ANALÝZA 

ANTON KARABINOŠ – MARIÁN VIZDAL

Keywords: Ražňany, location Farské, Roman Period, Late Roman Period, Migration Period, archaeological 
excavation, roofing tiles, analysis, hypotheses, perspectives

Abstract: Brick products found at Ražňany and their historical and technical analysis. The article is dealing
with the results of archaeological excavations at Ražňany, location Farské (Sabinov Dist.), particularly with finds of
ceramic roofing tiles – tegulae and imbrices – whose design and morphology remind of building ceramic used with
Roman-provincial cultures on our territory, mainly in South-western Slovakia. These finds were put to technical and
chronological analysis with the aim to elucidate their provenance and culture-historical position not only within the 
locality but also in a broader contemporary geographical context. From the article follows that antique centres have 
exerted strong influence also on the territory to the north of them; information and technologies were transferred and
affected the development in this part of Barbaricum.

Na lokalite Farské v Ražňanoch, časti vyvýšenej pravobrežnej riečnej terasy Torysy (obr. 1), boli doteraz reali-
zované dve výskumné sezóny (2009, 2011) pod vedením Pamiatkového úradu SR a Inštitútu histórie Filozofickej
fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Výsledky terénneho výskumu, prospekcií a geofyzikálnych meraní boli 
priebežne zverejňované (Karabinoš/Vizdal 2010;Karabinoš/Vizdal, v tlači). O skúmanej lokalite možno konštato-
vať, že bola osídlená v období paleolitu, neolitu, v dobre bronzovej, mladšie obdobia včasnohistorického osídlenia 

Obr. 1  Ražňany, poloha Farské a okolie s vyznačením miesta sondážneho výskumu označeného rokom sezóny; šrafovaním zvýraznené 
miesta preskúmané geofyzikálnymi metódami.
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reprezentujú laténske nálezy zo zberov (Pieta/Soják 2008) a nosné obdobie tvorí germánske osídlenie doby rím-
skej. To je napokon dokumentované od 50. rokov 20. storočia zbermi typického keramického materiálu mladšej 
doby rímskej na východnom Slovensku (Blahuta 1960; Lamiová 1962). Zastúpenie medzi nálezmi má odvtedy 
sivá rímska keramika zdobená kolkovaním aj leštením, hrubostenná ručne tvarovaná keramika s esovitou profi-
láciou a okraje masívnych zásobníc s okružím často zdobené niekoľkonásobnými vlnovkami. Do kolekcie nále-
zov pribudli črepy sivej keramiky s figurálnou plastickou výzdobou, ktorá vyhotovením pripomína terru sigillatu
(Budinský-Krička 1984, 54, obr. 22:7),1 numizmatický materiál (Soják 2007), terra sigillata, konkrétne jeden frag-
ment z prelomu 2. a 3. storočia2 a ďalšie nálezy pochádzajúce takmer výlučne zo zberov. 

Medzi zberovým materiálom sa vyskytli aj na toto prostredie atypické zlomky pálenej strešnej krytiny vyu-
žívanej, prihliadnuc na naše územie, v provinciálnych oblastiach Rímskej ríše a na sídliskách či solitérnych stav-
bách rímskobarbarských kultúr juhozápadného Slovenska. Technológia výroby a využitie materiálu sa na našom 
území považuje výlučne za import, hoci prítomnosť kvalitných tehliarskych hlín môže signalizovať aj miestnu 
výrobu (Gregor/Gregorová/Kráľová 2004, 15, 51). 

Realizátorov výskumu upozornil na prítomnosť tehliarskeho materiálu na lokalite amatérsky archeológ 
a niekdajší spolupracovník profesora Vojtecha Budinského-Kričku (a ďalších profesionálnych archeológov) O. 
Lorenc. Autori článku uskutočnili následne na úseku riečnej terasy medzi ražnianskym športovým letiskom a ob-
cou Ostrovany (obr. 2) zber materiálu, na základe ktorého potom bol vymedzený priestor s najvyššou koncentrá-
ciou nálezov strešnej krytiny a rovnako poslúžil na umiestnenie sondáže vo výskumnej sezóne 2009. V sondách 

boli zachytené zahĺbené objekty; hlavne sonda IV/2009 sa vyznačovala väčšou koncentráciou objektov – kolo-
vých a stĺpových jám, zásobníc, pecí. Objekty boli klasifikované a chronologicky vyhodnotené na základe analýzy
keramiky do mladšej doby rímskej a začiatku sťahovania národov, kedy prevládal kultúrny prejav severokarpat-
skej skupiny. Hlavne v horných úrovniach objektov boli medzi nálezmi ďalej zvieracie kosti a kamene, či železný 
nožík s tŕňom zo zásypu zásobnice, mazanica, železná troska. V ornici boli nájdené fragmenty tegúl a imbrexov 
a nachádzali sa aj vo výplniach sídliskových objektov. Časť sídliska preskúmaná v roku 2009 mala výrobno-hos-
podársky charakter. Najhlbšie nájdený fragment teguly s profilovaným zosilneným okrajom (obr. 3) pochádza zo
zásypu zásobnej jamy z úrovne 115 cm od povrchu terénu. Má vyhladený, tmavočervený povrch. V sezóne 2011 
sa sondáž posunula cca 150 m západne od pôvodných výkopov, kde sme preskúmali päť zahĺbených pecí, objek-
tov, ktorých interpretácia je napriek ich rozšíreniu na sídliskách z doby rímskej stále otázna (Lamiová-Schmied-
lová/Luštíková/Tomášová 2011, 189). Množstvo stavebnej keramiky z vrstvy, ako aj jej plošný rozptyl, potvrdzuje 
rozsah zistený pôvodnými zbermi.     

Ide o do formy odtlačené tvary so zdvihnutými okrajmi opatrené na povrchu oblúkovými, povrch zdrsňujú-
cimi žliabkami a odtlačkami prstov a zlomky korýtkových tvarov (obr. 4 - 11). Z technického hľadiska hovoríme 
o keramickej strešnej krytine typu tegula a imbrex. Ani v jednom prípade sa nepodarilo nájsť kus, ktorý by vy-
povedal viac o rozmeroch týchto škridlíc, alebo polomeroch korýtok, okrem šírky niektorých tvarov, na ktorých 
ostali zachované zdvihnuté okraje na oboch stranách (obr. 12, 13). Výnimočne sa zachovalo aj prerušenie zdvih-

Obr. 2 Ražňany, poloha Farské. Letecká snímka polohy od severozápadu, šípka označuje miesto archeologického výskumu v sezóne 2009.
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Obr. 3 Ražňany, poloha Farské. Výber profilácie okrajov tegúl, krížikom vyznačený fragment zo zásypu zásobnice.

nutého okraja, ku ktorému pôvodne pri-
liehala ďalšia škridlica (obr. 14).

Mineralogicko-petrografická analý-
za troch vzoriek ukázala výpal nad 800 
°C (800-900°C), pri dvoch vzorkách a 
teplotu výpalu nižšiu ako uvedená hod-
nota pri jednej vzorke podľa optického 
charakteru plastickej zložky pozoro-
vanej na štandardnom petrografickom
výbruse v polarizovanom svetle. Hmota 
plastickej suroviny, íly alebo hliny s pre-
vahou illitu a prímes ostriva zodpovedá 
miestnym geologickým pomerom – ako 
možné zdroje prichádzajú do úvahy 
kvartérne deluviálne a fluviálne sedi-
menty.3 Pre oblasť pravého brehu Torysy 
v úseku Sabinov – Ražňany – Medzany 
by ako najvhodnejší zdroj tehliarskej hli-
ny prichádzal do úvahy tzv. medziansky 
hliník, sprašový návej v polohe Kamenec 
III pod západným úpätím Šarišského 
hradného kopca, vzdialený od skúmanej 
plochy niečo vyše troch kilometrov juho-
východne. Lokalita je známa v minulosti 
zničenými paleontologickými nálezmi 
z obdobia würmského glaciálu a dodnes 
deštruovaná exploatáciou (Derfiňák/
Vizdal/Voľanská 2010, 20). Vzorky boli 
vypálené v oxidačnej atmosfére v strede 

s redukčnou atmosférou; na väčšine pozorovaných lomov tehál je zreteľné tzv. čierne, redukčné jadro, ktoré vzni-
ká pri rýchlom výpale.  

Naskytuje sa otázka pôvodného použitia tegúl a imbrexov – predpoklad primárneho využitia ako krytia 
akejsi väčšej stavby by museli podporiť:

Obr. 4 Ražňany, poloha Farské. Súbor zlomkov tegúl získaných terénnou prospek-
ciou a archeologickým výskumom.
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– relikty stavby (stavieb) vo forme 
pôdorysu alebo stavebných článkov, 
malty a iných  ukazovateľov, 

– množstvo nájdených fragmentov
– analýza kultúrnohistorického po-

zadia regiónu v dobe rímskej,
– analýza archeologických nálezov 

z tohto aj susediacich regiónov.

Poloha Farské bola v roku 2009 aj 
v roku 2011 podrobená geofyzikálne-
mu prieskumu a leteckému snímkova-
niu. Magnetickému meraniu, meraniu 
odporu a georadarovému meraniu boli 
vystavené viaceré kvadranty na ploche 
výskumu, avšak bez relevantných výsled-
kov. Magnetickou metódou sa podarilo 
potvrdiť koncentráciu zahĺbených ar-
cheologických objektov a nedeštruktív-
ne dokumentovať pokračovanie výrob-
no-hospodárskej časti sídliska z mladšej 
doby rímskej (merania realizovala firma
Proton Archeo, Krakow, Poľsko). Za-
hĺbené pevné konštrukcie prípadných 
základov väčšej murovanej alebo inej 
stavby sa nepodarilo zachytiť. Negatívne 
dopadol prieskum polohy georadarom, 
ktorý vykonal J. Tirpák (UKF Nitra). Le-
tecké snímkovanie realizoval M. Vizdal 
(Vizdal, v tlači). Prieskum bol zameraný 
na sledovanie zmien v poraste a prípad-
né tieňové príznaky. Skonštatovali sme, 
že pri výrazných hĺbkach, v ktorých 
sú zistiteľné horné úrovne zahĺbených 
objektov (miestami až 50 – 80 cm pod 
povrchom) je táto metóda neúčinná, ak 
nie sú splnené ideálne podmienky na 
leteckú prospekciu. Rovnako nemožno 
vylúčiť deštrukciu predpokladaných za-
hĺbených stavieb po základ, čo sťažuje 
ich rozoznanie v pôdoryse. Na povrchu 
terénu sa doteraz podarilo doložiť prí-
tomnosť malty len sporadicky, ide skôr 
o recentné záležitosti.

Zbermi a výskumom v sezónach 
2009 a 2011 a od súkromného zberateľa 
sa podarilo získať vyše 70 fragmentov 
tegúl a 16 zlomkov imbrexov. Fragmenty 
tegúl a imbrexov boli zachytené v objek-
toch 1, 2, 3 a 4/09 a v kolových jamách 2 
a 4/09, vo vrstvách nad objektmi štvor-
hranných pecí 1, 2 a 5/11 a na povrchu 
boli sledované po orbe. Hustota týchto 

nálezov hovorí o ich väčšom počte a  doteraz zistený počet nálezov je viac otázkou intenzity prieskumov a výsku-
mov ako skutočnej prítomnosti stavebnej keramiky v Ražňanoch. Dôležité je aj zhodnotenie doterajších nálezov 
stavebnej keramiky na východnom Slovensku. Za analógie môžeme považovať keramické korýtka zo Šebastoviec 
a Košíc-Krásnej, ktoré však neboli vyhodnotené ako súčasť strešnej krytiny a ich ojedinelosť nedovoľovala ro-

Obr. 5 Ražňany, poloha Farské. Fragmenty tegúl; vľavo dole zlomok s odtlačkami 
prstov.

Obr. 6 Ražňany, poloha Farské. Zlomky imbrexov
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biť širšie závery (Lamiová-Schmiedlová 
1969, 481). Preto v porovnaní s doteraj-
šími nálezmi je ražnianské nálezisko vý-
nimočne bohaté.  

Predpoklad existencie stavby posta-
venej antickými technológiami v tomto 
geopolitickom priestore, podporuje aj 
výskum pričiernomorskej oblasti a v kar-
patskom oblúku, ktorý zhrnul v súbornej 
práci Alexandru Popa (Popa 2001). Au-
tor sumarizuje nálezy a výskumy stavieb 
stavaných rímskych spôsobom a určuje 
ich základné parametre a faktory prí-
tomnosti takýchto objektov, vrátane exis-
tencie typickej stavebnej keramiky. Vo 
vzťahu ku kultúrnemu priestoru černja-
chovskej kultúry a rozšíreniu „rímskych“ 
stavieb nemožno prítomnosť podobnej 
stavby vylúčiť ani na území pomerne 
vzdialenom južným kultúrnym centrám, 
na akom sa nachádzajú Ražňany. 

Túto hypotézu podporujú aj nále-
zy bohatých kniežacích hrobov (hrobu) 
v neďalekých Ostrovanoch z roku 1790 
a 1865. Datované sú do obdobia okolo 
roku 300 (Krekovič 1992, 57). Rovna-
ko  hypoteticky môžeme uvažovať aj o 
tom, že strešná krytina pokrývala objekt 
slúžiaci potrebám aristokratickej vrstvy, 
ktorej patrila známa bohatá hrobová vý-
bava. Kultúrne a historické podmienky 
v období po ukončení markomanských 
vojen, keď došlo k nárastu počtu sídlisk 
a stúpla produkcia kvalitnej sivej keramiky v miestnych dielňach (Blažice, Čičarovce, Ostrovany) na vytvorenie 
takejto stavby tento priestor v mladšej dobe rímskej spĺňa. Nielen miestna produkcia, ale aj množstvo importov a 
depoty mincí hovoria o intenzívnych obchodných kontaktoch s vyspelými centrami juhu.

Na základe predstavených výsledkov konštatujeme, že došlo k transferu a sekundárnemu uloženiu staršej 
strešnej krytiny do zásypov objektov severokarpatskej skupiny. Nepodarilo sa napriek indíciám dokázať aj jej 
sekundárne použitie, napr. v telese pece. Na základe štúdia stavebnej keramiky sledovaného územia sme vylúčili 
postrímsku alebo stredovekú produkciu tegúl a imbrexov ako prípadný odkaz antiky, ktorý je dodnes hmatateľ-
ný v stredomorských krajinách (Nagy 2004, 201). V rovine hypotézy ostáva pôvodné použitie tohto stavebného 
materiálu na lokalite Farské v Ražňanoch alebo inej blízkej polohe. Tvarovo a materiálovo nenachádzame súvis 
s materiálom juhozápadnej rímskoprovinciálnej oblasti, čo sa potvrdilo aj porovnaním artefaktov na kolokviu ve-
novanom rímskej stavebnej keramike, ktoré sa konalo v priestoroch SNM – Archeologického múzea v Bratislave 
začiatkom roka 2012 s prezentovanými nálezmi, pochádzajúcimi z iných lokalít. Súvis, podľa názoru odborníkov, 
treba hľadať skôr juhovýchodne od nášho územia, v kultúrnom priestore Dácie alebo pričiernomorskej oblasti. 
Rovnako tam treba hľadať pôvod aj ďalšieho atypického sprievodného materiálu, sivej keramiky zdobenej re-
liéfnou výzdobou. Variabilita nálezov na relatívne malom úseku riečnej terasy predstavuje lokalitu s výrazným 
potenciálom, ktorý možno doplniť ďalšími systematickými a komplexnými výskumami územia. 

Nálezová situácia v Ražňanoch poskytuje dôkaz o prítomnosti strešnej krytiny, pravdepodobne jej miestnej 
proveniencii, ako aj o jej sekundárnom použití, resp. transfere z pôvodného miesta využitia. Oblasť zároveň do-
kumentuje prebiehajúci proces romanizácie v karpatskom oblúku, ktorý sa sľubne vyvíjal do začiatku doby sťa-
hovania národov (Kolník 2010, 630). Prioritou nasledujúcich výskumných aktivít zostáva identifikovanie miesta
produkcie stavebnej keramiky, miesta a spôsobu jej pôvodného použitia, ako aj otázky deponovania vo výplniach 
objektov sídliska severokarpatskej skupiny.

Obr. 7 Ražňany, poloha Farské. Zlomky imbrexov.
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Obr. 8 Ražňany, poloha Farské. Výber kresbovej dokumentácie imbrexov.
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Obr. 9 Ražňany, poloha Farské. Výber kresbovej dokumentácie tegúl s technickými detailmi a povrchovou úpravou.
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Obr. 10 Ražňany, poloha Farské. Výber kresbovej dokumentácie imbrexov.
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Obr. 11 Ražňany, poloha Farské. Výber kresbovej dokumentácie tegúl s technickými detailmi a povrchovou úpravou.
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Obr. 12 Ražňany, poloha Farské. Teguly so zachovanými zdvihnu-
tými okrajmi na obidvoch stranách. 

Obr. 13 Ražňany, poloha Farské. Teguly so zachovanými zdvihnu-
tými okrajmi na obidvoch stranách.  

Obr. 14 Ražňany, poloha Farské. Fragment teguly s prerušeným 
okrajom
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Poznámky
1 Okrem publikovaných exemplárov a zmienok poznáme doteraz z polohy Farské v Ražňanoch  ďalšie dva fragmenty, 

ktoré sú v štádiu spracovania. Iné nálezy sivej keramiky s plastickou výzdobou pochádzajú zo Sene (Čilinská 1959, 
523); Zemplína (Budinský-Krička/Lamiová-Schmiedlová 1990); Kvakoviec (Lamiová-Schmiedlová/Mačala 1991, 137, 
tab.  V:1, 2).

2 Črep pochádza z výskumnej sezóny 2009.
3 Údaje spracoval  M. Gregor (Geologický ústav, Prírodovedecká fakulta UK) v roku 2009, archív autora
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