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KONZUMÁCIA MÄSA NA HRADOCH V NOVOVEKU: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
Z HRADU DOBRÁ NIVA

KATARÍNA ŠIMUNKOVÁ – NOÉMI BELJAK PAŽINOVÁ

Abstrakt: Cieľom príspevku je predstaviť a interpretovať faunálne pozostatky z archeologického výskumu 
predhradia NKP Hrad Dobrá Niva v katastrálnom území obce Podzámčok, okres Zvolen. Analýzou osteo
logického materiálu bola zistená veľká rozmanitosť druhov zvierat s dominanciou domácich druhov nad 
lovenými. Archeologická vzorka fauny poukazuje hlavne na bežný domáci odpad, čo dokladajú viaceré 
stopy po sekaní a rezaní na kostiach. Na niektorých fragmentoch boli tiež zachytené stopy po zuboch hlo
davcov. Na kostiach domácich druhov (hovädzí dobytok, ovca/koza, ošípaná) boli spozorované aj známky 
po tepelnom spracovaní. Vzhľadom na prírodné prostredie, v ktorom je hrad Dobrá Niva zasadený, analýza 
osteologického materiálu zvierat poukázala na lokálnu ekonomiku obyvateľov hradu pri získavaní mäsitej 
potravy s využitím lovu v okolitých lesoch, vodách a na pasienkoch ako doplnkovej stravy.
Kľúčové slová: hrad Dobrá Niva – archeologický výskum – predhradie – archeozoológia – lokálna ekono
mika – 15.–17. storočie.

The Consumption of Meat in Castles in the Modern Age: A case study from the Dobrá Niva castle
Abstract: This contribution presents and interprets the relics of fauna yielded by archaeological research 
into the outer bailey of the Dobrá Niva castle, a national cultural monument, in the cadastral zone of the 
village of Podzámčok, the Zvolen district. The analysis of osteological material showed a variety of animal 
species, with domestic animals prevailing over those hunted. The archaeological sample of fauna points 
towards relatively common household waste, which is confirmed by multiple traces of chopping and carv
ing on the bones. Some bone fragments contained traces of rodents’ teeth. The bones of domestic animals 
(cattle, sheep/goat, pig) also featured traces of cooking. In regard to the natural environment in which the 
Dobrá Niva castle is located, the analysis of the osteological material bears witness of the local economy 
of the castle residents in the provision of meat, supplemented with hunting in the surrounding woods and 
on pastures and fishing.
Key words: Dobrá Niva castle – archaeological research – bailey – archaeozoology – local economy – 
15th–17th centuries. 

NKP Hrad Dobrá Niva je situovaný na homoľovitej vyvýšenine (obr. 1) vo vzdialenosti 
3 km severne od eponymnej obce na strednom Slovensku v okrese Zvolen. Ruina patrí do ka-
tastra obce Podzámčok, ktorá sa vyvinula z majera pod hradom. Ako národná kultúrna pamiatka 
je hrad evidovaný od roku 1963 (číslo v Ústrednom zozname pamiatkového fondu je 1110/1).

Hradný areál má dvojdielnu dispozíciu oválneho pôdorysu s rozmermi ca 80 × 90 m (obr. 2). 
Na vrchole návršia bolo malé hradné jadro, dosahujúce vonkajšie rozmery približne 25 × 20 m. 
Z jeho architektúr sa nad terénom zachovala len časť vonkajšej obvodovej steny paláca s pozo-
statkami arkiera a okenných otvoroch troch podlaží. Hradné jadro koncentricky obklopovalo 
predhradie.

Hrad sa prvýkrát spomína v listinách už v roku 1308, keď vojsko nastupujúceho uhorského 
kráľa Karola Róberta vydobylo Dobronivský hrad spolu s ďalšími pevnosťami od zvolenského 
župana Demetera. O zdržiavaní sa kráľov na Dobronivskom hrade svedčia kráľovské listiny 
vydané „in Dobronya“ v roku 1377 Ľudovítom I. a v roku 1404 kráľom Žigmundom (Maliniak 
2014, 54). Z obdobia vrcholného stredoveku sa však na predhradí zachovalo len menšie množ-
stvo artefaktov. Zastúpený tu bol hlavne renesančný materiál spätý s novovekými dejinami hra-
du, ktoré sú po striedaní sa majiteľov v 15. a 16. storočí od 17. storočia spojené s rodinou Ester-
házi. V roku 1638 dostal zvolenské a dobronivské panstvo do vlastníctva barón Pavol Esterházi 
(1587–1645) a až do roku 1710 sú postupne ako vlastníci uvádzaní jeho synovia a dcéry. Podľa 
majetkových súpisov Dobronivského panstva z roku 1710 je zámok už opustený a spôsobuje len 
výdavky (Maliniak 2014a, 63).
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Archeologický výskum na lokalite usku-
točnila Katedra archeológie UKF v Nitre v ro-
koch 2013 (v tejto sezóne v spolupráci s Ar-
cheologickým ústavom SAV v Nitre) a 2014. 
Výskum priniesol nové informácie o datovaní 
hradu z hľadiska materiálnej kultúry i nové 
poznatky o stavebno-konštrukčnom vývo-
ji hradného areálu. Terénne práce pomohli 
k spresneniu pôdorysu hradného paláca a po-
znaniu doteraz neznámych prestavieb. Záro-
veň sa podarilo doplniť aj údaje o chronoló-
gii osídlenia a existencii drevenej palisády 
v blízkosti terénnej hrany vo východnej časti 
predhradia (Beljak Pažinová–Beljak–Šimko-
vic 2015). 

Napriek malému rozsahu výskumu na 
predhradí (13,5 m2) bol objavený rozsiahly ná-
lezový súbor fragmentov keramiky, kachlíc, 
téglikov, kovových predmetov a pod., vrátane 
početného zvieracieho osteologického mate-
riálu, ktorý sa podarilo komplexne spracovať. 
Cieľom príspevku je prezentovať analýzu 
súboru zvieracích kostí a na základe ziste-
ných výsledkov poukázať na ekonomiku jeho 
obyvateľov. 

Všetky kosti pochádzajú z troch sond 
(2/2013, 1/2014, 1A/2014) situovaných vo 

Obr. 1. Hrad Dobrá Niva, predhradie. Letecká snímka hradného kopca. Foto J. Beljak.
Abb. 1. Burg Döbring, Vorburg. Luftaufnahme des Burghügels. Foto J. Beljak.

Obr. 2. Hrad Dobrá Niva, predhradie. Pôdorys a pro-
fil hradného návršia podľa M. Šimkovica (čierna farba) 
a realizované archeologické sondy na predhradí A – sonda 
2/2013, B – sonda 1/2014, C – sonda 1A/2014.
Abb. 2. Burg Döbring, Vorburg. Grundriss und Profil der 
Burganhöhe nach M. Šimkovic (schwarze Farbe) und in der 
Vorburg gelegte archäologische Sondierschnitte A – Son-
dierschnitt 2/2013, B – Sondierschnitt 1/2014, C – Sondier-
schnitt 1A/2014.
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východnej časti predhradia, pričom analyzované boli tie zvieracie kosti a ich fragmenty, ktoré 
pochádzali z vrstiev s keramikou a kachlicami datovanými do neskorého stredoveku a včasného 
novoveku (15.–17. storočie). Hoci ide o pomerne veľký časový rozsah, osteologický materiál 
nebolo možné bližšie časovo rozdeliť.

1 Metodológia spracovania archeozoologického materiálu

Anatomické a taxonomické určenie kostí bolo urobené na základe dostupných publikácií 
veterinárnych lekárov, anatómov, archeozoológov (Adams–Crabtree 2008; France 2009, Kolda 
1951; Popesko 2007; Schmidt 1972) a zároveň pomocou vlastnej porovnávacej zbierky. 

Skupina malých prežúvavcov označených ako Ovis/Capra zahŕňa oba druhy podčeľade 
Caprinae – ovcu a kozu domácu. Pokiaľ bolo možné, diferenciácia ich kostí bola uskutočne-
ná podľa článkov J. Boessneckovej (1969), B. J. Adamsa a P. J. Crabtree (2008), P. Haelsteada 
a P. Collinsovej (1995; 2002), S. Paynea (1973). 

Každá kosť, ktorá bola zmerateľná (príp. nejaké časti z nej), sa zmerala digitálnym posuv-
ným meradlom, pričom metodika meraní bola prevzatá od A. van den Driesch (1976). Podľa na-
meraných hodnôt boli následne prepočítané kohútikové výšky zvierat (napr. Driesch–Boessneck 
1974; Teichert 1969). Na určenie približného veku zvierat boli použité metódy podľa epifýzo-
vého zrastenia (Reitz–Wing 2008, 72) a erupcie zubov a ich obrusu (Grant 1982; Payne 1973).

V analýze boli, samozrejme, zahrnuté aj kvantifikačné metódy, a to konkrétne NISP a MNI 
(Klein–Cruz-Uribe 1984, 25; Kyselý 2004, 282–284; Reitz–Wing 2008, 202–204). Doplnkovou 
metódou bola hmotnosť fragmentov, pričom kosti boli vážené na vedeckých váhach zn. Kern, 
s presnosťou na dve desatiny gramu.

Kvantifikačná metóda NISP (počet identifikovaných fragmentov/kostí) bola počítaná pre 
jednotlivé kosti/fragmenty, hoci fragmenty boli zároveň zlepené a jasne radené k jednej kosti 
(napríklad nezrastené epifýzy, určite patriace k danej diafýze), označené ako jedna kosť/frag-
ment na použitie výpočtu MNI. Pri čeľustiach bola za jednotku považovaná dolná alebo horná 
čeľusť so zubami, ktoré v nej boli zakotvené.

Hodnoty MNI (minimálny počet jedincov) boli vypočítané na základe početnosti anato-
mického prvku a jeho častí s prihliadnutím na určenie strany, v kombinácii s fragmentárnosťou 
a s vekovým určením jednotlivých druhov.

2 Charakteristika archeozoologického materiálu

Analyzovaný archeozoologický materiál tvorilo dohromady 1 660 fragmentov kostí 
s hmotnosťou približne 14,8 kg. Do skupín neurčiteľných druhov (Indet.), resp. do skupiny veľ-
ký, stredný a malý cicavec, bolo zaradených 907 kusov (54,6 %) s hmotnosťou 2 979,5 g (20 %).

Analýzou osteologického materiálu bola zistená veľká rozmanitosť druhov zvierat. V sú-
bore dominovali domáce druhy: hovädzí dobytok (Bos primigenius f. taurus), ošípaná (Sus scro
fa f. dom.), koza (Capra aegagrus f. hircus), ovca (Ovis aries f. aries), kôň (Equus ferus f. cabal
lus), skupina ovca /koza (Ovis/Capra), s malým podielom hydiny – kury domácej (Gallus gallus 
f. dom.) a husi domácej (Anser anser f. dom.). Domáce druhy tvorili celkovo 41,7 % (693 ks) 
z identifikovaných fragmentov (tab. 1).

Zo zastúpených druhov domácich zvierat v metóde NISP, t. j. v počte identifikovaných 
fragmentov/kostí, prevažoval hovädzí dobytok. Na druhom mieste bola kategória ovca/koza 
(vrátane rozlíšených druhov kozy a ovce) a na treťom ošípaná. Hmotnostne prevažoval rovnako 
hovädzí dobytok (65,4 % z celkovej hmotnosti identifikovaných domácich druhov), nasledovala 
ošípaná (18 %) a ovca/koza (14,9 %).

Pokiaľ ide o MNI, teda o minimálny počet jedincov, hovädzí dobytok, ako aj kategória 
ovce/kozy (vrátane rozlíšených druhov ovce a kozy) boli zastúpené minimálne štyrmi jedinca-
mi, ošípaná tromi jedincami a kôň, rovnako ako aj druhy hydiny boli po jednom jedincovi.



514

Katarína Šimunková – Noémi Beljak Pažinová: Konzumácia mäsa na hradoch v novoveku: prípadová štúdia
z hradu Dobrá Niva

Druh Druh (latinský názov) NISP NISP (%) Hmotnosť (g) MNI

D
om
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e 

dr
uh

y

Hovädzí dobytok Bos prim. f.taurus 240 14,5 7172,1 4

Kôň Equus ferus f. caballus 2 0,1 161,72 1

Ovca/koza Ovis/Capra 228 13,7 1637,22 4

Ošípaná Sus scrofa f. dom. 204 12,3 1972,87 3

Kura domáca Gallus gallus f. dom. 11 0,7 13,72 1

Hus domáca Anser anser f. dom. 8 0,5 8,61 1

D
iv

ok
é 

dr
uh

y

Jeleň európsky Cervus elaphus 18 1,1 806,46 1

Zajac poľný Lepus europaeus 20 1,2 39,25 1

Hlodavec Rodentia sp. 1 0,1 0,06 1

Vtáky Aves sp. 19 1,1 13 3

Ryby Pisces sp. 2 0,1 1,67 1

Neidentifikované 212 12,8 557,65

malý cicavec 26 1,6 60,25

stredný cicavec 601 36,2 1513,18

veľký cicavec 68 4,1 848,42

Tabela 1. Hrad Dobrá Niva, predhradie. Kvantifikačná tabuľka zvieracích druhov.
Tabelle 1. Burg Döbring, Vorburg. Quantifizierungstabelle der Tierarten.

U hovädzieho dobytka bolo možné určiť vek len pri jednom jedincovi, a ten bol podľa ob-
rusu zubov starý menej ako 6 mesiacov. U kategórie koza/ovca bolo možné určiť vek u štyroch 
jedincov. Jeden mal 2–6 mesiacov, druhý 6–16 mesiacov a tretí 24–84 mesiacov. U týchto dru-
hov nebolo možné vypočítať kohútikovú výšku kvôli fragmentácii kostí. U ošípanej bol zistený 
vek aj výška. Jedno zviera bolo porazené vo veku 16 mesiacov a ďalšie malo okolo 24 mesiacov. 
Kohútiková výška u troch určených jedincov bola 68,95 cm, 70,16 cm a 70,62 cm.

Z divých druhov (graf 2) boli vo vzorke reprezentované nasledovné druhy: jeleň obyčajný 
(Cervus elaphus) a zajac poľný (Lepus europaeus). Prítomné boli aj divé druhy vtákov (Aves sp. 
indet.), ryby (Pisces sp. indet.) a identifikovaná bola aj jedna kosť z bližšie neurčeného hlodavca. 
Bližšia identifikácia vtákov a rýb nebola možná pre absenciu relevantnej porovnávacej zbierky. 
Okrem vtákov zastúpených tromi jedincami boli vymenované druhy a skupiny reprezentované 
po jednom jedincovi.

3 Stopy po zásahoch na kostiach a účel využitia zvierat

Na základe zistených stôp po zásahoch na kostiach sa vieme vyjadriť aj k využitiu zvie-
rat. Umelé zásahy poukazujú na rezanie, sekanie (obr. 3), dokonca i pílenie kostí, čo naznačuje 
využitie hlavne pre kuchynské účely. V súbore z predhradia hradu Dobrá Niva boli tieto stopy 
zachytené na 64 (3,8 %) fragmentoch (graf 3). 

Stopy po sekaní malo 44 fragmentov: na dlhých kostiach (17 ks), lopatkách (11 ks), na 
rebrách, stavcoch, ale aj na dolnej čeľusti a panve, a to predovšetkým na kostiach hovädzieho 
dobytka, ovce/kozy, ošípanej, ale aj jeleňa. Z toho vyplýva, že šlo pravdepodobne o porciovanie 
kostí väčších zvierat pre kuchynské účely.

Ďalšia kategória umelých zásahov spozorovaných na kostiach bolo rezanie. Stopy po tejto 
aktivite boli zaznamenané na 14 fragmentoch (metapódiá, dolná čeľusť, vretenná kosť, rebrá, 
lopatky), pochádzajúcich z hovädzieho dobytka, ošípanej a ovce/kozy.

Znaky pílenia boli spozorované na štyroch fragmentoch. Pravdepodobne ide o prípravu 
polotovaru na ďalšie spracovanie. Pochádzali z metapódií hovädzieho dobytka a kozy/ovce, 



515

Archaeologia historica 42, 2, 2017, 511–521

Graf 2. Hrad Dobrá Niva, predhradie. Kvantifikačné zastúpenie divých druhov.
Diagramm 2. Burg Döbring, Vorburg. Quantifiziertes Vorkommen der Wildtierarten.

Graf 1. Hrad Dobrá Niva, predhradie. Kvantifikačné zastúpenie domácich druhov.
Diagramm 1. Burg Döbring, Vorburg. Quantifiziertes Vorkommen der Haustierarten.

Graf 3. Hrad Dobrá Niva, predhradie. Zásahy na zvieracích kostiach.
Diagramm 3. Burg Döbring, Vorburg. Eingriffe an den Tierknochen. 
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Obr. 3. Hrad Dobrá Niva, predhradie. Stopy po sekaní a rezaní na vybraných zvieracích kostiach. Foto K. Šimunková
Abb. 3. Burg Döbring, Vorburg. Schnitt- und Hackspuren an ausgewählten Tierknochen. Foto K. Šimunková

z panvy kozy/ovce a z distálnej časti diafýzy stehennej kosti ošípanej, ktorá navyše niesla na 
sebe aj znaky po leštení. Jeden fragment z metapódia hovädzieho dobytka vykazoval aj stopy 
po vŕtaní.

V niektorých prípadoch (na kosti hovädzieho dobytka, oviec/kôz a jeleňa) boli zazname-
nané stopy po obhrýzaní pravdepodobne hlodavcami. Mohlo by to naznačovať vyhodenie ešte 
relatívne čerstvej kosti, ku ktorej sa následne dostali tieto komenzálne zvieratá.

O využití zvierat v kuchyni nám svedčia aj stopy po pôsobení žiaru. Tie boli zistené na zá-
klade sfarbenia kostného tkaniva na 70 (4,2 %) fragmentoch kostí (graf 4). Sfarbenie do červena, 
hneda až hnedočierna v prípade 49 fragmentov poukazuje na teplotu 285–525 °C. Do čierna až 
čiernošeda bolo spálených 11 fragmentov. Tieto zafarbenia kostného tkaniva sa vyskytujú pri 
teplotách od 525 až do 645 °C. Ďalších desať fragmentov kostí bolo prepálených do šedobiela 
a biela, čo naznačuje teploty od 645 do 940 °C (Shipman–Foster–Schoeninger 1984; Thurzo–Be-
ňuš 2005, 55–56). Išlo predovšetkým o dlhé kosti a rebrá, v menšom počte sa našli stopy po ohni 
na stavcoch, panve či lopatke alebo článkoch prstov. Vzhľadom na ich výraznú fragmentáciu 
môžeme predpokladať, že tieto kosti mohli byť spaľované následne ako odpad buď na otvorenom 
ohni, ktorý môže dosiahnuť teplotu 380–550 °C, alebo v jamách a v peciach, kde teplota dosa-
hovala od 600 po 900 °C (Shipman–Foster–Schoeninger 1984; Thurzo–Beňuš 2005, 55–56).
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4 Vyhodnotenie súboru a porovnanie s analogickými lokalitami

Vyhodnotený archeozoologický materiál z hradu Dobrá Niva je reprezentovaný hlavne 
kuchynským odpadom. Dokazujú to stopy po rozličných zásahoch vzniknutých pri porciovaní 
a spracovaní mäsa, ako aj stopy po tepelnej úprave. 

Archeozoologická analýza osvetlila tri hlavné zdroje mäsitej zložky potravy obyvateľov 
hradu. Podľa lokálnej ekonomiky ich vieme rozdeliť na nasledujúce skupiny.

a) Chov domácich zvierat, ktorý je reprezentovaný 41,7 % kostí z predhradia. Vo väčšom 
počte bol zastúpený hlavne hovädzí dobytok a ovca/koza, menej ošípaná, kôň a hydina. Zdá sa 
teda, že mäsitá potrava obyvateľov hradu pochádzala najmä z dobytka. Hlavne v prípade do-
spelých jedincov to nie je prekvapujúce, nakoľko podiel využiteľného mäsa je u nich až 150 kg 
(Vörös 2000, 98), na rozdiel od ošípanej, kde v prípade (takmer) dospelého jedinca (adultus/
subadultus) sa podiel spotrebného mäsa pohybuje okolo 40–50 kg a u mláďat ( juvenilis) len na 
úrovni 15 kg. Práve v prípade identifikovaných ošípaných v súbore z predhradia išlo výlučne 
o mladé jedince (medzi 16–24 mesiacom života). Rovnako nie je prekvapujúce, že práve na 
kostiach hovädzieho dobytka a ošípanej je najviac stôp po sekaní a rezaní, čo vypovedá o ich 
porciovaní. Žiaľ archeozoologické údaje nepodávajú informáciu o tom, či sa zvieratá porciovali 
priamo na hrade, alebo na panstve v okolí. Podľa urbára Dobronivského panstva, vyhotovenom 
Esterháziovcami v roku 1652, stáli pod Dobronivským hradom dva majere, v ktorých sa nachá-
dzali dojné kravy, asi 77 kusov záprahového dobytka, približne 260 oviec, 18 svíň a 19 úľov včiel 
(Maliniak 2014a, 62).

b) Lov divej zveri, ktorý v súbore zastupovalo 60 kusov kostí. Takýto malý počet nie je 
ničím výnimočný a odráža skôr dobový trend, nakoľko poľovačka tradične patrila k výsadám 

Graf 4. Hrad Dobrá Niva, predhradie. Hodnoty rozsahu pôsobenia teplôt na kosti jednotlivých druhov zvierat.
Diagramm 4. Burg Döbring, Vorburg. Werte des Ausmaßes von Hitzeeinwirkungen auf die Knochen der einzelnen 
Tierarten.
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zemepánov (Maliniak 2014a, 63). V súbore boli identifikované minimálne tri druhy lovených 
zvierat: jeleň, zajac a vtáky, pričom sa stopy po sekaní objavili len na kostiach jeleňa. Z paleo-
ekologického hľadiska môžeme predpokladať, že na lov boli využívané hlavne okolité lesy, vody 
a pasienky. Napríklad už v závere 15. storočia sa v prameňoch objavujú sťažnosti z Vígľašské-
ho panstva na zvolenských a dobronivských kastelánov, ktorí bezuzdne poľovali v súkromných 
zakázaných lesoch (silvas prohibitas) a rybárčili v zakázaných vodách na vígľašskom území 
(Maliniak 2009, 186). Z prameňov sa ale nedozvedáme, či zver bola na panstvá dovezená už 
naporciovaná a upravená na konzumáciu alebo bola odchytená živá. Zo 17. storočia sú k dispo-
zícii aj historické zmienky o tom, že divá zver bola chovaná v zajatí, prípadne, že zo Zvolenskej 
stolice boli divé druhy odchytávané a posielané napríklad do zverinca v Smoleniciach (Maliniak 
2015, 398–408). Pramene sa zmieňujú aj o vtáčnictve, t. j. lapaní vtákov, avšak nie je konkretizo-
vané, či išlo o vtáky na konzumáciu alebo chov. V mestských účtoch zo Zvolena sa v 16. storočí 
spomínajú hlavne jarabice (Maliniak 2009, 187). Tie boli spolu s divinou obľúbeným doplnkom 
potravy v prostredí šľachty i mešťanov (Duchoňová–Lengyelová 2016, 202), ako aj pri pohostení 
významnejších hostí.

c) Rybolov, ktorý je často podhodnotený v archeozoologických štúdiách, pretože len veľmi 
zriedkavo sa bez preplavovania podarí získať väčší súbor kostí, prípadne šupín. Aj v našom 
prípade tento zdroj obživy reprezentujú len dve kosti (artikulárna kosť a časť čeľuste), pričom 
konkrétny druh rýb sa nepodarilo identifikovať. Odchytávané mohli byť priamo v blízkych rie-
kach a potokoch, nakoľko poloha hradu Dobrá Niva sa nachádza práve v oblasti s viacerými 
meandrami a mŕtvymi ramenami. Medzi najznámejšie, ktoré tečú tesne v blízkosti hradu zo 
západnej strany, patrí potok Neresnica, ktorý je aj v súčasnosti lovným revírom pstruha lososo-
vého (Salmo trutta; Kuklová 2014, 19). Zároveň nemožno vylúčiť ani možnosť, že v okolí hradu 
sa nachádzal aj rybník. Dokonca v už spomenutom urbári z roku 1652 sa spomína, že pri mlyne 
pod hradom bol rybník (Maliniak 2014a, 62).

Nemáme k dispozícii veľa porovnateľných súborov z hradov z územia Slovenska. Hoci 
zrejme na všetkých sa vo veľkom počte objavujú okrem črepov, kachlíc a kovových nálezov aj 
zvieracie kosti, len v ojedinelých prípadoch sú spracované, resp. publikované. Z obdobia 15.–
17. storočia máme k dispozícii analýzu z hradu Lietava (Bielich 2015; Vozák 2014) a z Oponické-
ho hradu (Repka–Sater–Šimunková 2017, v tlači). Ešte pred porovnaním však okrem odlišného 
prostredia a zázemia hradov treba upozorniť aj na metodické (v prípade hradu Lietava nie je 
určený počet fragmentov, s ktorými sa pracovalo; odlišná metodika výskumu vrátane rozloženia 
skúmaných sond v areáli) i kvantitatívne rozdiely (z Oponického hradu bolo analyzovaných 296 
kusov kostí, čo je až osemnásobne nižšie číslo ako z hradu Dobrá Niva) pri spracovaní súborov. 
K výsledkom porovnania súborov z týchto hradov treba preto pristupovať racionálne a kriticky 
zhodnotiť výpovednú hodnotu ilustračného porovnávania dobovej fauny.

V pomere domácich zvierat k loveným boli Lietavský hrad a Oponický hrad na relatívne 
rovnakej úrovni. V obidvoch výrazne prevažovalo zastúpenie domácich druhov (97 % a 96,5 %). 
Na hrade Dobrá Niva je tento stav o niečo nižší (92 %). Skladba domácich zvierat bola rovnaká. 
Išlo hlavne o hovädzí dobytok, kozy/ovce a ošípané. Podstatne sa však líšili v zastúpení jednot-
livých druhov. Najvýraznejší rozdiel je u hovädzieho dobytka. Na Dobrej Nive tvorili fragmenty 
32 %, na Oponickom hrade 44 % a na Lietavskom hrade len 10 %. Rozdiely sledujeme aj u ošípa-
nej, ktorá v súbore z Dobrej Nivy tvorí 27 %, na Oponickom hrade 19 % a na Lietavskom hrade 
len 10 %. Najmarkantnejší rozdiel je ale u hydiny, ktorú na Lietavskom hrade zastupuje až 47 % 
všetkých kostí, kým na Oponickom hrade a na hrade Dobrá Niva tvoria len 3–4 %. V tomto prí-
pade by však bol potrebný aj údaj o počte fragmentov spracovanej vzorky z Lietavského hradu, 
nakoľko nevieme určiť mieru skreslenia percentuálneho vyjadrenia vzorky. Rozdiel je pravde-
podobne spôsobený metodikou vyhodnocovania výsledkov, a nie tým, že by sa vtedajší obyva-
telia Lietavského hradu natoľko odlišovali od svojich dobových kolegov na ostatných hradoch.

Čo sa týka lovnej zveri, na Dobrej Nive tak ako aj na Oponickom hrade prevažuje vysoká 
zver, hoci v našom súbore sa vyskytoval ešte aj zajac a divé druhy vtákov. Kosti zajaca boli prí-
tomné aj na Lietavskom hrade, kde bol zachytený spolu s medveďom a líškou hrdzavou (Vozák 
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2014,102). A rovnako ako na Lietavskom hrade, tak aj na hrade Dobrá Niva boli zachytené kosti 
rýb, ktoré dokladajú aj rybolov.

Záver

Plocha, z ktorej bol materiál z predhradia hradu Dobrá Niva analyzovaný, je pomerne malá, 
všetky interpretácie sú preto predbežné a po získaní nových nálezov v budúcnosti budú môcť 
byť doplnené a korigované. Zatiaľ presne nevieme, aké rôzne aktivity spracovania mäsitej potra-
vy boli realizované a v ktorej časti hradného areálu sa odohrávali, t. j. do akej miery boli zvieratá 
na hrade chované, prípadne zabíjané, resp. ako boli organizované rozličné dielne spracováva-
júce následne kožu a kosti zvierat. Napriek týmto „negatívam“ analyzovaný súbor vykazuje 
zaujímavé charakteristiky. Podľa dostupných údajov prevláda na väčšine neskorostredovekých 
a včasnonovovekých hradoch v potrave človeka hovädzí dobytok, nasledovaný ošípanou a ov-
cou/kozou. Hydina tvorí spravidla menej ako 5 % objavených kostí. Lov bol pre obyvateľov pred-
hradia a azda i samotného hradu pravdepodobne len okrajovou záležitosťou. Kosti zvierat boli 
spracované kuchynským spôsobom, pričom do stravy patrilo hlavne mäso z vybraných mäsitých 
častí tiel zvierat. Zaujímavé je, že analyzovaný súbor nepochádzal priamo z identifikovaného 
uzavretého objektu, ale išlo o „voľnú“ plochu a vrstvy vo východnej časti nádvoria. Samozrejme, 
až budúci výskum osvetlí širšie nálezové súvislosti a istotne doplní aj naše terajšie poznatky 
o využití zvierat na hradoch.

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (VEGA) číslo 1/0208/15 Človek a hory 
v priebehu času – od pravekých hradísk k stredovekým hradom.
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Zusammenfassung

Der Fleischkonsum in der Neuzeit auf Burgen: Eine Fallstudie von Burg Döbring

Das Nationale Kulturdenkmal Burg Döbring liegt auf einer konischen Erhebung (Abb. 1) 
in einer Entfernung von 3 km nördlich der eponymem Gemeinde in der Mittelslowakei im Kreis 
Zvolen. Das Burgareal hat eine zweiteilige Disposition von ovalem Grundriss und Abmessungen 
von ca. 80 × 90 m (Abb. 2). Die dort vom Lehrstuhl für Archäologie der Universität Konstantin 
der Philosoph in Nitra durchgeführten archäologischen Grabungen erfolgten im Jahr 2013 (in 
Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissen-
schaften in Nitra) und im Jahr 2014 (Beljak Pažinová–Beljak–Šimkovic 2015). 

Alle in dem vorliegenden Beitrag analysierten Knochen stammen aus Sondierungsgrabun-
gen, die im östlichen Teil der Vorburg durchgeführt wurden. Die Funde wurden in einer Schicht 
entdeckt, die in die Zeit zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert datierte Keramik und Kacheln 
enthielt. Insgesamt handelte es sich dabei um 1660 Knochenfragmente (14,8 kg). Der Gruppe 
unbestimmbare Arten (Indet.), bzw. der Gruppe große, mittlere und kleine Säugetiere wurden 
907 Exemplare zugeordnet (54,6 %).

Die anatomische und taxonomische Bestimmung der Knochen erfolgte auf Grundla-
ge der verfügbaren Veröffentlichungen von Tierärzten, Anatomen und Archäozoologen unter 
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Heranziehung eigener Vergleichssammlungen. In die Analyse wurden gleichzeitig auch die 
Quantifizierungsmethoden NISP und MNI aufgenommen.

Durch die Analyse des osteologischen Materials konnte eine große Vielfalt an Tierarten 
festgestellt werden. In dem Fundkomplex dominierten Haustierarten: Hausrind (Bos primige
nius f. taurus), Hausschwein (Sus scrofa f. dom.), Ziege (Capra aegagrus f. hircus), Schaf (Ovis 
aries f. aries), Pferd (Equus ferus f. caballus), Gruppe Schaf / Ziege (Ovis/Capra), mit geringem 
Anteil an Geflügel – Haushuhn (Gallus gallus f. dom.) und Hausgans (Anser anser f. dom.). 

An Wildtieren (Diagramm 2) waren in den Proben folgende Arten vertreten: Rothirsch 
(Cervus elaphus) und Feldhase (Lepus europaeus). Es kamen auch Wildvogelarten (Aves sp. 
indet.), Fische (Pisces sp. indet.) sowie ein Knochen eines nicht näher bestimmten Nagetiers vor.

Die an 64 Exemplaren (3,8 %) festgestellten Eingriffsspuren (Abb. 3; Diagramm 3) deute-
ten darauf hin, dass die Knochen geschnitten, zerhackt und sogar auch zersägt wurden, wodurch 
bestätigt wird, dass sie hauptsächlich zu Küchenzwecken verwendet wurden. Spuren einer Hit-
zeeinwirkung zeigten sich bei 70 Exemplaren (4,2 %; Diagramm 4). 

Durch die Analyse konnten drei Hauptquellen an Fleischkomponenten in der Ernährung 
der Burgbewohner ausgemacht werden:

a) Haustierhaltung (41,7 % der Knochen). In größerer Anzahl waren vor allem Hausrinder 
und Schafe/Ziegen vertreten, weniger dann Schweine, Pferde und Geflügel. Laut dem Urbar der 
Grundherrschaft Döbring aus dem Jahr 1652 standen unterhalb der Burg zwei Bauernhöfe, in 
denen sich Milchkühe, anscheinend 77 Tiere Zugvieh, annähernd 260 Schafe, 18 Schweine und 
19 Bienenstöcke befanden (Maliniak 2014a, 62).

b) Wildtierjagd (60 Knochenexemplare). Eine solch geringe Anzahl ist nichts außerge-
wöhnliches und spiegelt eher den Trend der Zeit wider, da die Hälfte traditionell zu den Vorrech-
ten der Landesherren gehörte (Maliniak 2014a, 63). 

c) Fischfang (nur zwei Gräten, ohne durchzuspülen entdeckt). Fische konnten direkt in den 
nahegelegenen Flüssen und Bächen gefangen werden. Im Urbar aus dem Jahr 1652 wird sogar 
erwähnt, dass sich an der Mühle unterhalb der Burg ein Fischteich befand (Maliniak 2014a, 62).

Aus der Zeit des 15.–17. Jahrhunderts stehen uns die Kollektionen von Burg Lietava (Bie-
lich 2015; Vozák 2014) und von Burg Apponitz (Repka–Sater–Šimunková 2017, im Druck) als 
Vergleichsmaterial zur Verfügung. Es scheint, dass auf den meisten hochmittelalterlichen und 
frühneuzeitlichen Burgen in der Ernährung der Menschen Rindfleisch überwog, gefolgt von 
Schweinefleisch und Schafs-/Ziegenfleisch. Geflügel macht in der Regel weniger als 5 % der 
entdeckten Knochen aus. Bei der Jagd könnte es sich eher nur um eine marginale Angelegenheit 
gehandelt haben.
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