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Dejiny obce sú staršie ako jej história
Keď sme v roku 2002 vydali prvé ucelené knižné dielo o našej obci, ukázalo
sa, že záujem o vznik, vývoj, skrátka ako sa Podtureň rozvíjala, bol veľký. Kniha
sa dostala do rúk nielen našim spoluobčanom, záujemcom zo širokého okolia, ale
i našim rodákom, žijúcim v zahraničí. Všade sa stretla s kladnou odozvou. Chceli
sme čitateľom verne priblížiť dejiny, ako aj súčasnosť. Prvé vydanie bolo o to dôležitejšie, že pred ním nebola história obce písomne spracovaná, takže prípadný
záujemca sa nemal o čo „oprieť“.
O históriu našej obce sa zaujímajú žiaci základných škôl, študenti, ale i ľudia
v zrelom veku. Nečudo, veď obyvatelia Podturne prežili rôzne útrapy, cholery
i vojenské nájazdy, požiare či povodne. Menila sa štruktúra rodov, zloženie správy
obce, závisle od panstva, ktoré vlastnilo majetky i v okolitých dedinách.
Akceptovali sme pripomienky spoluobčanov i rodákov žijúcich mimo obce
doplniť v ďalšom knižnom vydaní históriu vzniku, prvé náleziská života, akými
boli naši pôvodní obyvatelia, ako a čo život ťažko skúšaným predkom priniesol.
Mrzí ma, že sa v minulosti dosť necitlivo pristupovalo k nálezom nielen pri stavbe
diaľničného mosta ponad Podutreň, ale aj predtým, keď sa budovala železničná
trať Bohumín – Košice. Mnoho cenných nálezov, či už neodborným zásahom do
nálezových podmienok, alebo aj pri nedôslednej dokumentácii, sa zničilo, alebo
roztratilo po múzeách v Budapešti, Viedni a inde. Myslím si, že je zlým konštatovaním, keď sa hodnotí doba minulá, že sa napáchalo nemálo zla, ale v súčasnosti sa
pristupuje k problémom ochrany a zachovania historických pamiatok podobne...
Novým knižným vydaním chceme našim čitateľom rozšíriť obzor vnímania
pochopenia faktov, vzťahov a súvislostí. Veď pri rozhovoroch najmä s mladšími
ľuďmi, mnohým už nič nehovoria názvy VARTA, BAŠTA, VELÍNOK...
Všetko sú to s históriou našej obce mocne spojené vyvýšeniny, ktoré sú i dnes,
najmä u starších obyvateľov pevnými súčasťami ich spomienok ale aj identity.
Vyslovujem úprimne poďakovanie PhDr. Petrovi Laučíkovi, ktorý sa po našich „debatách“ podujal získať, zhromaždiť to, čo po všetkých výskumoch zostalo
a vlastne je našim dedičstvom.
Marián Vojtík
starosta
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Obr. 1: Mapa Wellingov od Júliusa Neudecka z roku 1871.
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Július Neudeck
Velínok pri Podturni
Toto opevnenie, zaujímavé pre každého bojovníka či výskumníka starovekých
stavieb, sa nachádza pri obci Podtureň, v Liptove, na pahorku vysokom 130 – 150 siah
(200 – 270 m), ktorý dominuje okoliu i rieke Váh. Svojou severnou stranou sa pripája
na vzadu ležiacu plošinu, od ktorej je oddelené výraznou priehlbinou. Z východu slúži
ako prekážka bystrina Jamníček a od západu 20 siah (36 m) hlboký skalnatý svah. Zo
všetkých okolitých výšin ani jedna neprevyšuje opevnenie, ktoré leží z dosahu ručných
zbraní. Najvyššia časť kopca, tvorí nepravidelnú, skoro elipsovitú plošinu s miernym
sklonom na východ. Je skoro úplne obkolesená valom, ktorého chýbajúce časti sú na
priľahlých poliach spadnuté alebo boli odkopané, rovnako ako neďaleké jamy na ťažbu
kameňa. Okolo centrálnej stavby I. (obr. 1) sa tiahne na východ, juh a západ malá plošina, ktorej okraje majú čiastočne vybudované valy a od nich celkom oddelene je na
piatich výbežkoch päť samostatných predopevnení. Svahy všetkých výšin majú sklon
45° až 60° oproti rovine na úpätí a tvorí ich sutina z vápencových brál. K týmto dielam
patrí asi aj na 1 000 siah (1 900 m) vzdialený val, ktorý na nachádza smerom k dedinke
(Benedekowa) Beňadiková a uzatvára údolie po celej šírke, až k Váhu.
Takéto prehradenie údolia na východe nebolo potrebné, lebo blízka rieka Belá
bola dostatočnou prekážkou, o to viac, že jej breh tvorí kamenistý zráz vysoký 6 až
8 siah (11 – 15 m). Medzi týmto opevnením a Váhom leží dnes obec Podtureň,
ale kedysi tam bol močiar. Medzi ním a opevnenou výšinou ostal len veľmi úzky
priestor, ktorý bol pri obrane neprechodný, lebo ani Váh na východe nemal žiadny
brod. Názov Podtureň – Unter dem Thurm – pochádza z toho, že pod týmto opevnením alebo pod stredovekou vežou (Thurm) bola založená dedina, hoci o tom
nie je možné nájsť žiaden dôkaz. Celá vyvýšenina sa volá Welling – Velínok. Toto
slovo je nesporne nemeckého pôvodu (zo slov Gewälle, Umwaltung, Wälle) s nemeckou koncovkou – ing.
Z centrálneho valu I., ktorý obkolesuje vrchol, ostali, ako sme spomenuli predtým, len niektoré časti. Podľa tvaru vrcholu sa zdá, že bol vybudovaný zo zeminy
a dnes má výšku 1 až 2 stopy. Vchod bol na južnej strane, ako to ukazuje stará cesta.
Centrálny val, so sklonom svahov 25° až 30°, mal na hornej hrane určite palisádu,
alebo bol pokrytý hustým krovím a zátarasami zo stromov, čím bol nedobytný.
Hlavný val 0 sa tiahne pozdĺž okraja už spomenutej plošiny, či terasy obklopujúcej plochý kopec a dá sa z neho ešte veľa rozoznať. Jeho výška je asi len 2 stopy
(60 cm), ale mohol byť kedysi podstatne vyšší, lebo úbočia sú strmé a väčšinou sa
skladajú zo skál a sutiny, takže mohli byť nedobytné.
Hlavný vchod a – a je hlboko vrezaný do skál a jeho poloha je výborne krytá
predsunutým opevnením III. Cesta b vznikla v novších časoch. Druhý vchod c – c
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Obr. 2: Hradisko Bašta s hrobkou rodu Podturňanských.
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na západnej strane je chránený tak opevneniami IV, V, ako aj dvoma priečnymi
valmi d, e v polovici svahu. V úžľabine zo severu sa nenachádza žiadna stopa po
hlavnom vale, možno sa obidve krídla spoliehali na tamojší les, ktorý urobili nepriechodný zátarasami z postínaných stromov.
Tam sa nachádza veľká priehlbina e s priemerom 15 siah (27 m), ktorá mohla
slúžiť ako nádrž na vodu. Predsunutá pozícia II leží na prvom východnom výbežku a pozostáva z 5 – 6 stôp vysokého kopčeka. Tvar ohradenia už nie je zreteľný
v dôsledku kultivácie pôdy.
Predsunutú pozíciu III, ktorá je osamoteným kamenným kúželovitým kopcom,
od hlavného valu oddeľuje stará cesta. Na plošine severným smerom stojí úplný
základ veže 2,5 siahy (4,7 m) vysoký, ktorý pozostáva z prepálenej hliny. Na okraji
kopčeka sa tiahne malý val, ktorý je od veže oddelený priekopou v tvare polmesiaca. V strede sa nachádza val, ktorého vnútro je splanírované smerom na juh, na
spôsob plošiny. Mala pravdepodobne drevenú nadstavbu, slúžiacu ako vnútorná
opora pre zrubené stavby. Na východnej strane z vonkajšieho svahu valu sa opäť
nachádza izolované miesto trojuholníkového tvaru.
Keďže išlo o najzložitejšiu a najzaujímavejšiu stavbu na celých Vellingoch,
prikladám podrobný plán (obr. 2). Predsunuté postavenie IV je na juhu dokonale
oddelené od hlavného valu a nachádza sa na významovo väčšom a vyššom kopci
než postavenie III. Na severe ležiaci základ veže z vypálenej hliny má zvlášť pozoruhodné črty. Vnútorný priestor má plochu 9 štvorcových siah (32 m2), na východe
má vchod, ktorý vedie na podobný trojuholníkový výbežok, ležiaci mimo opevnenia, aký sa vyskytuje na postavení III. Tento v strede prehĺbený kužeľ má výšku
2,5 siahy (4,7 m) a tiahne sa ako val okolo celého vrcholu. Zo západu, kde je svah
menej strmý, sa paralelne s prvým valom nachádza druhý, cez ktorý vedie čiastočne zosunutý chodník z údolnej roviny do vnútra hradieb. Na celkom rovnom vnútornom priestore sa nenachádza žiadna stopa po bývalých drevených stavbách.
Predsunuté opevnenie V, najmenšie, leží v hlavnom vale 0 a je k nemu pripojené
jedným vápencovým výbežkom. Dominujú mu vedľa stojace stavby IV a VI, ako aj
chodníky smerom k postaveniu VI v hlavnom vale, vedľa oboch priečnych valov d
a e. Odzadu má čiastočne zachovalý 5 stôp (1,5 m) vysoký a 2 siahy (3,80 m) široký
val, ktorý uzatvára celú stavbu.
Pretože svahy sú tu zo skál, na okrajoch nenachádzame žiadne stopy po valoch.
Predsunuté postavenie VI je zo západu z troch strán dobre chránené skalami a strmými svahmi. Vidieť tu ešte časti valu, ktorý meria 2 stopy (60 cm) ako aj pahorok
vysoký 3 stopy (90 cm). Kultivácia tu nemilosrdne ničí a zarovnáva všetko alebo
väčšinu stôp. Asi 1 000 siah (1 900 m) odtiaľto smerom na západ uzatvára rovinu v údolí val, ktorý sa tiahne až k Váhu. Ten je 3 stopy (90 cm) vysoký, 4 stopy
(120 cm) široký a čiastočne lemuje cestu do Jamníka. Od hradskej bol val zarovnaný starou cestou do Jána. Za ňou leží urnové pole, o ktorom sa zmienim neskôr.
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Zvlášť zaujímavé sa mi zdali vežové základy stavieb III a IV, tak som dal vykopať priečnu sondu cez opevnenie IV, v ktorej boli zistené nasledujúce vrstvy:
Najprv bol humus s vypálenou hlinou a úlomkami z džbánov, potom 1,5 stopy
(45 cm) hrubá vrstva čistej poddajnej vypálenej hliny a nakoniec 1,5 siahy (2,80 m)
široký múr z tufu a vápencových bridlíc, ktorý bol zhora pokrytý vypálenou hlinou. Vo vypálenej hline sú ako malé rúrky pozorovateľné odtlačky slamy.
Prítomnosť mnohých drevených stavieb je badateľná najmä po silných dažďoch, kedy sa z kopcov vyplavuje drevené uhlie a popol. Nachádzajú sa tam aj
trojhranné kusy hliny, ktorá slúžila ako výplň medzi brvnami stavieb. Po požiari sa
výplň vypálila a zachovala dodnes. Pod x, v priloženom pláne je polkruhový výrez
svahu, v strede ktorého je kužeľ zo zeminy. Možno tam stála socha božstva?
Prepočet kapacity hradiska, ak muži stáli od seba na jeden krok: centrálna časť
– 1 620 mužov, predsunuté opevnenie III – 700 mužov, predsunuté opevnenie IV
– 600 mužov, predsunuté opevnenie V – 250 mužov, hlavný val – 3 750 mužov.
Spolu 6 920 mužov. Je pravdepodobné, že tento obranný komplex po pokojnom
prevzatí Slovanmi sa používal ako obetné alebo obranné miesto a tiež sa občas
využíval a vylepšoval v časoch tatárskych nájazdov, období husitov a v časoch
Rákoczyovcov.

Nálezy
Našlo sa obrovské množstvo spálenej hliny odtlačkami rastlín, ručne robené
nádoby a nádoby zhotovené na kruhu. Z vyšších častí sa po každom daždi vyplavili aj bronzové predmety. Kúsky bronzu, ktoré som sám našiel na rôznych miestach
v popole, boli nasledovné (obr. 3):
2 veľmi pekné tmavozelené patinované prstene (Fig. 2 a 3),
1 ozdoba, ktorá predstavuje slnečné koleso (Fig. 1) s čiernou patinou,
1 náramok (Fig. 4), 1 náušnica z medi (Fig. 5), 1 ozdoba (Fig. 6), 1 ihlica (Fig. 7).
Systematické vykopávky by iste objavili zaujímavé predmety aj dnes. Doposiaľ
som sa ale nepodujal na žiadne kopanie. Medzi ľuďmi dlhý čas kolovali príbehy o tejto lokalite, o zmiznutom zámku, o pokladoch, ktoré sa tam našli alebo
nachádzajú. Opevnenie III je staršie, ostatné stavby boli vybudované až počas
Markomanských vojen kvôli rozšíreniu opevnení na väčšiu rozlohu. Dr. F. Kenner
píše v „Noreum und Pannonien“ strana 56, že Commodus presadil v mierových
podmienkach nasledujúci bod s Markomanmi, Kvádmi a Búrmi: „...že Markomani
a Kvádi budú mať len raz mesačne a na jednom mieste svoje zhromaždenie, pričom
ale zakaždým musel byť prítomný jeden rímsky centúrio ako vládny komisár.“ Že
by bolo podturňanské opevnenie miestom takýchto stretnutí?
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Obr. 3: Súbor bronzových predmetov, ktoré našiel Július Neudeck.
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Objavy germánskeho pohrebiska pri Podturni
Na vnútornej strane prehradenia údolia boli pri stavbe železnice nájdené urny
a nebude asi nezaujímavé, keď presnejšie popíšem tieto nálezy. Pri stavbe železnice
nie je neobvyklé, že sa narazí na staré pohrebiská a že sa objavia nálezy zo starých
čias. Spočiatku robotníci urny rozbíjali, kosti porozhadzovali, namiesto toho, aby
ich nechali pokope, len aby sa práca nezastavila. V lepšom prípade nález prebral
vedúci skupiny alebo dohliadač, zoškrabal zelenú patinu, aby zistil, či to nie je
zlato a ak bol sklamaný, dal to svojim deťom na hranie alebo zahodil. V druhom
prípade, zvlášť keď boli nájdené mince alebo cenné nálezy, robotníci nález zatajili
a večer v kantíne a barákoch ich predali podomovému obchodníkovi za pár grajciarov. Ak ich odhalili, predmety im skonfiškovali.
Výsledkom takejto situácie je, že napriek rozsiahlej stavbe železníc sa tak málo
nálezov dostáva do rúk odborníkom a tým sú navždy stratené pre vedu. Pri stavbe
Košicko-bohumínskej železnice som sa snažil poučiť vedúceho skupiny pracujúceho neďaleko môjho postu, aby ma v prípade nálezu informoval a dokonca som ho
prehovoril, aby dal robotníkom „trinkgelt“. Na tomto mieste pracovali dlho, pozdĺž
celej trate boli vykopané haldy zeminy a ja som každý deň dúfal, že dostanem správu o náleze, ale zbytočne. Až v auguste 1870 sa rozprávali roľníci medzi sebou, že
na železnici našli plné hrnce zlata. Podľa tohto chýru som hneď vedel, že robotníci
narazili na staré pohrebisko a ponáhľal som sa presvedčiť na vlastné oči.
Na úpätí vyvýšeniny z vápenitého slieňa bolo potrebné vykopať ryhu, ktorá
musela preťať pahorok. V tomto 8 siah (15 m) širokom výkope sa odkryla malá časť
pohrebiska. V hĺbke 1 – 4 siahy (1,9 až 7,6 m) sa v nepravidelných vzdialenostiach od
seba našlo 25 urien. Hĺbka závisela od toho, či urna bola bližšie k vyvýšenine alebo
ďalej. Všetky urny ležali v horizontálnej vrstve popola, 6 až 10 palcov (15 až 25 cm)
hrubej. Boli dobre vypálené, zhotovené na hrnčiarskom kruhu, čiernosivé, vyzdobené jednoduchými pásikmi a bodkami, s otvorom 6 až 8 palcov (15 až 20 cm). Vysoké
boli 6 palcov. Všetky s výnimkou jednej boli prikryté ploským kameňom a naplnené
až po okraj malými kúskami kostí, úlomky z lebky a zuby vždy chýbali. Urny s výnimkou jednej malej, ktorá bola ukrytá v inej, väčšej, boli rozdrvené tlakom zeme.
Pohrebisko bolo obklopené múrom z veľkých kameňov, ktorý bol 3 stopy vysoký
a 6 stôp široký a v jeho vnútri boli uložené urny bohatých, pretože vo všetkých
boli nájdené cenné predmety ako obeť. V urnách ležiacich mimo múra náleziska sa
nenašlo nič, iba ojedinelé hlinené korálky. Boli tam pravdepodobne pochovaní len
chudobní ľudia. Pretože výkop železnice odkryl iba malú časť, je pravdepodobné, že
za železničným násypom sa urnové pole tiahne značne ďaleko.
Medzi obvodnými múrmi sa nachádzalo 8 urien, v ktorých sa našlo 8 bronzových ihlíc, 1 bronzový prsteň s tromi závitmi, 3 bronzové náušnice, jeden drôt
z točeného bronzu, štvorhranný kus pórovitého zeleného skla a 3 sklené korálky.
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Všetkých 25 urien stálo zasypaných vo vrstve popola, o čom som sa už predtým zmienil. Zdá sa, že telá boli spálené na tomto mieste, zvyšné kosti rozdrvené
a vsypané do urien. Jedna urna si zaslúži, aby som ju podrobnejšie opísal, lebo
je zvlášť pozoruhodná. Je taká veľká ako ostatné, ale má silnejšie steny a nebola
prikrytá ploským kameňom, ale miskou 5 palcov (12,5 cm) vysokou a 12 palcov
(30 cm) širokou. Nestála na zemi, ale v podobnej, prázdnej miske. V jej vnútri som
našiel ešte jednu, malú, naopak obrátenú urnu, ktorá bola 3 palce (7,5 cm) široká
a rovnako vysoká. Bola zdobená milým ornamentom s bodkami, s troma záhybmi
a mala odlomené ucho. Ďalej tam bola 15 palcová (37,5 cm) bronzová ihlica ohnutá do kruhu s guľatou hlavičkou a špirálovitý prsteň. Okrem malej urny boli všetky
nádoby rozbité.1 Napriek tomu, že všetky nálezy boli z bronzu, myslím si, že toto
pohrebisko a miesto spaľovania pochádza z doby železnej, lebo technika a forma
náleziska poukazuje na rímske originály. Je tiež pravdepodobné, že ozdobné predmety, si zachovali pekný zlatožltý bronz do historických čias a železo sa používalo
len na zbrane a náradie. Okrem toho, boli všetky nádoby urobené na hrnčiarskom
kruhu, milo a vkusne vyzdobené2, ťažko predpokladať, žeby germánske kmene,
ktoré objavili tieto oblasti, mali taký vytríbený vkus už v dobe bronzovej.
Elegantné a vkusné ihlice, ktoré majú priemernú dĺžku 5 palcov (12,5 cm), sa
pravdepodobne používali ako ozdoba do vlasov na upevnenie účesu. Na čo slúžila
15 palcov (32,5 cm) dlhá ihlica, sa dá len ťažko vysvetliť. Podobne dlhé ihlice, v Liptove sa našla jedna 20 palcová (50 cm) a jedna 27 palcová (58 cm), sa používali
na zapnutie kožených stanov, k čomu mohlo byť určené súdkovité zosilnenie pod
hlavičkou, aby zabránilo jej skĺznutiu.
Z nemeckého originálu preložila Mgr. Mária Lojdlová.
Július Neudeck (1866 – ...) – Bol inžinierom na stavbe Košisko-bohumínskej železnice.
Okrem svojej práce bol poverený aj mapovaním archeologických lokalít, ktoré pretínala trať a záchranou nájdených pamiatok. Spolu s B. Majláthom sa zúčastnil výskumu
Liskovskej jaskyne, kde urobil aj technické merania a mapu. V Liptove ho upútali najmä výšiné hradiská. Ich súpis bol hlavným obsahom dvojdielnej štúdie, ktorú napísal
neskôr. Z 26 opevnených lokalít až 18 hrádkov sa nachádzalo v liptovskej časti horného povodia Váhu. Do histórie sa zapísal ako priekopník geodetického zameriavania
archeologických lokalít na Slovensku. Zaslúžil sa najmä o to, že Liptov bol koncom
19. storočia začlenený medzi najbohatšie miesta s výskytom archeologických lokalít
a nálezov v Rakúsko-uhorskej monarchii.
1

2

Bronzové milodary, rúčka tri výstupky vyvolávajú pochybnosť, či malá urna bola vyrobená na hrnčiarskom kruhu. Pozn. redakcie – pôvodnej.
Na hrnčiarskom kruhu vyrobené nádoby sa nevyznačujú ani vkusným vyhotovením, ani
pekným zdobením. Pozn. redakcie – pôvodnej.
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Béla Majláth
Praveké sídliská Liptovskej župy
Július Neudeck (priateľ a tiež archeológ) autora r. 1870 upozornil na kopec nad
Váhom pri hradskej zvaný Varta (Warta – ide o Baštu) v chotári obce Podtureň.
Samotný tvar kopca vyvoláva podozrenie, že v minulosti mohol byť svedkom spoločenských udalostí.
Na obr. 5 vidno dodnes náznak cesty širokej cca 4 stopy (pod cestou je rodinná
hrobka Podturnianskych. Pokračujme ďalej, úzkym chodníkom smerom hore. Na
severnej strane kopca sa mierne zatáča a tvorí priehlbinu medzi strmým skalným
zrázom a homoľovitým vrcholom. Tam, kde sa na západnej strane vrchol (označený
ako 3 na obr. 4) oddeľuje od ostatného povrchu kopca, som našiel veľké množstvo
spečených beztvarých kúskov hliny ktoré pokrývajú aj celý severný svah.
Vrcholové plató kopca, označené ako 4, sa horizontálne rozširuje zo západu
na východ v tvare vajca o ploche cca 1 jutra. Táto plocha bola kedysi oplotená
– prezrádza to priekopa, ktorá sa tiahne dookola, so zvyškami po požiari. Plocha
označená 5 je cca 20 siah dlhá, rovnako široká, a predstavuje vnútorný opevnený
priestor, ktorého ohraničenie je dodnes jasne pozorovateľné. Skalnatá vyvýšenina

Obr. 4: Podrobný plán hradiska Bašta od B. Majlátha, ktoré interpretoval
ako praveké obetisko.
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na západnom svahu je relatívne nižšia ako temeno kopca, preto je na tejto strane
ľudskou rukou navŕšený zemný val cca 16 stôp vysoký a jeho homoľovitý vrchol
je o 12 stôp vyšší ako kóta 4. Tento umelý kopček sa skladá z miestnej sivohnedej
hliny. Na jeho vrchole je kruhovitá priehlbina o priemere 3 stôp. Táto priehlbina
pokračuje na východnej strane úzkym jarčekom do strmého svahu medzi temenom kopca a vrcholom kopčeka.
Vonkajší povrch umelého kopčeka má bledohrdzavočervenú farbu. Povrchný
pozorovateľ by ju považoval za červenú hlinu, ale po podrobnejšom skúmaní je
zrejmé, že povrch celého kopčeka je pokrytý drobnými spečenými kúskami hliny,
značne deformovanými aj poveternostnými vplyvmi.
V priestore medzi vnútorným a vonkajším valom na temene kopca, v mieste
značenom 6, možno nájsť v hĺbke sotva
niekoľkých palcov pod pažiťou nespočetné
množstvo rozličných (veľkosťou, hrúbkou
aj tvarom) zlomkov keramiky. Na obr. 6 je
nádobka, ktorá sa našla v mieste 3 v priehlbine, iba 1 stopu pod povrchom, predmet
na obr. 8 sa našiel v mieste 5 za vnútorným
valom.
Z geologického hľadiska skúmaný vrch
pozostáva z dolomitického vápenca, ktorý
Obr. 5: Nádobka, ktorej B. Majláth počas treťohorných procesov neodolal
(horotvorným a poveternostným) vplypripísal kultovú funkciu.
vom a rozštiepil sa. Dnes je členený úzkymi
roklinami so strmými svahmi na 3 časti, je tu aj veľa uvoľnených skál. Praveká kultúra pochopila túto pôvodnú jednotu kopca a využila ju aj ku kultovým účelom.
Dodnes sa zachovali názvy troch častí kopca: Bašta, Varta – strážne miesto, Welling
podľa nem. Wallring alebo Ringwall, kruhový val.
Opevnenie, ako aj Hrádek (v L. Hrádku) bolo chránené jediným valom – priekopou, na ostatných stranách je strmý svah – slúžilo nanajvýš na ochranu dobytka.
Podobne Hradok pri Lipt. Sv. Jáne, Kolombiarka pri Štrbe. Na týchto miestach sa
nebývalo, lebo ani najusilovnejšie pátranie neobjavilo nejaké predmety, keramiku,
ktoré by svedčili o bývalých príbytkoch, hoci obe miesta majú v blízkosti potok.
Opevnenia s dvojitým valom (popísané u Nemcov,
Čechov…) sú na Liptove,
Spiši a v Turci skôr zriedkavým javom. V Liptove je to
Obr. 6: Domnelé germánske runy z nádobky
Varta pri Podturni, Mních
na obr. 6.
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pri Ružomberku, Pražma pri Vlkolínci, na Spiši opevnenie pri Hrhove a Podhradí,
v Turci na rovine medzi Sučanami a Priekopou. Opevnenia s dvojitým valom sú
už vhodné aj na ochranu obyvateľov, alebo chránia kultové miesto a tajomstvá
pred nezasvätenými.
Na temene kopca Varta je planina o rozlohe 1 jutra, okolo ktorej je viditeľný
pozostatok po „múre“ či vale, budovaného bez spojidla z „mušľového krasového
vápenca“ po celom obvode. Val je prerušený iba na západnej strane v mieste, kde
sa dvíha kopček označený 3. Toto miesto je chránené hlbokou priekopou (ostali
po nej stopy po vybratí pôdy). Kruhový val ostáva dnes už len na úrovni pažite, ale
možno nebol ani pôvodne vyšší, lebo v jeho
blízkosti dodnes nachádzame vo veľkom
množstve neforemné kúsky hliny.
Okolo bodu 5 je tiež kruhová ohrada.
Tento bod leží takmer o 2 stopy nižšie ako
je ostatný povrch kopca. V hĺbke niekoľko
palcov pod pažiťou som našiel čiernozem
a vrstvu popola nerovnakej hrúbky. Vo
vrstve popola sa nachádzal aj predmet pagáčového tvaru na obr. 8, neznámeho určenia.
Autor sa domnieva, že bod 5 slúžil na bývanie (tu nie je kruhový val na kamennom
základe). Tu sa našiel predmet z obr. 8, aj iné
Obr. 7: Diskovitý predmet
vypálené črepy odlišného charakteru ako
so solárnou symbolikou.
mimo tejto plochy. Mimo nej autor nenašiel
žiadne ohnisko. (Podobné skúsenosti získal autor aj na Mníchu a na Pražme.)
Miesta opevnené dvojitým valom a s oddeleným kultovým miestom sú vôbec
zriedkavé, na Liptove poznám iba dva: Vartu a Havránok.
Skalný podklad kopca Varta na západnej strane – tam, kde sa teraz dvíha vrchol
značený 3 – dosahuje o 4 – 5 stôp nižšiu úroveň (nadmorskú výšku) ako na susednom plochom temeni kopca.
Vezmime do úvahy, že kedysi nebola táto časť oddelená od celku Bašty s Wellingom. Nie je možné, aby sa na časti s nižším skalným podkladom usadila taká
vysoká vrstva hliny, ktorá prevýšila jej úroveň na časti s vyšším skalným základom.
(Ešte menej pravdepodobné je, že sa tak udialo po oddelení jednotlivých častí.)
Z toho vyplýva, že pahorok či kopček 3 bol určite vytvorený ľudskou rukou – zrejme pre kultové účely. Obrysy kopčeka geometricky zodpovedajú homolovitému
tvaru – musí teda byť umelý. Priehlbenina na vrchole homole a z nej na východ
smerujúci jarček, predstavujú dutinu pod obetným stolom, do ktorej stekala krv
obete. Ako inak by sme mohli vysvetliť pôvod takého veľkého množstva spečených
kúskov hliny, ktoré pokrývajú celý povrch kopčeka, ak nie veľkým ohniskom, na
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ktorom horela vatra, prípadne sa spaľovalo telo obete? Na tomto mieste (aj keď
neveľkom) som našiel aj najhrubšiu vrstvu popola a zbytky uhlíkov. Skúmajúc
terén som tu našiel nádobku na obr. 5. Mám zato, že tento kopček je obetným
pahorkom.
Na základe svojich porovnaní zaraďujem liptovské pohanské hradiská do obdobia, ktoré predchádza výbojom Rimanov. Nájdené úlomky keramiky to potvrdzujú svojou technikou vyhotovenia aj materiálom a slúžia tiež ako dôkaz toho,
že obranný val na kopci Varta chránil jedno z posvätných miest prastarého kultu.
Z vnútornej strany valov, v blízkosti stien som vyzdvihol veľké množstvo nedbalo
pohodených väčších i menších zlomkov keramiky rôznej hrúbky, ale rovnakého
vyhotovenia. Nebolo možné pokúsiť sa o rekonštrukciu jednotlivých rozbitých kusov (taký neporiadok tam bol!). Niektoré úlomky boli vypálené do tehlovočervena,
iné mali farbu sivej špinavej hliny – nejavili známky vypaľovania.
Všetky nájdené zlomky keramiky boli vyrobené rukou (bez hrnčiarskeho kruhu),
nepozorujeme na nich stopy takého hladenia a typického kruhového vydutia, ktoré
sú charakteristické pre keramiku zhotovenú na hrnčiarskom kruhu. Výnimku tvorí
jediný kus (úlomok), na ktorom sa vyskytuje najprimitívnejšia lineárna výzdoba,
rytá ostrým alebo špicatým dreveným
nástrojom. Na ostatných črepoch sa nikde
nevyskytujú žiadne ornamenty.
Hrúbka keramiky je 1 palec, u najtenších iba 6 lines, niektoré sú vypálené do
tehlova, iné boli sušené pri voľnom ohni.
Materiál: tvrdá hlina sem-tam zmiešaná
s drobným štrkom či pieskom (veľkosť
zŕn ako šošovica). Mnohé kusy sú akoby posypané z vonkajšej strany zrnami
Obr. 8: Druhý nájdený diskovitý
drobného piesku. Pieskom posypaný resp. predmet s motívom svastiky, v praveku
neposypaný povrch keramiky napovedá, rozšíreným prakticky po celej Euroázii
že takto rozlíšené nádoby snáď slúžili rôznemu účelu, hoci boli zhotovené z rovnakého materiálu.
Som ochotný prijať názor Kalinu von Jättenstein, ktorý na českých kultových
náleziskách často pozoroval takéto rozbité a rozhádzané kúsky keramiky a usúdil,
že v prastarých pohanských časoch sa pri obetných rituáloch, pohreboch, karoch
a náboženských obradoch vôbec, po skončení úkonov použité nádoby rozbili
a pohodili. Ku všetkým náboženským úkonom pristupovali s novými nádobami.
Jedine pohrebné urny, do ktorých ukladali pozostatky spálených tiel a popol, sa
kládli na pohrebiská celé, nezničené.
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Uvedený názor prijateľne vysvetľuje veľké množstvo rozličných, na hromadu
vyhodených črepov, ktoré sa vyskytujú aj vnútri liptovských obranných „valovísk“,
podobná skúsenosť môže tiež svedčiť o tom, že takéto obranné stavby boli často
budované okolo obetných miest.
Pozn.: V odkrytých hroboch (mohylách) sa vyskytujú úplne rovnaké zlomky keramiky, ešte
aj v takých, v ktorých nachádzame železné predmety. Buďme zatiaľ zdržanliví pri určovaní príslušnej doby, aby sme sa nepomýlili o viac storočí.

Keďže iné nájdené predmety v Liptove poukazujú na dobu bronzovú a na
spomínaných miestach v Liptove nebolo ani stopy po železnej rude, primitívne
hrubé prevedenie keramiky pripomína bronzovú dobu. Preto tieto obranné valy si
dovoľujem datovať aspoň do 7. – 8. stor. pred Kristom.
Najvýznamnejším keramickým nálezom na Varte sú: nie úplne zachovalá nádobka (obr. 5), keramický výtvor v tvare pagáča (obr. 7 a 8).
Nádobka z obr. 5 bola nájdená na mieste označenom 3 na obr. 4 v priehlbine na
vrchole obetného kopčeka. Predmet v tvare pagáča sa nachádzal na mieste označenom 5 pri vnútornej strane vnútorného ochranného valu pod pažiťou. Považujem
tieto predmety za vyslovene kultové, nielen preto, že sa našli na uvedených nápadných miestach, ale aj preto, že sa svojím charakterom nehodia ani na pohrebné
účely, ani na uchovávanie potravín.
V mieste najväčšieho vydutia nádobky bolo do nej ostrou kosťou alebo drevom
vyrytých 8 znakov z obr. 6. Nedokonalý tvar nádobky prezrádza, že bola tvarovaná
len voľnou rukou, nie na kruhu, sú na nej aj odtlačky prstov a nechtov. Vnútro nádobky bolo čierne a prezrádza stopu po ohni, dyme.
Pagáčovitý predmet z obr. 8 javí tiež známky primitívneho vyhotovenia, kruhový obvod je nepravidelný a má priemer 4 palce, výšku 1 palec. Uprostred je vyrytý kruh o priemere 2 palce 6 lines, vnútri tohto kruhu je hlboko vyrytý kríž (obr.
8). Kolmé predĺženie ramien kríža smeruje zľava doprava, nie naopak. Ramená
kríža (od konca po koniec) majú dĺžku 1 palec 7 lines.
Pozn. redaktora.: Spomínaný Thorsov znak nie je práve zriedkavý na severských hrebeňoch,
nádobách a pod., je preto možné, že existovali aj ďalšie podobné predmety.

V závere tejto kapitoly Béla Majláth zhŕňa s zovšeobecňuje výsledky svojho jeden
a polročného výskumu na liptovských pohanských hradiskách.
Názvom „pohanské hradisko“ sa označujú rôzne opevnenia, zemné valy, priekopy a šance zo železnej doby, prípadne z obdobia predchádzajúceho kresťanskú
éru. Môžeme ich rozlišovať nasledovne: Často sa vyskytujú a sú vhodné pre ochranu dobytka: časť vrchu (kopca) je v rovnej línii oddelená priekopou alebo zemným
valom. Menej časté a vhodné pre ochranu ľudských obydlí: ak je vonkajší okraj
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temena kopca opatrený ochranným valom (baštou) kruhového alebo vajcového
tvaru a má aj vnútorný kruhový ochranný prstenec. Najzriedkavejšie: ak sa na
niektorom konci temena vrchu nachádza ľudskou rukou vytvorený menší homoľovitý kopček obkolesený jednoduchým alebo dvojitým zemným valom – predstavuje chránené posvätné obetné miesto. Na všetkých liptovských hradiskách platia
tieto zásady: Obetné kopčeky slúžiace náboženskému kultu bývali vytvárané na
západnom konci opevnenia, aby si pravekí kňazi obrátení na východ mohli prezerať zhromaždený dav v smere Slnka. Jednotlivé hradiská (opevnenia) boli od seba
vzdialené na dohľad, aby si strážcovia mohli odovzdávať a šíriť znamenia (signály)
ohňom.
Liptovské hradiská sa naviac stavali na osamelých kopcoch, vždy v blízkosti
vody (rieka, potok). V areáli opevnených posvätných miest sa nepochovávalo.
Nenašiel som tam žiadnu popolnicu alebo hrobové miesto, hoci je možné, že pohrebný obrad sa vykonával práve tu, ale pozostatky mŕtvych sa pochovávali mimo
opevnenia alebo na úpätí kopca. Svedčí o tom pohrebisko v Uhorskej Vsi, v blízkosti kopca Varta, rovnako pohrebisko pod kopcom Hradek, ako aj v Bešeňovej
v blízkosti Havránka (o ňom som už referoval v Arch. Ért.). Pri pohrebných obradoch sa kultové nádoby porozbíjali, pri každej príležitosti sa použili nové. Tým sa
dá vysvetliť veľké množstvo pomiešaných, pohodených hlinených črepov rôzneho
tvaru, materiálu a hrúbky. Materiál obranných valov: základom bol nasucho kladený 3 – 4 stopy široký kamenný múr, na ňom vypletaný plot pokrytý hlinou zmiešanou s rastlinnými vláknami. Takéto opevnené miesta sa využívali aj v neskorších
kultúrnych dobách (čo sme zistili aj na Liptove). Preto je treba pozorne rozlišovať
medzi charakteristickými znakmi tej-ktorej epochy, čo je dôležité najmä z hľadiska
rozlišovania kamenných múrov a množstva keramiky.

Pohrebisko na brehu Váhu
Béla Majláth bol v roku 1870 v Podturni pomerne známy, ako človek, ktorý sa zaujíma o starožitnosti a pri ktorom je možné zarobiť aj nejaký ten groš naviac. Tak sa
dostal k pohrebisku pri Váhu. Zo svojho výskumu nám zanechal veľmi podrobný popis
svojich prác, ktorý zodpovedá skutočnému technickému denníku, aký sa vypracováva
aj pri súčasných terénnych výskumoch.
5. augusta minulého roku ma vyhľadal železničný robotník, obyvateľ z Uhorskej
Vsi s tým, či „tu býva ten pán, čo skupuje všelijaké haraburdy...“ a ukázal mi špirálovitý prsteň, ktorý našiel v pieskovni na pomedzí (rozhraní) chotára Uhorskej
Vsi s Podturňou. Prsteň uviazol v rošte, na ktorom preosievali piesok. Hneď som
prsteň kúpil a na druhý deň som sa vybral na miesto, kde som zistil nasledovné:
Na tom mieste podturnianskeho chotára, ktorý sa juhozápadne od hradskej asi
na 10 – 12 siah od vôd Váhu vkliňuje do chotára Uhorskej Vsi, na mieste zvanom
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„Nižná Raven“, sa pozdĺž Váhu na jeho pravom brehu rozprestiera piesková usadenina. Tu, pod aluviálnou vrstvou (3 stopy) a nad diluviálnym štrkom, sa nachádza
asi 21 stôp hrubá kultúrna vrstva. V chotári Uhorskej Vsi sa v takejto vrstve nachádzali kultúrne pozostatky z praveku, zodpovedajúce charakterom keltskému pohrebnému rítu (viď. analogické nálezy z popolnicového poľa v Ondrašovej, Arch.
Közl. VIII. zv., II. zošit). Na brehu Váhu, 21 stôp hrubá vrstva piesku je pokrytá 3
stopy hrubou vrstvou aluvia. Majúc na zreteli informácie od železničného robotníka o mieste nálezu špirálovitého bronzového prsteňa – začal som kopať hlbšie na
tomto mieste. Asi v polovici pieskovej vrstvy sa ukazovali kúsky popolníc.
6. augusta sa objavila urna z doby bronzovej. Na ploche cca 50 štvorcových
siah sa nachádzali popolnice bez akéhokoľvek usporiadaného systému, bez
hlineného lôžka alebo kamenného
obloženia. Všetky popolnice boli rozbité na drobné kúsky, výnimkou je tá,
ktorá sa našla 17. augusta. na východnej strane pohrebiska. Rozmery tejto
popolnice: 10 palcov vysoká, priemer
otvoru 7 palcov, aj napriek prasklinám sa jasne ukazoval pôvodný tvar.
Popolnica bola prikrytá vrchnákom
s nadol zahnutým okrajom, po zdvihObr. 9: Nádoba
nutí vrchnáka sa prítomným naskytol
jedinečný a zaujímavý pohľad: popolnica bola až po okraj naplnená masou pozostávajúcou zo zvyškov ľudských kostí spojených s hlinou a pieskom, v prostriedku
tejto masy (otvorom nadol) bola umiestnená nádoba z obr. 9, ktorá bola ovinutá 13
palcov dlhou skrivenou bronzovou ihlicou s guľatou hlavičkou.
V 12 popolniciach som našiel obvyklé pietne pohrebné príslušenstvo z bronzovej doby, v 5 som však nenašiel po ňom ani stopy. Toto boli výsledky zo 6. augusta.
11. augusta sme vo vzdialenosti 4 stôp natrafili na popolnicu, ktorá okrem jednej
sklenej a jednej hlinenej perly neobsahovala nič iné. Sklená perla je viacfarebná,
má priemer 6 lines, vŕtanie je široké 1linie. Hlinená perla je hnedastá, má priemer
5 lines, vŕtanie 1 linie.
Mnohé kúsky keramiky som nachádzal nepravidelne rozhádzané a podľa nich
som sa pokúšal orientovať a lokalizovať ďalšie nálezy, ale neúspešne, popolnice boli
ukladané úplne bez systému.
17. augusta som pokračoval vo vykopávkach v inom smere a našiel som 7 popolníc, v 2 z nich boli iba kosti, ale v 5 som našiel ihlice, podobné tej na obr. 10,
a kúsky drôtu (kovovej špirály?). Jedna z ihiel bola 5 palcov 2 lines dlhá, mala
hlavičku guľového tvaru a pod hlavičkou vo vzdialenosti 6 lines bola vyzdobená
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šikmo vedenou čiarou dookola (otočila sa 7x). Táto ihlica však bola pôvodne iste
dlhšia, lebo mala odlomenú špičku, mala tmavozelenú patinu, jej povrch bol na
dotyk drsný, priemer guľovej hlavičky bol 6 lines. Ihlica bola zhotovená pôvodne
z dvoch častí, ako to vidíme na vrchu hlavičky, z ktorej vyčnievala horná časť (hrot). Hlavička bola prevŕtaná. Najväčšia šírka
tela ihlice pri ozdobnej čiare činila v priemere 2,5 lines, ostatný
priemer ihlice bol 1 linie.
Dĺžka ďalšej ihlice bola 4 palce 1 linie, bola ovinutá pekným
hladkým tmavozeleným drôtom a bez ďalších ozdôb. Končila sa
vajcovite sa rozširujúcou hlavičkou o priemere 6 lines, stopka
tejto ihlice mala najširší priemer 3 lines vo vzdialenosti 4 lines
pod hlavičkou, ináč bol priemer stopky 1 linie.
Tretia ihlica bola dlhá 5 palcov, mala plochú 9 lines širokú
hlavičku, zelenkastú farbu, jej hrúbka pod hlavičkou 2 lines,
smerom ku špičke sa zužuje, vo vzdialenosti 6 lines od špičky
má priemer ledva 1 linie.
19. augusta sme vykopali popolnicu, ktorá obsahovala
1 bronzové vlákenko.
20. augusta dopoludnia sme našli 3 urny, v každej bolo na
samom vrchu obvyklej náplne položené bronzové vlákenko
(podobné tomu skôr nájdenému), poobede sme našli ďalšiu
urnu, ale tá už bola bez vlákenka (sám som opätovne podrobne
preskúmal jej obsah).
21. augusta sme našli 3 urny, ale iba jedna obsahovala bronzový drôtik.
Zdalo sa, že nálezisko je už vyčerpané a tak sme sa uspoko- Obr. 10: Ihlica
jili s nájdenými 17 popolnicami a ich obsahom, ktoré dokladajú
pohrebisko z bronzovej doby vedľa obce Uhorská Ves.
Béla Majláth v závere tejto kapitoly zhŕňa a zovšeobecňuje poznatky z výskumov
pravekých pohrebísk. Podľa jeho mienky, vykazujú niektoré spoločné znaky, ktoré ale
nie sú celkom rovnaké, čo sa týka spôsobu pochovávania. Jednotlivé popolnicové polia
majú svoje zvláštnosti (ukladanie, usporiadanie popolníc, ich náplne). Za špecifický
rys pravekých obyvateľov Slovenska považuje to, že svoje pohrebiská situovali do rovinatého terénu a nijako ich neoznačovali napr. násypmi, aby miesta odpočinku svojich
mŕtvych lepšie ochránili.
Na Dolnej zemi, v Haliči, Čechách a vôbec v mnohých častiach Európy bolo
zvykom označovať takéto miesta aj zvonka (sú známe pod názvami tumuli, dolmeny, kamenné mohyly, mahileo a pod.). Toto pochovávanie (bez označenia hrobu) sa
Bélovi Majláthovi pravdepodobne zdalo príliš dehonestujúce, takže ich spájal s hradiskami v ich blízkosti a tak sa im snažil zabezpečiť aké-také posvätenie. „V Liptovskej
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župe však neďaleko takýchto plochých hrobov či pohrebísk existujú posvätné kultové miesta, napr. vo vzdialenosti niekoľko sto siah od pohrebiska v Uhorskej Vsi
je Varta, napravo trocha viac vzdialený je Hradok v Lipt. Jáne. Ďalej je zrejmé, že
na uvedených vyššie položených svätých miestach sa nepochovávalo, zato na úpätí
sa našli stopy po spaľovaní.“ Kapitolu končí opatrným a prezieravým konštatovaním,
že aspoň do doby, kým niekto fundovanejší nevyvráti jeho závery, nálezy z vykopávok,
ktoré popísal, patria všetky do jednej epochy – bronzovej doby – a tomu istému ľudu.
Archaeol. Közl. IX. zv., I. zošit, 37 - 57 (1873 ?)
Skrátený preklad: doc. RNDr. Kvetoslava Markušová, CSc.

Pre orientáciu historické miery (Meyers Konversations Lexikon, 1897):
Miera

Značka

Miera v milimetroch

stopa (Fuss)

´

253 mm

palec (Zoll)

´´

12 lines (12 čiar = 1 palec)

čiara (Linie)

´´´

cca 2,2 mm

Béla Majláth (1831 – 1900) – Priekopník archeológie v Liptove z druhej polovice 19.
storočia. Pochádzal z Lipt. Ondrašovej. Bol hlavným notárom a neskorším podžupanom Liptovskej stolice. V súvislosti s výstavbou Košicko-bohumínskej železnice
v rokoch 1865 – 1867 odkryl medzi železničnou stanicou v Lipt. Mikuláši a Lipt.
Ondrašovou žiarové pohrebisko s vyše 200 urnami. V roku 1870 na lokalite Rovne
pri Podturni objavil 25 žiarových hrobov. Boli to prvé ozajstné archeologické výskumy v Liptove. O rok neskôr (1871) sa púšťa do výskumu Liskovskej jaskyne, a týmto
činom sa priekopnícky zapísal aj do dejín speleoarcheológie. Správy o nálezoch z Liptova publikoval v erudovaných odborných časopisoch, čím zviditeľnil Liptov v celej
habsburgskej monarchii.
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Brána do laténskeho Liptova
Rok 1975 preniesol stavebný ruch z diaľnice D 1 aj do kopcov medzi podturnianske hradiská. Plány i termíny boli jasné, v peňaženkách stavbárov poistené
aj sľubnými prémiami a tak sa pracovalo rýchlo a nekompromisne. Keďže trasa
pretínala celé hradisko Velínok, k slovu sa samozrejme dostali aj archeológovia.
Pod radlicami buldozérov, priamo pred ich očami však mizla jedna kultúrna vrstva
za druhou. Za Archeologický ústav SAV v Nitre sa tohto záchranného výskumu
zúčastnil PhDr. Karol Pieta, CSc., a za Liptovské múzeum v Ružomberku PhDr.
Václav Hanuliak, ktorí tu od konca apríla do konca septembra odviedli obdivuhodný kus práce. V akej zložitej situácii sa ocitli, popisuje ich správa v odbornom
časopise AVANS: „V trojuholníku medzi hradiskami bola planina, nazývaná Fľak
pod Vartou. Túto polohu spolu s Velínkom zničila stavba autostrády. Pretože súčasne intenzívne pokračovala ťažba v kameňolome na Bašte, prebiehal záchranný
výskum paralelne na všetkých troch lokalitách.“ Aj v ďalších vetách cítiť dobre
zamaskovaný smútok. „Hoci rýchle tempo zemných prác neumožnilo pracovať
v želateľnom rozsahu, výskumom sa podarilo získať základné údaje o jednotlivých
lokalitách a priniesť viacero závažných nových objavov.“

Podtureň. Komplex obrany púchovskej kultúry (podľa Karola Pietu).
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Podtureň. Schématický plán hradiska Velínok z mladšej doby laténskej.
(1 - brána, 2 - veža, 3 - kamenný múr, 4 - val s drevenou konštrukciou)

Fľak pod Vartou
I keď nie na sto percent, ale svoj cieľ archeológovia napokon splnili, podstatne
obohatili, spresnili a rozšírili dovtedajšie poznanie týchto lokalít. Čím ich napríklad prekvapil Fľak pod Vartou? „Na spomenutej lokalite medzi Vartou a Velínkom
sa po odhumusovaní na podloží zreteľne črtali tri tmavšie pásy, prebiehajúce v oblúku medzi dvoma kopcami. Ich výskumom sa zistilo, že ide o priekopy hrotitého
alebo oválneho prierezu, hlboké priemerne 200 cm, sledovali sme ich v dĺžke asi
90 m. Ich výplň obsahovala typické keramické nálezy zo staršej – laténskej – fázy
púchovskej skupiny. Celú plochu medzi priekopami nebolo možné preskúmať. Zdá
sa však, že bola riedko osídlená. Podarilo sa odkryť len jeden dlhý sídliskový objekt
s kolovou konštrukciou a ohniskom ako aj fragment cesty.“ Podľa archeológov,
význam týchto dvoch priekop spočíva v tom, že našli nový, dovtedy neznámy obranný prvok, a na ich základe začali o Podturni hovoriť ako o bráne do Liptova.

Velínok
Výskumu na Fľaku predchádzal výskum Velínku, ktorý bol diaľnicou najohrozenejší. Pretože jeho kamenné múry boli dobre zachované, príležitostní odborníci
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Východný úsek opevnenia časť muriva veže na Velínku.

Hradisko Velínok, tesne pred zničením.

Sonda II, obj. č. 1,
zásobnica in situ.

Fotogrametrický záber - severovýchodnej časti
obvodového múru Velínku.
Predpokladaný vstup na hradisko Velínok
od východu.
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Posledné povrchové úpravy pred
fotogrametrickou dokumentáciou.

Odkrývanie zásobnice v sonde II.
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ich v minulosti považovali za stredoveký hrádok. Nebola to však pravda. Sľubne
vyzerajúca lokalita, archeológov po tejto stránke trochu sklamala. Nenachádzala
sa na ňom, takmer žiadna kultúrna vrstva, v ktorej by sa uchovalo viac hmotných
pamiatok. Viaceré kolové jamy zahĺbené do skalnatého podložia vypovedali iba
o tom, že hradisko bolo sporadicky osídlené, čomu zodpovedali aj nálezy: črepy,
bronzová ihlica a železná pásová zápona. Preskúmali teda to, čo bolo k dispozícii
– jeho obranný systém.
Vo svojej správe uvádzajú: „Sondážou sa zistilo, že v úsekoch nad neprístupnými svahmi bolo hradisko opevnené valom s drevenou roštovou konštrukciou
a nízkou kamennou plentou na čelnej strane. Toto opevnenie smerom k bráne
vystriedal hlinený valový násyp, do ktorého bol zabudovaný na hlinu kladený
lícovaný múr so zvislou drevenou konštrukciou. V priestoroch brány bol múr
zdvojený. Areál vchodu do hradiska chránilo predsunuté opevnenie, ktoré tvoril
krátky oblúkovitý val a mohutný polokužeľovitý násyp s plošinou na temene, ktorý označujeme ako vežu. Zúžený priestor medzi koncom valu a masívom veže tvoril prvý vstup do opevnenia. Val i veža boli vybudované z kamenných plášťov zo
šikmo kladeného riadkovaného muriva a vrstiev silno prepálenej hliny. Opevnenie
bolo budované vo viacerých fázach a zaniklo požiarom. Mohutnosť kamenných
konštrukcií a stavebné poňatie brány sú v našom prostredí zatiaľ ojedinelé. Nálezy
z plochy hradiska, deštrukcie brány a obvodového valu patria – podobne ako materiál z priekop najstaršej fáze púchovskej kultúry.“
Dve priekopy na Fľaku a toto opevnenie, ako aj časová súvislosť s dvoma
lokalitami na Lipt. Mare napokon priviedli archeológov ku konštatovaniu, že

Podtureň. Hradisko Bašta. Inventár chaty z 1. stor. n. l.
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sa im podarilo odkryť časť sústavy
rozsiahlych opevnení presahujúcich
lokálny rámec, ktoré azda tvorili východný uzáver Liptovskej kotliny ako
obrana jej hradiska – Liptovskej Mary
– v mladšej dobe laténskej. A dodnes
toto poznanie trvá, pretože na východ
od Velínku sa už nenašlo žiadne osídlenie ani opevnenie z tejto doby. Môžeme povedať, že laténsky Liptov za
začínal tu, pri bráne Velínku. Žiaľ, len
čo archeológovia svoje objavy zdokumentovali a odfotografovali, do Velínku sa pustili buldozéry a to, že tu bol
kedysi kopec s hradiskom, nám dnes
pripomínajú len jeho južné vápencové
svahy pomaly zarastajúce borovicami
a správy archeológov.

Bašta
Zdanie klame. To čo „stredovekári“ predpokladali, že nájdu na Velínku,
bolo napokon na vedľajšom kopci
– Bašte. Síce vo veľmi torzovitej podobe, keďže jeho vrchol už dávnejšie
zničil kameňolom, ale ešte stále dosť
na to, aby skúsené oko odborníka
pod plášťom trávy rozpoznalo stopu
po včasnostredovekom hrádku. Naši
archeológovia preskúmali južnú časť
obvodovej priekopy, ktorá ho oddeľuje od plochy pôvodného staršieho
hradiska. Je to polkruhovitá priekopa
vakovitého tvaru s priemernou hĺbkou 200 až 250 cm. Ako sa uvádza
v správe, zo spodných vrstiev pochádza keramika z 11. – 12. storočia,
v hornej časti výplne sa našla keramika zo 14. storočia. Okrem toho tu
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našli drevenú konštrukciu, ktorá bola pravdepodobne pozostatkom po premostení
priekopy a zrejme naznačuje miesto, kadiaľ sa do hrádku vstupovalo. To napokon
potvrdil aj kúsok cesty dláždenej žulovými okruhliakmi, ktorú archeológovia datovali pomocou nájdenej keramiky a strelkami do kuší. Ako sme vyššie spomenuli,
okrem stredovekého hrádku sa na plošine nachádzalo aj staršie osídlenie. Keď
archeológovia rozobrali stredovekú cestu našli pod ňou rad požiarom zničených
sídliskových objektov, datovaných dobre zachovanými nálezmi – kovovými nástrojmi, okrasami, keramikou, ktoré časovo zaradili do 1. storočia n. l. Objekty boli
vybudované na zničenom opevnení z neskorolaténskeho obdobia. Za významné,
aspoň pre históriu Podturne, archeológovia považujú aj nepočetné nálezy veľkomoravskej keramiky nájdené na hradisku, ale aj pri jeho úpätí na mieste dnešného
cintorína, ktoré slovanské osídlenie horného Liptova posunuli do 9. – 10. storočia.
Bol to náročný a veľký výskum. Jednako nie úplný. Na škodu veci, pre jeho
rýchle tempo, dodnes nevieme časovo zaradiť hradisko Varta, ktoré bolo v počas
Druhej svetovej vojny silne poškodené zákopmi, a veľa toho nevieme ani o Závoze
– jedinečnej cestnej obrane i sídlisku z mladšej doby rímskej a sťahovania národov.

PhDr. Karol Pieta (1941) – pracovník Archeologického ústavu SAV v Nitre sa od roku
1965 podieľal na záchranných výskumoch v Liptovskej Mare (Havránok s komplexom
priľahlých sídlisk). Vďaka jeho výskumu sa Lipt. Mara stala archeologickou lokalitou
európskeho významu i najdlhšie trvajúcim výskumom v dejinách slovenskej archeológie. S jeho pomocou tu vzniklo archeologické múzeum, ktoré sa dnes podieľa na
rozvoji experimentálnej archeológie. Okrem toho absolvoval záchranný archeologický
výskum v Podtúrni a tiež sa venoval systematickému skúmaniu pravekého Liptova
najmä refugiálnych výšinných sídlisk v oblasti Nízkych a Západných Tatier. V podstatnej miere prispel k poznaniu púchovskej kultúry. Špecifikoval aj krátkodobú etapu
v tunajšom osídlení zo začiatku sťahovania národov, ktorú označil ako severokarpatskú skupinu.
PhDr. Václav Hanuliak (1948) – archeológ Liptovského múzea v Ružomberku uskutočnil viaceré systematické, záchranné aj zisťovacie výskumy a prieskumy, ktoré vo veľkej
miere rozšírili poznatky o slovanských a stredovekých sídliskách, opevnených polohách, kostoloch i pohrebiskách v Liptove. Zúčastnil sa výskumov v Lipt. Michale, Lipt.
Matiašovciach, v Komjatnej, v dedine Sv. Štefan pri Veternej Porube, v Partizánskej
Lupči, v Liskovej, v Podturni, vo Východnej, v Lipt. Štiavnici, v Lipt. Hrádku a na Lipt.
Mare. Jeho najrozsiahlejším výskumom bol hrad Liptov, ktorý je najstaršou profánnou
stavbou v Liptove a jedným z najvyššie položených hradov na Slovensku. Svoj výskum
tu priviedol až k architektonicko-pamiatkovej konzervácii pamiatky.
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S úctou i s rezervou k priekopníkom
Béla Majláth i Július Neudeck patria k priekopníkom archeológie, ktorá sa v Liptove začala rozvíjať koncom 19. storočia. Hoci sú ich správy poznačené súdobou
ideológiou a popretkávané chybnými interpretáciami, zostávajú pre nás cenným dedičstvom. To, čo nám napríklad zanechal Július Neudeck, sú jeho obdivu hodné presné mapy, vypracované s nesmiernou trpezlivosťou a precíznosťou, podľa ktorých sa
dá orientovať i dnes. V slovnom opise hrádkov zasa zachytil ako vyzerali na konci
19. storočia, čo je dôležité, keď vieme, akými zmenami prešiel tento kút v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Pravdaže, jeho prepočty bojovníkov stojacich na
hradbách aj ostatné interpretácie zasa nemajú veľkú hodnotu, ale treba vedieť, že
J. Neudeck bol ženistom a pohľad vojenského stratéga mu zostal.
Z Bélu Majlátha si zasa môžeme odniesť dobré popisy lokalít, nálezových
okolností i samotných nálezov. Cenná je ale aj jeho snaha o určitú systemizáciu
hrádkov v Liptove, medzi ktorými sa snažil urobiť poriadok. Béla Majláth i J. Neudeck nás však svojimi nálezmi v Podturni upozornili ešte na niečo iné. Napríklad
na „pagáčovité“ predmety so solárnou symbolikou, nádobku s vyrytými znakmi
i bronzový amulet so symbolom slnečného kolesa, ktoré nás uvádzajú do duchovného a náboženského sveta našich predchodcov. Do rovnakej skupiny patria napríklad meče liptovského typu z Komjatnej, rukoväte ktorých sú posiate solárnou
symbolikou, bronzový kotlík z Lúčok so slnečnou loďkou, či puklica náboja z kolesa kultového voza z Bobrovca ozdobená trojicou slnečných vtákov. Bol to starý
kult, ktorý na našom území, súdiac aj podľa nálezov v Liptove, pretrvával od doby
bronzovej až po latén.
Ostatné Majláthove a Neudeckove interpretácie sú vecou poznania, ktoré
v tom čase, samozrejme, nebolo na takej úrovni ako dnes. Nevyjadrujú teda historickú skutočnosť, ale úroveň vtedajšieho poznania. Množstvo črepov na jednom
mieste neznamenalo obete, a plošina na vrchole Bašty nebola obetným miestom,
ale malým stredovekým hrádkom. Hoci jeho úvahám nechýba logika, ukázali sa
ako chybné. Napokon ani dnes nemôžme povedať, že poznáme všetko. Liptov pred
nami ukrýva ešte nejedno tajomstvo. Novšie vykopávky, ktoré tu v sedemdesiatych
rokoch robili V. Hanuljak a K. Pieta na Havránku pri Liptovskej Mare i v Podturni
už boli postavené na vedeckých základoch. Priniesli nám nové informácie, zmenili
zastaralé predstavy, s nimi aj dejiny Liptova a severného Slovenska, ktoré moderná
archeologická veda už do značnej miery zovšeobecnila a aj objektivizovala. Pochopiteľne aj tieto zatiaľ vyjadrujú určitý stupeň poznania, ktoré sa však s pribúdajúcimi objavmi a novými informáciami stále zvyšuje, aby sa niekedy v budúcnosti
sformovali do pravdivej hypotézy.
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Kelti, Germáni, Slovania
Trvalejšie sídliská sa na Liptove objavujú až na začiatku strednej doby bronzovej. Ich budovateľmi bol ľud lužickej kultúry, ktorý viac ako tisíc rokov ovplyvňoval duchovný i materiálny vývoj na severe a severovýchode strednej Európy.
K výraznejšiemu zahusteniu tohoto osídlenia v Liptove došlo v mladšej dobe
bronzovej a staršej dobe halštatskej, ktoré sa v archeologickom ponímaní čiastočne prekrývajú.
Hornatú časť stredného a severného Slovenska kolonizoval ľud lužickej kultúry, ktoré bolo súčasťou stredoeurópskeho lužického komplexu rozšíreného na
Morave, v Čechách, vo východnom Nemecku i v Poľsku. Jeho etnicitu nevieme
určiť, mal však viacero kultúrnych podskupín. V oblasti Liptova, Oravy a Turca
hovoríme o lužickom ľude oravskej skupiny. Na našom území prežíval takmer do
prelomu letopočtu. Zaoberal sa pastierstvom, obchodom, ťažbou a spracovaním
kovov. Hoci hlavným (civilzačným) kovom tejto epochy bolo železo, popri ňom
sa na severe rozvinula aj výroba bronzových výrobkov ako sú známe meče liptovského typu (Komjatná, Martinček, L. Sliače) ale i prekrásnych diadémov a šperkov
(Istebné, L. Sliače). Duchovne a kultúrne bol sever Slovenska orientovaný viac na
južné Poľsko. Svoj rozkvet dosiahol ľud lužickej kultúry okolo 6. storočia p. n. l. Niekedy medzi rokmi 580 – 450 p. n. l. na severe Slovenska zaznamenávame z východu
(resp. z Potisia) vpád skytoidných, skýtsko-tráckych kmeňov. Ich nájazd rozvrátil
mocenské štruktúry starých lužických societ a spôsobili v nich vážnu spoločenskú
krízu. Pod ich náporom padli také centrá ako Rohačka i Tupá skala.
Popri sídliskách vznikajú v Liptove, jedinečné výšinné hradiská a centrá. Ich
rozvinuté štruktúry nám dnes predznamenávajú a naznačujú, že v dobe halštatskej
fungovali už aj v rámci určitej spoločenskej organizácie. Doplnené o početnú cestnú a ďalšiu infraštruktúru, ktorá ich zabezpečovala sa však výraznejšie prejavujú
až v mladšej dobe halštatskej, čo je obdobie, do ktorého môžeme približne zaradiť
(podľa pohrebísk) aj vznik osídlenia v Podturni. S týmto obdobím korešpondujú
najmä popolnicové polia, ktoré našli J. Neudeck a B. Majláth v Ondrašovej, Podturni i Lipt. Hrádku. Nebola to náhoda, že podturnianska osada vznikla na hlavnej
tepne uberajúcej sa stredom Liptova, s odbočkou k centru na Rohačke a možno aj
s prepojením na Vysoký hrádok pri Jakubovanoch (zatiaľ nedokázané), kde sa zasa
nachádzala cesta spájajúca región Tupá skala (Oravu) so Spišom.
Záujmové územie Rohačky, do sféry ktorej patrí aj Podtureň, sa rozprestieralo
na prvých vápencových pahorkoch severného predhoria Nízkych Tatier. Vďaka
jeho izolovanosti, nebolo ťažké vymedziť jeho hranice. Na severe región ohraničovala rieka Váh, na juhu hlavný hrebeň Nízkych Tatier, na východe Hradská hora
a na západe Siná. Ďalším takýmto centrom bola Tupá a Ostrá skala nad Vyšným
Kubínom. Jej územie zasa bolo vymedzené riekami Váh, Orava a chrbtami Západ-
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ných Tatier. Svojou rozlohou zaberal nielen časť dolnej Oravy ale dolného Liptova.
Treba povedať, že hranica na Váhu nebola striktne vymedzená, a obidva regióny
si k nej vysúvali osady i hrádky najmä kvôli kontrole obchodnej cesty na pravom
brehu, ktorá sa tiahla stredom celej Liptovskej kotliny.
Vchod do malého regiónu Rohačka v dobe halštatskej zabezpečoval z východu
malý hrádok na Skalke v L. Hrádku, odtiaľ sa dalo brodmi cez Belú pokračovať buď
k Podturni alebo brodom cez Váh priamo k Rohačke. Tou ozajstnou bránou do
Liptova však bolo „úzke miesto“, vytvorené riekou Váh a strmými úpätiami Zapača, Vislavca, Kameničnej, popod ktoré viedla zvlášť ťažká cesta postavená možno
na pilotoch, možno čiastočne utopená v bažine, avšak z úbočí kopcov spoľahlivo
kontrolovateľná v dĺžke asi 1 700 m. Dominantné postavenie na nej malo opevnené
sídlisko Vislavec, ktoré okrem tejto hlavnej cesty kontrolovalo aj vedľajšiu, odbočujúcu z Bockej doliny cez Michalovské sedlo na Vislavce. Toto, na liptovské pomery
rozľahlé sídlisko, malo snáď obranno – obchodný charakter, no vojensky ho zabezpečoval Hrádok nad Lipt. Jánom, rovnako ako aj predpokladanú osadu v Podturni.
Tu bol ďalší brod cez Váh. Ešte aj dnes viditeľné stopy ciest na ľavobrežnej nive
Váhu, opatrené početnými strážnymi miestami smerujú od Podturne cez polia
k úpätiu Hrádku, k osadám v Chopcoch, na Opalisku v Zavážnej Porube, odkiaľ
pokračujú k Rohačke. Archeologický výskum v sedemdesiatych rokoch na stopy po
mladohalštatskej osade nenarazil. Nebolo to ani jeho cieľom. Jej existencia sa však dá
predpokladať a táto možnosť stále trvá. Zatiaľ veľmi málo vieme o zničenom hradisku Varta a o lokalitách pod jeho južným úpätím, ktoré siahajú takmer až k Benadikovej. Môžeme sa domnievať, že funkcia mladohalštatskej osady alebo osád v Podtúrni, po ktorých nám (zatiaľ) zostali iba pohrebiská, bola v značnej miere spojená
s obchodom. Mohlo sa tu vyberať mýto, ale tiež nútiť obchodníkov, aby zmenili smer
cesty k Rohačke, kde boli remeselnícke dielne a tovar na výmenu. Nie každému obchodníkovi sa totiž hodilo obchodovať s tunajším tovarom, takže úzkoprofilovejší sa
získaval takýmto, trochu násilným spôsobom. Napokon, obchod bol v podmienkach
Liptova dôležitým hospodárskym zdrojom a jediný zhodnocoval prácu tunajších
ľudí. Nemuselo však ísť len obchod s bežnou pastiersko – remeselníckou produkciou.
Železná ruda (magnetit), ktorá sa našla pod Rohačkou naznačuje, že tu mohlo ísť aj
o produkciu železa, ktoré malo vysoký kurz. Problémom zatiaľ je, že nevieme presne,
z ktorého obdobia táto železná ruda pochádza. I keď otázka zatiaľ zostáva otvorená,
odpoveď na ňu by vo veľkej miere prispela objasneniu vzniku a významu nielen
tohto halštatského centra, ale i jeho častí.
Doba laténska priniesla do Liptova prevratné zmeny. Nešlo len o technické
novinky akými boli rotačný žarnov, hrnčiarsky kruh, či pluh s kovovou radlicou,
ale po rímskom vzore aj o zavedenie kovových mincí. V Liptove došlo k dosť radikálnym zmenám najmä v osídlení. Ak sa život v predchádzajúcej dobe (halštatskej)
usídľoval skôr na okrajoch hôr, teraz ho už nachádzame prevažne v kotline s hlav-
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nou osou na brehu Váhu. Súvisí to aj s prílivom nového obyvateľstva keltskej proviniencie do našich oblastí. Jeho jadro tvorili Kelti (Kotíni, Osovia, Bojovia). Na ich
osídlení vidíme, že z južných podunajských oblastí k nám priniesli nové tradície,
ktoré zvýrazňovali ich poľnohospodársky charakter. Na Považí sa keltské obyvateľstvo zmiešalo so zvyškami pôvodného obyvateľstva doby halštatskej vytvoriac
Púchovskú kultúru. Význam tejto kultúry spočíva v tom, že severným oblastiam
sprostredkovala väčší kontakt z juhom, s Podunajskom a tiež s rímskymi provinciami. V Liptove vzniká nové centrum Liptovská Mara s výrobnými, kultovými
i správnymi funkciami. Môžeme sa domnievať, že Lipt. Mara zjednotila osídlenie
Liptova v tom zmysle, že tu už neboli dva regióny, ale iba jeden. Mení sa i mapa
Liptova, ktorý je v tomto období o niečo menší, než v dobe halštatskej. Krajina sa
na východe už nezačína na Hradskej hore, ale v Podturni.
S prílivom obyvateľstva s odlišnými tradíciami náhle nadobudla stará cesta vedúca stredom Liptova kľúčový význam. Začala sa zahusťovať hradiskami Velinkom,
Baštou v Podturni, ku ktorým patrili aj také osídlenia aké našli archeológovia na
Fľaku, či nedávno pri stavbe centrálneho kanalizačného zberača na západ od obce.
Pribúdajú však aj ďalšie opevnenia Vrchhrádok nad Stošicami, na Háji – Nicovom,
pri Trnovci a samozrejme centrum na Liptovskej Mare, kde osídlenie časom nadobudlo charakter opida. Hoci ani osídlenie na Rohačke nezaniklo, bola to však už iba
väčšia, možno stále aj významná osada, ktorá vytvárala hospodárske zázemie Lipt.
Mare. Ako nás presviedčajú archeológovia, východnou bránou do Liptova sa v tomto
období stál Velínok a po ňom Bašta, teda hradiská priamo (vojensky) kontrolujúce
cestu zo stále obávaného východu k centru, ale aj k významnému brodu na Rohačku.
Možno predpokladať, že podturnianske hrádky v laténe postupne prevzali postavenie Vislavca i Hrádku nad Lipt. Jánom, ktorých funkcia bola v tom čase oslabená.
V druhej polovici trvania púchovskej kultúry, ktorá sa začína niekedy na prelome letopočtov sa aj severoslovenská oblasť, hoci len okrajovo, dostáva do súvisu
s historickými udalosťami na strednom Dunaji. Tu si germánski Kvádi založili
svoje kráľovstvo, ktoré bolo v stálom konflikte s rímskou ríšou. Ich výpady sa však
nemuseli orientovať len proti Rimanom, ale aj susedom, ktorí disponovali potrebnými hospodárskymi zdrojmi, čo mohlo byť dôvodom násilného zániku väčšiny
púchovských hradísk v prvej polovici prvého storočia. Dokumentujú to najmä
archeologicky zistené zánikové horizonty. Toto pozdné oobdobie v Podturni reprezentuje hradisko Bašta. Na jeho plochom temene archeológovia našli hrnčiarsku pec a stopy po remeselníckej činnosti. Do konca 2. storočia germánske kmene
z juhu, ale i severu, púchovskú kultúru celkom rozložili, aby napokon o celé storočie neskôr sami podľahli obrovskému tlaku novej dejinnej epochy – sťahovaniu
národov. Po ich odchode archeológovia na Liptove zisťujú prerušenie osídlenia
a vyhlasujú na dve storočia hiát – teda pustú, riedko osídlenú krajinu, čo je samozrejme relatívne, lebo táto informácia môže vyjadrovať iba súčasný stav výskumu.
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Závoz – málo známa kapitola našich dejín
Starobylý kút pod turňou neobišla ani mladšia doba rímska a sťahovanie národov. Na toto obdobie nás upozorňuje nestor slovenskej archeológie Krička – Budinský, ktorý osídlenie z tejto epochy umiestnil do oblasti Závoru. Je to pozoruhodné
miesto. Jednak preto, že cesta v Závoze sa používa dodnes (1500 – 1600 rokov), čím
sa tento objekt zaraďuje k najstarším a najzachovalejším v Liptove, ale tiež preto, že
v našich podmienkach reprezentuje ojedinelý cestný obranný systém (prvý rondel
na Liptove). Žiaľ, odborný archeologický výskum sa na tomto mieste ešte nekonal
a o mnohých faktoch sa dnes nedá veľmi hovoriť. Avšak na základe vizuálnej prehliadky a vytvorenej schémy sa o Závoze predsa len dá povedať pár slov. Prispeli
k tomu najmä porovnania Závozu s množstvom malých obranných systémov, ktorých jadro sa nachádza v oblasti Lipt. Hrádku pokračujúcich po celom severnom
predhorí Nízkych Tatier, vytvorených práve v tejto rušnej a neprehľadnej dobe. Ide
o tzv. hradovice. Ich podstata spočíva v ceste, ktorá sa postupne vrezáva do terénu,
až sa ocitá hlboko pod jeho úrovňou, čo je aj dôvod, prečo sú zväčša situované do
svahov. Z vonkajšej strany sú opatrené valmi, ktoré mohli byť doplnené palisádou.
Pravdaže je ich veľa typov a modifikácií v závislosti od terénu. Na rozdiel od hradísk sú viac určené na aktívnu, ako na pasívnu obranu, pri ktorej sa obrancovia
nechali jednoducho obliehať. Dokazuje to najmä existencia viacerých východov
a ústupových ciest, ktorými sú vybavené. Obrancom tak umožnili rýchlo reagovať
na vzniknutú situáciu. V podstate fungovali ako pasce, ľahšie sa bolo do nich dostať, už ťažšie z nich
vyjsť alebo sa vysekať. Ich ďalším znakom je, že sú súčasťou viacstuňového
obranného systému,
čo sa o Závoze nedá
povedať. Základná
schéma však v tomto prípade platí a tak
ho považujeme za
veľmi vydarenú variáciu hradovice.
Ako
fungoval
Závoz? Cesta označená na mape ako
Pohľad na Závoz, jedinečný cestný obranný
1 je dosť prudká
systém z konca mladšej doby rímskej.
a veľmi hlboká, slú-
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žila na schádzanie z petransko-potrurňanskej plošiny. Cesta 2 je plytčia, omnoho
pohodlnejšia a slúžila zasa na vychádzanie. Na cestu 3, ktorá sa napája na cestu
1 mohol byť nepriateľ ľahko presmerovaný umelou zátarasou, čím sa dostal pod
predĺženú kontrolu cesty 4. V podstate cesty 4 a 5 neboli oficiálnymi cestami, skôr
by sme mali povedať, že sú dobre upravenými priekopami. Ich vyhĺbením vznikli
v teréne umelé hrebienky, na ktoré obidve asi v polovici svojej dĺžky vybiehajú
a umožňujú kontrolovať priestor pod nimi. Zvlášť zaujímavá a významná je
cesta 4, ktorá takýto hrebienok obtáča a dosť zreteľne prezrádza, k čomu slúžila.
Pritom v zárezoch ciest 4 a 5 sa v neprehľadnom teréne mohlo ukryť nezistiteľné
množstvo obrancov, čo spolu
s neznalosťou terénu mohlo
byť pre potenciálnych útočníkov
veľkým prekvapením. Samozrejme, v systéme nášho Závoru sa
dá vytvoriť množstvo takticko-stategických situácií, ku ktorým
sa dá nájsť rovnaké množstvo
riešení. Obrancovia však boli
vždy vo výhode, pretože mali
obsadené všetky vyššie položené
miesta.
Pokiaľ ide o osídlenie, pod
ktorým myslíme osadu strážcov
Závozu, nezachovali sa po nej
žiadne výrazné stopy. Môžeme
len predpokladať, že bola umiestnená vpravo, alebo južnejšie
od cesty 2 a mierne pritisnutá
k úpätiu svahu, v mieste označenom na mape písmenom A.
Záver doby rímskej a začiatok
sťahovania národov nie sú v Liptove dobre preskúmané obdobia.
Časť Závozu, ktorá sa používa
Krajinu v tom čase obýval ľud
už 1 500 rokov.
severokarpatskej skupiny, čo etnicky bola pravdepodobne rôznorodá zmes germánskeho obyvateľstva. V Liptove
zanechali pomerne výrazné sídelné stopy v osadách na Lipt. Mare, v Sielnici, v Prosieku, v Lipt. Matiašovciach, na Lazisku, Pod Rohačkou, na Hrádku pri Lipt. Jáne
a inde. K charakteristickým znakom tejto doby, môžeme priradiť obsadzovanie
starších hradísk a ich prispôsobovanie si obranným potrebám.
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Okrem týchto stôp však v posledných rokoch nachádzame na severných úpätiach predhoria N. Tatier, ale aj Chočských vrchov a Západných Tatier veľké množstvo jednoduchých opevnení, ktoré sa vôbec nedajú nazvať hradiskami. Preto sme
ich, aj kvôli lepšiemu rozlíšeniu, pomenovali podľa jednej z nich – hradovicami.
Situácia dnes vyzerá tak, akoby okrem obyvateľstva už usadeného v Liptove
sem dorazila nová migračná vlna, ktorá narýchlo hľadala útočište nie v kotline, ale
v horách. Závoz môže byť výnimkou. Na predhoriach Nízkych Tatier, Chočských
vrchov, (nepotvrdilo sa či aj Západných Tatier) bolo náhle tesno a môžeme povedať, že Liptov nemal nikdy toľko obyvateľov ako v tomto čase. O jeho pretlaku
vypovedajú napríklad Lipt. Matiašovce, kde ľud severokarpatskej skupiny obsadil
tri hradiská, jednu hrebeňovú a jednu údolnú hradovicu. Spolu je to päť lokalít na
ploche asi 4 km. O tom, čo ich dohnalo k takémuto konaniu, nič presné nevieme.
Môžeme sa však domnievať, že do hôr uhli pred ďalšou migračnou vlnou germánskeho obyvateľstva. Jednako, ku konfliktu predsa len došlo. Svedčia o tom zánikové
horizonty a ich už nikdy neobnovené sídla, po ktorých zostali iba také pomenovania ako Hrachoviská, ale i hradiská s katastrofickými vrstvami. Útočníci nemali
rešpekt pred ničím, vyplienili aj zdanlivo bezpečné hradiská, kde sa ľud severokarpatskej skupiny so svojimi ilúziami uchýlil a nezľakli sa ani takej koncentrácie obyvateľstva aká bola v Lipt. Matiašovciach. O čo pravdepodobne v týchto konfliktoch
išlo? Určite nie o dobíjanie a obsadenie územia, pretože víťaz tu nezanechal žiadnu
následnú civilizačnú stopu. Domnievame sa, že skôr išlo o zásoby, potraviny, ktoré
pre väčšie skupiny ľudí blúdiacich krajinou nemuselo byť na takejto strastiplnej
ceste až také jednoduché si ich zabezpečiť. Strádanie a zúfalstvo potom mohli hnať
útočníkov aj proti presile. Napokon, nebolo čo stratiť.
Možno sme si teraz trochu zafabulovali, ale bez príbehu dejiny nie sú dejinami.
Archeológovia na tomto mieste zvyknú konštatovať, že osídlenie sa v historických sídlach náhle končí. Pravdaže, je to vec dôkazov. Z hľadiska iných humanitných vied to však nie je pravdepodobné. Napokon, mnohé hradovice zostali
nedotknuté. Ťažko v nich dnes nájsť nejaký skromný čriepok, čo je ale dôkaz, že
nenaplnili svoje poslanie a ľudia bez ujmy prežili. Určite sa nedá konštatovať, že
Liptov zostal po tomto období celkom ľudoprázdny. Archeológovia na Liptove
často zdôrazňujú krátkodobý charakter osídlenia ľudu severokarpatskej skupiny.
Možno s nimi súhlasiť. Pri takej štatisticky vysokej koncentrácii ich stôp, akú dnes
na Liptove nachádzame, ide však o to, v rámci jednej kultúry rozlíšiť, či išlo napríklad o jednu alebo viac po sebe nasledujúcich migračných vĺn rozložených v dlhšom časovom období. V susednom Špiši severokarpatskú skupinu odborníci totiž
lokalizujú aj do 5. – 6. storočia, čo je obdobie, ktoré v Liptove údajne absentuje.
Aj keby išlo o krátke obdobie, má pre nás svoj význam. Ľud severokarpatrskej
skupiny v Liptove zanechal jedinečné ľahké opevnenia, ktoré vypovedajú o zmene
v stratégii a taktike boja. Význam majú aj pre vedu, pretože tieto malé horské opev-
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nenia, reprezentujú nie statický (osídľovací), ale dynamický proces jednej veľmi
pohnutej epochy.
Pokiaľ ide o materiálnu kultúru, je pravdou, že možno neboli najlepšími
hnčiarmi a staviteľmi. Zato boli skvelí v iných remeslách. Boli to predovšetkým
majstri železa a ocele. Poznali už zliatiny, ktoré veľmi málo podliehajú oxidácii
a kováčstvo priviedli až na úroveň zámočníctva, či dokonca na pomedzie strojárstva. Nečudo, že sa nájdu historici, ktorí by pre túto technickú zdatnosť neváhali
presunúť začiatok stredoveku už do 4. – 5. storočia. Čo ale ľuďom germánskej proveniencie nemožno uprieť pri pohľade na ich krehké hradovice a cestné opevnenia
je odvaha a statočnosť s akou sa vedeli postaviť nepriateľovi. A ešte niečo nám po
tomto ľude dodnes zostalo? Pôvodom germánsky názov rieky, ktorý je mnohým
Liptákom blízky. A tým je Váh.
PhDr. Peter Laučík
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Zákopy na Varte
Prešlo viac ako poldruhatisícročia a Podtureň sa opäť ujala funkcie, ktoré je do
vienka vložili dejiny. Ibaže tento raz tu proti sebe stáli Nemci a Slováci. Na vrchole
Varty vznikli zákopy, ktoré zničili stopy predchádzajúcich období, takže toto opevnenie sa z archeologického hľadiska, stalo neskúmatelným.
Hovorí sa – byť vo víre udalostí. Aj Podtureň bola zmietaná prúdom udalostí,
otáčala sa okolo ich stredu, no sama sa stredobodom nestala. Bezpochyby do života tejto prevážne evanjelickej dediny s ani nie päťsto obyvateľmi zasiahol ľudácky
režim a odpor proti nemu, účasť Slovenska vo vojne proti Poľsku a Sovietskemu
zväzu, Povstanie a s ním spojené boje či už v Liptove alebo účasť občanov obce
v bojoch na iných bojiskách povstania a konečne aj tvrdé a ťažké boje pri Liptovskom Mikuláši. Ležiac na hlavnej ceste medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Hrádkom na hranici medzi stredným a horným Liptovom, na križovatke
medzi na severe ležiacimi Liptovskými (Západnými) Tatrami a na juhu sa dvíhajúcimi Demänovskými vrchmi bola svedkom najmä presunov síl a prostriedkov
jednotlivých bojujúcich strán ako aj ich bojov.

Podtureň v boji o oslobodenie Liptovského Mikuláša
Do samotného centra udalostí sa Podtureň prvý krát dostala na prelome januára a februára 1945 počas bojov pri Liptovskom Mikuláši. To už tu v bezprostrednej
blízkosti obce operovala ďalšia skupina hĺbkového prieskumu 1. čs. armádneho
zboru v ZSSR označená kryptogramom JAVOR pod velením por. Karola Kopálka.
Vysadená bola 19. januára 1945 pri Závažnej Porube a spravodajský záujem o Podtureň, ležiacu na dôležitej ceste z Liptovského Hrádku do Liptovského Mikuláša,
pochopiteľne nevynechala. Po prechodnom pobyte v lokalite Prašivý grúň mala
základňu v malej kolibe na Rakytovici. So sovietskymi jednotkami sa spojila 20.
februára 1945 a po splnení úlohy výsadkári odišli do Krakova k veliteľstvu 4.Ukrajinského frontu.
1. čs. armádny zbor v ZSSR prešiel z obrany na rieke Ondave k prenasledovaniu ustupujúceho nepriateľa. Spolu s útvarmi 17. gardového streleckého zboru
Červenej armády rozvíjali útok, ničili krycie sily a do konca januára 1945 sa dostal na hranice Liptova. 1. čs. samostatná brigáda po presune do priestoru Štrby
vystriedala 29. januára prvosledovú sovietsku 8. streleckú divíziu a pokračovala
v prenasledovaní nepriateľa smerom na Liptovský Hrádok. 3. čs. brigáda, ktorá
spolu s podporným 108. gardovým samohybným delostreleckým plukom postupovala cez Tatranskú Lomnicu a Smokovce, mala za úlohu očistiť od nepriateľa
priestor Vysokých Tatier.
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Postup bojovej zostavy 1. čs. armádneho zboru bol 29. januára 1945 dočasne
zastavený pri Važci obranou nemeckej 254. pešej divízie a maďarských jednotiek.
30. januára útok pokračoval v smere na Hybe, Dovalovo, Liptovský Peter a Liptovský Hrádok. Sovietsky 768. strelecký pluk 138. streleckej divízie postupoval údolím
Váhu cez Kráľovu Lehotu, Liptovskú Porúbku smerom na Liptovský Hrádok z východu. Na mesto zaútočili hlavné sily 1. čs. armádneho zboru 31. januára zo severu
a hlavné sily 138. streleckej divízie so 135. ženijným práporom z juhu a do rána 1.
februára ho v súčinnosti s partizánskymi oddielmi oslobodili. Ďalšie útvary 1. čs.
armádneho zboru pokračovali v prenasledovaní nepriateľa a ich čelné jednotky do
10. hodiny 31. januára 1945 dosiahli čiaru: Podtureň – Liptovský Ján – Závažná Poruba. Po nasadení 1. čs. armádneho zboru do hlavného smeru prešla 138. strelecká
divízia na ľavé krídlo zostavy na južnom brehu rieky Váh.
Od 31. januára do 2. februára nepriateľ bojom zadržiaval postup 1.čsaz v úseku
Podtureň – Liptovský Ján. Dodnes sú viditeľné nemecké záchytné postavenia na
návrší nad železničnou zástavkou Podtureň. Guľometné hniezdo malo priamy výstrel až po Borovú Sihoť.
Na túto obranu na čiare Stošice – Okoličné narazil v skorých ranných hodinách, 1. februára 1945, prieskum 1. čs. samostatnej brigády. Jej prvý poľný prápor
bol v Podturni pripravený začať prenasledovanie nepriateľa, o ktorom sa domnievali, že je už v priestore Ružomberka. Namiesto toho však čs. jednotky už po 300
metroch narazili na jeho obranu na výšinách západne od Beňadikovej a severne od
hradskej a železničnej trate Liptovský Hrádok – Liptovský Mikuláš.
Pod silnou nemeckou paľbou z mínometov a guľometov prieskumný oddiel
a čelná rota 1. práporu ustúpili späť do Podturne. Stratili dvoch mužov a niekoľko
vojakov bolo zranených. Nemecké jednotky ich neprenasledovali a to dalo veleniu
brigády čas na preskupenie síl – prvý prápor zaujal dočasnú obranu na západnom a severnom okraji obce ako aj na výšine Velinok.
Keď pred obedom prichádzal do Podturne aj tretí prápor 1. čs. samostatnej
brigády Nemci zahájili proti čs. jednotkám protiseč. Dve pešie roty podporované
10 tankami zaútočili na postavenie brigády v Podturni, v ktorom však ešte neboli
protitankové zbrane. Tanky prenikli až do stredu obce, keďže však nemali podporu
pechoty, ktorú sa podarilo od tankov oddeliť, ustúpili. To sa už podarilo prisunúť
aj brigádne protitankové delá a nepriateľa definitívne odraziť a na odpoludnie pripraviť vlastný útok.
Po obedne jedna pešia rota vykonala prieskum bojom, avšak nepriateľ jej akciu
odrazil. Keď sa nemecké jednotky v noci pokúsili ešte o jednu protiseč za podpory
tankov, bolo už nielen veliteľovi 1. brigády ale aj veleniu 1. čs. armádneho zboru
v ZSSR a 17. gardového streleckého zboru jasné, že narazili na pripravenú silnú
obranu nepriateľa.
2. februára ešte za plného svetla nemecké jednotky z dočasnej obrany odišli
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smerom na Liptovský Mikuláš a čs. jednotky ho okamžite prenasledovali. Po obede
1. poľný prápor 1. čs. samostatnej brigády za podpory siedmych ľahkých samohybných diel zo 108. gardového samohybného delostreleckého pluku Červenej
armády dosiahol Okoličné.
Napriek všetkým očakávaniam sa tu postup 1. čs. armádneho zboru v ZSSR
i sovietskeho 17. gardového streleckého zboru zastavil. Pri Liptovskom Mikuláši
sa jednotkám nemeckej 254. pešej divízie posilnenej troma maďarskými plukmi
podarilo zaujať a udržať medziľahlé obranné postavenie. Nepriateľ vyviedol svoje
sily na vopred vybudovanú obrannú líniu, ktorá sa opierala o opevnené uzly obrany Liptovský Mikuláš, Vrbica, Bodice, Iľanovo, zosilnil svoje zoskupenie do boja
opäť zasadenými útvarmi nemeckej 3. horskej divízie, prešiel do úpornej obrany
a zastavil ďalší postup našich vojsk. Front sa stabilizoval na čiare Žiar – Smrečany
– Vitálišovce – Okoličné – Závažná Poruba.
Na dlhých deväť týždňov sa front zastavil a Podtureň podobne ako rad ďalších liptovských obcí sa ocitla vo frontovom pásme a priamo v bojovej zostave
čs. a sovietskych vojsk. Počas týchto bojov bolo obyvateľstvo obce od 1. februára
evakuované do Liptovského Petra, Pribyliny, Kráľovej Lehoty, Hýb a Východnej.
Časť mužov bola zaradená na pomoc bojovým jednotkám (ubytovanie vojakov,
kopanie zákopov a ďalšie práce), časť ako milícia zabezpečovala majetok evakuovaných občanov a poriadok v obci. Keď boli počas februárových a marcových
bojov o Liptovský Mikuláš do palebných postavení medzi Borovou Sihoťou a Podturňou vyvedené československé 76 mm kanóny na priamu streľbu a dva protilietadlové kanóny, ktorým velil Nikolaj Tegza, čestný občan Podturne, podieľali sa ich
budovaní aj miestni muži.
Druhýkrát sa Podtureň dostala do priamych bojov počas odchodu sovietskej
24. streleckej divízie po znovuobsadení Liptovského Mikuláša Nemcami 11. 3.
1945.
Po dvoch dňoch bojov – 10. a 11. marca 1945 – sa nepriateľovi jednotkami 320.
pešej divízie posilnených dvoma oddielmi podarilo zatlačiť jednotky 1. čs. armádneho zboru a zmocniť sa Liptovského Mikuláša. Vystriedaná 24. strelecká divízia
zaujala obranu v priestore Liptovského Hrádku, konkrétne:
• 7. strelecký pluk s 3. oddielom 160. delostreleckého pluku zaujali obranu na čiare rázcestie Okoličné, západný okraj Okoličné, rieka Váh s úlohou pevne chrániť Liptovský Hrádok a zabrániť odchodu jednotiek 1. čs. armádneho zboru od
Liptovského Mikuláša. V priestore Okoličné vybudovať protitankový oporný
bod v sile najmenej 10 – 12 diel a pripraviť ho ku kruhovej obrane. Veliteľské
stanovište tohto pluku bolo priamo v Podturni.
• 168. strelecký pluk s 2. oddielom 160. delostreleckého pluku zaujal obranu na
čiare od vrchu Skaličné (729,4) cez západný okraj Podtureň po Váh s úlohou
nedovoliť nepriateľovi preniknúť pozdĺž hradskej Okoličné – Liptovský Hrá-
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dok, v priestore Podtureň vybudovať práporný uzol obrany v sile najmenej
práporu pechoty, 8 – 10 diel a pripraviť ho na kruhovú protitankovú obranu.
• 274. strelecký pluk s 1. oddielom 160. delostreleckého pluku v zálohe veliteľa
divízie zaujal obranu na západnom okraji Porúbky a bol pripravený na protiútok v smere Podtureň – Okoličné a Porúbka – Skaličné. Veliteľské stanovište
tohto pluku bolo taktiež v Podturni.
V tomto postavení sovietske jednotky zostali až do opätovného nasadenia 24.
streleckej divízie do prvého sledu, to je do útoku na Liptovský Mikuláš v dňoch 3.
a 4. apríla 1945.
Po oslobodení Liptovského Mikuláša odišli z obce aj čs. a sovietski vojaci. Počas bojov v dôsledku delostreleckej a mínometnej paľby zahynuli v obci traja občania. Úplne boli zničené tri budovy, šesť bolo ťažko poškodených a asi 100 domov
bolo poškodených črepinami granátov a mín.
doc. PhDr. Oldřich Vaněk, CSc.
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Zem plná darov
K trojici hrádkov nad Podturňou mám celkom intímny a osobitý vzťah. Asi
pred štyridsiatimi rokmi mi náhoda na Bašte prihrala do ruky malý hlinený čriepok. Bol to zvláštny pocit, dotýkať sa času, kúska ľudských dejín, niečoho, čo vytvoril človek pred 2 000 rokmi a čo prišlo ku mne ako odkaz. Možno aj nejaká mocná
a čarovná iskra vtedy preskočila medzi nami, lebo tieto praveké dejiny Liptova dodnes patria k mojim záľubám. Aj v súčasnosti tu vídam čerstvo rozhrabané jamky
a myslím na neznámeho chlapca, ktorého duch miesta (genius locci) podobne ako
mňa kedysi, sa snaží osloviť a ponúknuť mu tento dar.
Neraz, no najmä v 70. rokoch, som žalostil nad zmenami v týchto kopčekoch.
Chvíľami sa mi zdalo, že všetko je tu odsúdené k neodvratnému zániku a že tu
dejiny dostali poriadny kopanec do brucha. Vyzeralo to tak, čo nezničili buldozéri
stavbárov, napokon zničili archeológovia. Keď som ale nedávno opäť sedel na Bašte
a kochal sa večernou krajinou zrazu ma to napadlo: Veď čo sa tu za posledných
2 700 rokov vlastne nezmenilo?
Nič! Bašta, Varta, Velínok vznikli kvôli cestám. A tie zostali, dokonca sa znásobili. Pribudla železnica, štátna cesta E18, i diaľnica. Pravda, trocha sa zmenili zvuky,
ktoré vydávajú, ale to je tak všetko. Dokonca aj pohrebiská, cintoríny pod kopčekmi zostali. Tak ako za starých čias, aj dnes tu mŕtvi strážia cesty živých. Nuž určite
sa tu minulosť nezrazila s prítomnosťou v nejakom smrtonosnom tanci. Dejiny
viac ako dve tisícročia tu ticho a trpezlivo pracovali na akomsi tajomnom cieli, čo
prerástol celé národy. Lužické obyvateľstvo, Kelti, Germáni, Slovania, každý v svojej
dobe bol výkvetom tejto časti Európy, ktorú historici nazývajú barbarikom. Myslím, že žiť dnes v Podturni, s vedomím takejto skvelej minulosti, je tiež pekný dar.
PhDr. Peter Laučík
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Periodizácia dejín
Stará doba kamenná (paleolit)
Stredná doba kamenná (mezolit)
Mladá doba kamenná (neolit)
Neskorá doba kamenná (eneolit)
Stará doba bronzová
Stredná doba bronzová
Mladšia doba bronzová
Neskorá doba bronzová
Halštatská doba
Včasná a stará doba laténska
Stredná, mladá a neskorá doba laténska
Stará doba rímska
Mladá doba rímska
Sťahovanie národov
Včasnoslovanské obdobie
Avarský kaganát
Blatnicko – mikulčický hor.
Veľkomoravské obdobie
Poveľkomoravské obdobie
Vrcholný stredovek
Neskorý stredovek

600 000 – 8 200 p.n.l.
8 200 – 6 000 p.n.l.
5 000 – 3 300 p.n.l.
3 300 – 2 000 p.n.l.
2 000 – 1 450 p.n.l.
1 450 – 1 250 p.n.l.
1 250 – 800 p.n.l.
1 000 – 800 p.n.l.
750 – 450 p.n.l.
450 – 275 p.n.l.
275 – 9 p.n.l.
1 – 180 n.l.
181 – 380 n.l.
381 – 499 n.l.
500 – 675 n.l.
675 – 791 n.l.
791 – 883 n.l.
833 – 907 n.l.
907 – 1 000 n.l.
1 000 – 1 400 n.l.
1 400 – 1 526 n.l.

0
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