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Dve amfory z Bešeňovej – travertínového lomu 

Two amphorae from a travertine quarry in Bešeňová

Simona Sliacka

Abstrakt

Amfory z Bešeňovej – travertínového lomu pochádzajú z neskorej doby bronzovej a včasnej doby 
halštatskej a spolu s ďalšími nálezmi vo veľmi blízkom okolí dokladajú intenzívne využívanie mik-
roregiónu počas trvania lužickej kultúry na Slovensku. 
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Abstract

The amphorae from a travertine quarry in Bešeňová date from the Final Bronze Age and Early Hall-
statt Period. Along with the other finds in immediate neighbourhood they attest to an intensive 
use of the micro-region during the period of Lusatian Culture in Slovakia.
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1. Nálezisko

Bešeňovské travertíny sa nachádzajú približne 
500 m severne od obce Bešeňová na miernom 
svahu výbežku Chočského pohoria. Sú miestom 
zlomov paleogénnych flyšov, cez ktoré vyvie-
rajúce minerálne pramene prispeli ku vzniku 
krasových výtvorov. Nálezisko v bývalom lome 
na travertín v Bešeňovej (Baňa, Veľké skálie) je 
známe od 19. storočia. Z archeologického hľa-
diska je najzaujímavejšia dnešná časť Kaplnka 
(Skalka), ktorá je zvyškom travertínovej terasy 
na pôvodnej lokalite Baňa (obr. 1), kde boli ťaž-
bou zničené dve kopy travertínov (Bárta 1974; 
Bozalková – Galvánek – Slivka 1972; Mazúrek 
1977). Od roku 1951 je oblasť travertínov chrá-
neným prírodným výtvorom.

2. Prehľad nálezov z doby bronzovej

V súvislosti s ťažbou travertínu sa najmä v ob-
dobí 30. až 40. rokov 20. storočia dostávajú 
do zbierok Liptovského múzea v Ružomberku 
početné nálezy dokladajúce osídlenie lokality 
v neolite, eneolite i dobe bronzovej. Tieto boli 
nachádzané priamo pri ťažbe alebo pri návšte-
vách lokality zakladateľmi Liptovského múzea 
v Ružomberku, prípadne zakúpené od miestne-
ho starožitníka a zberateľa Pavla Okoličániho 
z Mitošín (dnešná časť Bešeňovej). Pre vysoký 
počet nálezov z Bešeňovej v prehľade nálezov 
uvádzame len nálezy z doby bronzovej.

Prvé archeologické nálezy sa našli počas lá-
mania kameňa v súvislosti s výstavbou Košicko-
bohumínskej železnice v roku 1871. V septembri 
1871 boli nájdené dve bronzové ihlice s dvojkó-
nickou hlavicou a zdureným kŕčikom a črepy 
nádob. Hlavica i kŕčik ihlíc sú zdobené rytou vý-
zdobou (Majláth 1870). Typologicky je ich mož-
né zaradiť k ihliciam typu Bešeňová (sú veľmi 
podobné ihliciam z depotu z Bešeňovej, ktorý 
bol nájdený v roku 1930 – pozri nižšie, Novot-

ná 1980) a patria k typickým výrobkom lužickej 
kultúry v stupňoch BD – HA1 (Kujovský 1994, 
283). Pravdepodobne z konca 19. storočia je aj 
ďalší nález z travertínového lomu: dva kopyto-
vité kliny a sekera typu Handlová (Volko 1923). 
V roku 1927 pribudla do zbierok tuľajková bron-
zová sekerka s uškom a silno odsadeným ostrím 
(Kürti 1927; 1930; Novotná 1970 – tu je nález uve-
dený ako nález z neznámej lokality). Úzku me-
denú sekerku nájdenú pri ceste do Nemeckej1 
Ľupče daroval vedúci kameňolomu v Bešeňovej 
do zbierok v roku 1928. V roku 1930 pribudol 
najväčší nález: bronzový depot pozostávajúci 
z dvoch tuľajkových sekier s uškom, hrotu ošte-
pu, noža, troch kosákov, štyroch ihlíc, prsteňa a 
troch sekeromlatov. Neskôr v tomto roku v lome 
J. Kürti robil výkopy a zbieral črepy. 

V roku 1931 pribudli črepy z vykopávok 
Pavla Okoličániho (Kürti 1931). Pri rozširovaní 
kameňolomu boli získané ďalšie zbierky v roku 
1933 (Kürti 1933). V roku 1934 bola získaná 
popolnica, trojuchá amfora s kónickým hrdlom 
a vodorovným von vyhnutým okrajom aj s ob-
sahom – črepmi šálky, bronzovou britvou, pe-
čatidlovou ihlicou a obhorenými kosťami (Kürti 
1934). Nález bol spracovaný a datovaný do HA 
(Pivovarová 1966, 345). V roku 1939 boli okrem 
iného zakúpené: časť bronzovej ihlice, črepy 
z dvoch urien (?), dve menšie nádoby, bronzový 
kosák a niekoľko ďalších fragmentov ihlíc (Jaku-
bík 1939)2. V roku 1940 múzeum kúpou získalo 
dve amfory (popolnice), ktoré sú predmetom 
článku. 

Už Béla Majláth sa vo svojom článku o pr-
vých nálezoch z Bešeňovej zamýšľa nad charak-
terom lokality a jeho vhodnosťou na osídlenie. 
Konštatuje, že je skôr miestom obiet a kultu, 
a predpokladá, že len archeologický výskum 
môže potvrdiť jeho domnienky (Majláth 1870, 
114). Hoci sa v priebehu 20. storočia archeoló-
govia viackrát vrátili do bešeňovských traver-
tínov, definitívnu odpoveď z dnes už zničenej 
lokality nezískali.
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Amfory boli do zbierok Liptovského múzea 
v Ružomberku nadobudnuté ako popolnice 
z náleziska v Bešeňovej kúpou v roku 1940.3 
Zo záznamov nie je jasné, či boli zakúpené 
nádoby reštaurované (v dnešnej podobe sú už 
reštaurované). V prírastkovej knihe sú vede-
né pod prírastkovými číslami R 1940/44323 
a R 1940/44324, katalógové čísla sú A 1285 
a A 1287 (obr. 2).

3. Popis nálezov:

Amfora č. 1 (R 1940/44323, A 1285) obr. 3 – je 
esovito profilovaná so zaobleným, mierne stla-
čeným vydutím, hrdlo je kužeľovité, s pravde-
podobne výrazne von vyhnutým okrajom (okraj 
sa nedochoval). Dno je rovné, s prerazeným 
otvorom.

Priemer dna: 13,9 cm, priemer maximálneho 
vydutia: 43,4 cm, priemer dochovaného ústia: 
21,3 cm. Výška nádoby: 38 cm, maximálna 
hrúbka črepu tela nádoby: 1,2 cm, hrúbka dna 
nádoby: 1,3 cm.

Amfora je čiernej farby, na jednom okraji okro-
vohnedá. Povrch je hladený, jemný, bez viditeľ-
ných prímesí. Z vnútornej strany je v hornej 
časti okrovohnedej, smerom ku dnu až sivohne-
dej farby. Okraj ústia je hladený aj na vnútornej 
strane.

Plecia nádoby sú zdobené viacnásobnými 
horizontálnymi plytkými žliabkami, na rozhraní 
pliec a vydutia je pretláčaná obvodová plastická 
lišta. Dve protiľahlé uchá sú na pleciach am-
fory. Na maximálnom vydutí sú položené dve 
protiľahlé vypukliny, zdôraznené poloblúkový-
mi žliabkami, ktoré sú umiestnené na obvode 

Obr. 1. Bešeňová – Kaplnka (archív Liptovského múzea v Ružomberku).

Fig. 1. Bešeňová – Kaplnka (archive of Liptov museum in Ružomberok).
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Obr. 2. Amfory z Bešeňovej (archív Liptovského múzea v Ružomberku).

Fig. 2. Amphoras from Bešeňová (archive of Liptov museum in Ružomberok).

Obr. 3. a – amfora č. 1, b – rozloženie výzdoby (kreslila B. Vrlíková).

Fig. 3. a – amphora No. 1, b – layout of decor (author B. Vrlíková).
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medzi uchami – asymetricky voči pomyselnej 
osi spájajúcej uchá. Na obvode vydutia medzi 
výčnelkami sa nachádzajú skupiny vodorovných 
žliabkov. Na obvode spodnej časti tela sú roz-
miestnené štyri jazykovité výčnelky – opäť v asy-
metrickom postavení voči hrotitým výčnelkom 
a uchám (obr. 3 b – rozloženie výzdoby) 

Amfora č. 2 (R 1940/44324, A 1287) obr. 4 – 
je esovito profilovaná s čiastočne zachovaným, 
zrejme kužeľovitým hrdlom. Hrdlo je mierne 
odsadené od pliec, plecia sú krátke. Vydutie je 
zaoblené. Dno rovné, s prerazeným otvorom.
Priemer dna: 13,1 cm, priemer maximálne-
ho vydutia: 34 cm. Dochovaná výška nádoby: 
22,5 cm, maximálna hrúbka črepu tela nádoby: 
0,9 cm, hrúbka dna nádoby: 1,1 cm.

Amfora je okrovohnedej farby. Povrch je hlade-
ný, jemný, bez viditeľných prímesí. Z vnútornej 
strany je farba tiež okrovohnedá. Na rozhraní 

pliec a vydutia je nerovná obvodová pretláčaná 
plastická lišta. Na pleciach amfory sú dve proti-
ľahlé uchá (dochovala sa len časť jedného) a na 
spodnej časti tela sú na obvode rozmiestnené 4 
jazykovité výčnelky (obr. 4 b).

4. Analýza amfor

Amfory sú súčasťou lužickej keramiky na Slo-
vensku od počiatku jej vývoja, hoci až od stupňa 
BD sú amfory typické pre materiálnu náplň lu-
žickej kultúry (Kujovský 2015, 201). Na Liptove 
ani v oblasti severného Slovenska nenachádza-
me k amforám z Bešeňovej analógie. 

Amforu č. 1 môžeme na základe tvaru (ply-
nulá stavba tela, oblé mierne stlačené vydutie, 
kužeľovité hrdlo, rovné dno) i jej výzdoby dato-
vať do záveru neskorej doby bronzovej (HB3). 
Mierne stlačené vydutie vykazuje istú typolo-
gickú podobnosť s amforou nájdenou počas 

Obr. 4. a – amfora č. 2, b – rozloženie výzdoby (kreslila B. Vrlíková).

Fig. 4. a – amphora No. 1, b – layout of decor (author B. Vrlíková).
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výskumu pobedimských Hradíšť, ktorú autori 
datujú podľa príbuzného nálezu z Brna-Obřan 
do záverečnej fázy neskorej doby bronzovej – 
stupňa HB3 (Studeníková – Paulík 1983, 112, 
tab. LXII). Rovnako, do záveru neskorej doby 
bronzovej, je datovaná ďalšia tvarom veľmi prí-
buzná amfora z náleziska Prašník – Hrádok (No-
vák 2011, 62, tab. 25–369).

V závere sliezskeho stupňa na Morave dochá-
dza po najväčšom stlačení vydutia k opätovné-
mu zvyšovaniu nádob (Nekvasil 1970, 53), rovna-
ko bol zavŕšený aj rozpad súvislého žliabkovania 
a objavuje sa oblúková výzdoba. V našom prípa-
de sú jednoduché oblúky obklopujúce ploché 
výčnelky doplnené zväzkami zvislých žliabkov. 
Takáto výzdoba sa objavuje aj na amfore z poh-
rebiska v Martine-Háji (Hrubec – Kujovský 1994, 
tab. VIII: 5, hrob 61). Podobnú výzdobu nachá-
dzame aj na amforách z Prašníka (Novák 2011, 
tab. 19, 292; tab. 25, 369). Pri amforách nesko-
rej doby bronzovej býva rozhranie hrdla a tela 
zvýraznené horizontálnymi žliabkami (Hrubec 
– Kujovský 1994, 19), pri amfore č. 1 je ešte 
viac zdôraznené plastickou pretláčanou lištou. 
Táto sa skôr objavuje na úžitkových nádobách, 
zásobniciach a hrncoch v závere neskorej doby 
bronzovej (Nekvasil 1970, 51). Podobná lišta sa 
nachádza aj na fragmente z amfory z Vršatec-
kého Podhradia (Benediková 2016, 61, fragment 
22). Jazykovité výčnelky sa oproti tomu vysky-
tujú pomerne bežne aj na pohrebisku v Marti-
ne, na Hradištiach v Pobedime či na Hradisku 
Prašník.

Amfora č. 2 je výzdobou jednoduchšia. 
Žliabkovaná výzdoba absentuje, ostávajú len 
dve protiľahlé uchá (dochovaná iba časť jedné-
ho) a nerovná pretláčaná plastická lišta. Roz-
merovo je oproti amfore č. 1 menšia. Tvarovo 
a plastickou výzdobou pripomína tvar amfory 
z pohrebiska z Vlachovíc (Dohnal 1974, Taf. 16, 
hr. 231, 1). Táto je spolu s ďalšími datovaná na 
prelom stupňov HB/HC (Dohnal 1974, 39). Po-
dobná amfora z Prašníka (Novák 2011, tabuľka 

17, 280) má už halštatskú profiláciu (Benediková 
2016, 62).

Otvory v dnách nádob, typické pre popolni-
ce lužickej kultúry, sa vyskytujú počas celej doby 
jej trvania (Veliačik 1983, 154). Bývajú prezen-
tované buď ako výsledok kultových praktík (ot-
vory pre dušu, dušníky), alebo im býva pripiso-
vaný praktický význam (odvodnenie; naposledy 
zhrnuli Horňák 2005; Žilincová 2010).

5. Záver

Bešeňová – travertínový lom (obr. 5, 1) bol 
zrejme v čase trvania lužickej kultúry frekven-
tovane využívaným miestom. Keď sú termálne 
a minerálne pramene a ich využitie príťažlivé 
pre súčasného človeka, početné nálezy, okrem 
iného aj bronzových predmetov, dokladajú ich 
príťažlivosť i pre človeka doby bronzovej. Z ná-
leziska pochádzajú tri amfory, jedna datovaná 
do stupňa HA a dve, prezentované v tomto 
príspevku, zo záveru neskorej doby bronzovej 
a počiatku včasnej doby halštatskej. V prvom 
prípade v krátkom zápise z roku 1934 J. Kür-
ti popisuje nález urny s pozostatkami kostí 
a bronzovými milodarmi a hodnotí ho ako 
hrob (Kürti 1934, 4). V prípade dvoch amfor, 
ktoré sú predmetom tohto článku, záznam 
v prírastkovej knihe Liptovského múzea v Ru-
žomberku nadobudnuté predmety hodnotí 
ako popolnice. Na túto ich funkciu poukazujú 
i otvory v ich dnách (zvyšky popola, prípadne 
kostí záznam neuvádza). Pre nízky počet nále-
zov, ktoré by mohli byť považované za hrobové, 
sa prikláňam skôr k názoru, že travertíny v Be-
šeňovej boli ľudom lužickej kultúry využívané 
ako kultové miesto. Je len na škodu, že napriek 
veľkému úsiliu, snahe a ochote okamžite konať 
sa nepodarilo zachrániť z travertínov viac nále-
zov, kým boli zničené ťažbou.

Pri pohľade na najbližšie okolie sa nám vynára 
obraz pomerne dlho a intenzívne osídlenej časti 
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Liptovskej kotliny. Geograficky najbližšou loka-
litou k Bešeňovej je Liptovský Michal (obr. 5, 2), 
vzdialený od Bešeňovej necelý 1,5 km, hranicou 
je tok Váhu (v 19. storočí sa obyvateľstvo prepra-
vovalo cez Váh kompou). Počas výstavby štátnej 
cesty do Vlašiek tu bolo v roku 1947 v objavené 
sídlisko a keramika, ktoré sú dnes považované 
za jedny z najstarších pamiatok lužickej kultúry 
na Slovensku (Kujovský 2015, 177). V blízkosti 
kostola v Liptovskom Michale sa na terase vedľa 
kostola v roku 1866 našlo päť popolníc s kosťa-
mi, bronzovými ihlicami a zlomkom bronzové-
ho prsteňa (Hýroš 1868; Volko 1923, 125). Počas 
zemných prác v roku 1956 sa vo farskej záhrade 
našlo popolnicové pohrebisko zo staršej doby 
železnej (Uhlár 1961). Lokalita Liptovský Michal 
bola osídlená od vzniku lužickej kultúry na Slo-

vensku až do jej záverečného stupňa v staršej 
dobe železnej (Veliačik 1983, 182). V blízkosti 
Bešeňovej leží ďalšia lokalita, z ktorej pochádza 
sídlisko z počiatkov lužickej kultúry, zo strednej 
doby bronzovej, Liptovská Teplá – Madočany 
(obr. 5, 3). Toto sa nachádzalo v blízkosti dnes 
už zaniknutej travertínovej kopy. V posledných 
rokoch bola pri záchrannom výskume v blíz-
kosti Ivachnovej (obr. 5, 4) objavená ďalšia lo-
kalita – mohylové pohrebisko lužickej kultúry 
a depot štyroch bronzových nárameníc (?), pri-
čom je nálezisko necelé 2,5 km od Liptovského 
Michala a Bešeňovej (Haruštiak – Vereščáková 
– Kupcová – Kušnírová – Gúčik 2015; Furman 
2016, 358). V širšom okolí boli nájdené bronzo-
vé depoty – pri záplavách v roku 1830 v mean-
droch Ľupčianky v blízkosti Partizánskej Ľupče 

Obr. 5. Mapa vybraných nálezísk: 1) Bešeňová, 2) Liptovský Michal, 3) Liptovská Teplá, 4) Ivachnová.

Fig. 5. Map of selected sites: 1) Bešeňová, 2) Liptovský Michal, 3) Liptovská Teplá, 4) Ivachnová.
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početný depot bronzových predmetov (Novotná 
1970, 111). Vo Vyšnom Sliači v travertínovom 
lome v blízkosti minerálnych prameňov depot 
o. i. šperkov v roku 1928 (údajne hrobový ná-
lez), ako aj depot bronzových mečov v rokoch 

1952–1954 (Novotná 1970, 123). Z prehľadu 
uvedených nálezov sa nám mikroregión javí ako 
intenzívne využívaný v celom období trvania 
lužickej kultúry, pričom zvláštny, snáď kultový 
charakter majú travertínové kopy a terasy.

1) Dnes Partizánskej Ľupče.

2) Tieto nálezy sa v zbierkovom fonde nepodarilo bezpečne identifikovať. Podľa záznamov boli zakúpené 
31.12.1939, a tak je možné, že tieto nálezy súvisia s popolnicami, ktoré boli zakúpené v marci 1940.

3) V tomto čase múzeum viedol mestom menovaný správca Jakubík, J. Kürti bol v tomto čase už mŕtvy. Amfory 
boli zakúpené 30.3.1940, čo nás vedie k domnienke, že snáď súviseli s nákupom z roku 1939, ktorý mohol tvoriť 
časť hrobového inventára.
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Two amphorae from a travertine quarry in Bešeňová

It was in 1940 that the Museum of Liptov Region in 
Ružomberok purchased two cinerary urns – ampho-
rae from a travertine quarry in Bešeňová. The acquir-
ed amphorae dating from the Final Bronze Age and 
Early Hallstatt Period represent only a fragment of 
all finds from the site which has been destroyed by 
travertine extraction since the end of the 19th centu-
ry until 1951.
The above-mentioned finds from Bešeňová do not 
have any analogies, neither in Liptov nor in the area of 
North Slovakia. Forms similar to amphora No. 1 (Fig. 
3) occur in the stronghold of Pobedim (Studeníková – 
Paulík 1983, 112, Tab. LXII) and in the hillfort of Praš-
ník (Novák 2011, 62, Tab. 25–369). These vessels are 
dated to the end of the Final Bronze Age – HB3. The 
amphora No. 2 (Fig. 4) also has analogies in the hill-
fort of Prašník (Novák 2011, Tab. 17, 280) and in the 
burial ground at Vlachovice, Moravia (Dohnal 1974, 

Taf. 16, Gr. 231, 1). This amphora is already profiled 
in the Hallstatt style (Benediková 2016, 62).
Besides the above-mentioned vessels, from the traver-
tine quarry in Bešeňová also comes another amphora 
which is dated to stage HA of the Bronze Age. Alt-
hough this oldest find has been mentioned in litera-
ture as a burial (Kürti 1934, 4; Pivovarová 1966, 345), 
regarding the number of finds and the attractiveness 
of travertine mounds and mineral springs for people 
I suppose that the locality has been used for ritual 
purposes rather than for burials.
Bešeňová is a multi-cultural site inhabited from the 
Neolithic until the Roman Period. It is situated in 
a micro-region (Ivachnová, Partizánska Ľupča, Vyšný 
Sliač) which has been densely populated from the 
origins (Liptovská Teplá, Liptovský Michal) until the 
end of the Lusatian Culture in Slovakia (Liptovský 
Michal) (Fig. 5).
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