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POVODIE STREDNEJ TORYSY AKO DÔLEŽITÁ KOMUNIKAČNÁ 

SPOJNICA V OBDOBÍ PALEOLITU 
 

Adriána VOĽANSKÁ 

 

Úvod 

Geografická členitosť strednej Torysy dávala tušiť svoju výnimočnosť starého sídelného 

územia už v šesťdesiatych rokoch 19. storočia, kedy sa v tejto oblasti uskutočnil prvý 

archeologický výskum v Šariši. Realizovaný bol v Ostrovanoch I. Henszellmannom, ktorý 

prišiel zdokumentovať a popísať nájdený druhý kniežací hrob z doby rímskej. To, že na tomto 

území nachádzame stopy po osídlení z takmer všetkých období praveku a včasnej doby 

dejinnej, potvrdzuje vzácnosť mikroregiónu nielen v rámci Šariša, ale aj v rámci východného 

Slovenska.  

Paleolit sa prvýkrát zverejňuje na stránkach novín v roku 1930.1

Význam zemepisnej polohy strednej Torysy v období paleolitu spočíval v tom, že 

sprostredkovala spojenie s územím dnešného Poľska a Maďarska. Spájala nadkarpatský 

aurignacien, ktorý je sústredený v oblasti Poľska na hornej Visle v okolí Krakova s 

aurignacienom v údolí Hornádu (Barca, Kechnec, Arka, Miskolc). Samotný pohľad na mapu 

paleolitického osídlenia a nálezísk v celom údolí Torysy (obr. 1) prezrádza, že horný aj dolný 

tok rieky bol lemovaný týmito sídliskami. Reťaz staníc pokračuje smerom k rieke Poprad. 

Dolný tok naznačuje prepojenie paleolitických sídlisk na rieku Hornád a pokračovanie 

spojnice smerom do Maďarska.  

 Intenzívnejší záujem o 

toto obdobie sa však prejavuje až koncom päťdesiatych rokov 20. storočia pod vedením 

odborníkov na staršiu dobu kamennú Františka Prošeka a Ladislava Bánesza, ktorí objavujú 

prvé stanice na Šariši. 

Na východnom Slovensku možno rozlíšiť tri oblasti s hustejším paleolitickým 

osídlením. Najväčšou z nich je oblasť južnej časti Košickej kotliny, odkiaľ pochádzajú najmä 

aurignacké (tzv. hornádska skupina) a gravettské nálezy. Vyspelejšia kamenná industria je 

charakteristická pre skupinu v hornom Potisí, predovšetkým na úpätiach Vihorlatu, v 

Zakarpatskej Ukrajine a v severnom Sedmohradsku. Tretia oblasť rozšírenia aurignacienu je v 

údolí rieky Poprad, avšak s veľmi málo početnými náleziskami.2

                                                 
1 Mamutové pozostatky v Šariši. In Šariš. 1930, roč. I, č. 31, s. 6. 

   

2 BÁNESZ, Ladislav. 1980. Počiatky mladšieho paleolitu na východnom Slovensku. In Historica Carpatica XI. 
Košice  
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V práci sa analyzujú nálezy od najstaršie známych zmienok v literatúre a periodikách až 

po najnovšie výsledky archeologického bádania. Artefakty boli nájdené povrchovým zberom 

a pre datovanie kamennej industrie som využila najmä stanovenie typologických radov, ktoré 

vedú k rozpoznaniu opakujúcich sa foriem a tvoria jeden z pilierov archeologickej práce. 

Ďalšou využitou datovacou metódou bola stratigrafia, ktorá hlavne v profile hliníka pomohla 

zaradiť niektoré artefakty do würmskeho glaciálu. Výsledky týchto nálezov a prieskumov 

dávajú nový pohľad a zároveň aj nové otázky na osídlenie tohto mikroregiónu v staršej dobe 

kamennej.      

 
          Obr. 1. Mapa paleolitického osídlenia a nálezísk v údolí Torysy. 1 – Rozhanovce, 2 – 

Budimír, 3 – Ličartovce, 4 – Dulová Ves, 5-7 – Prešov (Kráľova hora I-IX, Mýto, Vyšné 

lúky), 8 – Bikoš (I-VI), 9-10 - Veľký Šariš (I-III, Chmelník nad fľudrom), 11 – Medzany 

(Kamenec-Na hore I-III), 12 – Šarišské Michaľany, 13 – Močidľany, Jarovnice, 14 – 

Orkucany, 15 – Pečovská Nová Ves, 16-17 – Červenica pri Sabinove (Háj, Pod hájom), 18 – 

                                                                                                                                                         
: Východoslovenské vydavateľstvo. 1980, s. 185-210. 
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Rožkovany, 19 – Lipany, 20 – Ľubotín, 21-22 – Orlov-Plaveč. In: Bánesz, 1965b, s. 154, 

autorkou upravená pôvodná mapa. 

 

1. Geografická poloha a prírodné podmienky 

 

Údolie strednej Torysy sa nachádza na rozhraní geomorfologických celkov Spišsko-

šarišského medzihoria, Bachurne, Slanského pohoria a Šarišskej vrchoviny. Rieka Torysa 

pramení v Levočských vrchoch a zbiera prítoky Šarišskej vrchoviny a Čergovského a 

Slanského pohoria (obr. 2). 

 
          Obr. 2. Skúmaná oblasť strednej Torysy. Mierka 1 : 100 000. 
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Do povodia strednej Torysy môžeme zaradiť územie z okolia okresu Sabinov až po 

údolie tiahnuce sa južne od Prešova.3

Oblasť je tvorená nízkou pahorkatinou, v ktorej dominuje dolina Torysy s riečnou nivou 

a terasami. Širšia dolina smerom od hornej Torysy sa pri vstupe do Sabinova náhle zužuje, na 

juhu smerom k Veľkému Šarišu sa krajina rozširuje a otvára na východ a západ. Pri vstupe do 

Prešova medzi Dúbravou a Bikošom vytvára prelomové údolie. Na vhodne rozložených 

terasách Torysy ležia obce Ražňany, Šarišské Michaľany, Ostrovany, Medzany a Veľký Šariš, 

ktoré v rámci archeologických nálezísk tvoria jeden z najexponovanejších regiónov Šariša. 

Údolie medzi Bikošom a Dúbravou vytvára prirodzenú bránu strategického priestoru. Tok 

Torysy cez Prešov pokračuje až do Košickej kotliny, kde sa vlieva do rieky Hornád. 

Vynímajúci sa Šarišský vrch s prelomovým údolím Bikoša a Dúbravy tvoria dominanty celej 

oblasti strednej Torysy (obr. 3, 4). Dúbrava (393,1 m n.m.) a Bikoš (387,8 m n.m.) boli 

strategickým miestom kontroly priestoru. O tento terén bol záujem už v strednom paleolite, 

ale najväčšia intenzita osídlenia je spojená s mladopaleolitickými ľuďmi. V okolí Šarišského 

hradného vrchu (571,7 m n.m.) sa nachádzajú lokality s nálezmi mamutích kostí (Nad 

fľudrami – Veľký Šariš, Kamenec-Na hore III, Medzany).  

 Stredná Torysa z ľavej strany priberá Hanigovský 

potok, Ľutinku, Ginec, Krakovský potok, Drienický potok, potok Telek s Husím potokom a 

Jakuboviansky potok, ďalej je to bezmenný potok tvoriaci juhovýchodnú hranicu katastra 

Sabinova, Ketelský potok, Uzovský potok, potok Záborský, Dzikov potok, Veľký potok, 

Gregorovský potok, Sekčov, Delňa a Petroviansky potok. Z pravej strany priberá Torysa 

potok Kohút, Šalgov, Paťovský a Šarišský potok, Malkovský, Haništiansky a Kendický potok.  

 
Obr. 3. Prelomové údolie Torysy medzi Dúbravou a Bikošom. Paleolitické náleziská: 1 - 

Bikoš VI; 2 – Bikoš V. In: Vizdal, Marián, 1999, s. 18. 

                                                 
3 Presné ohraničenie strednej Torysy je z geografického hľadiska neurčité, preto vymedzujem len približné 
hranice, ktoré môžu  zasahovať do regiónu hornej alebo dolnej Torysy.  
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         Obr. 4. Krajina Šarišského podolia. Vpravo Šarišský hrad, pod hradným kopcom 

Medzany, Šarišské Michaľany. Pohľad z Bikoša SZ. Foto: A.Voľanská. 

 

Pre pleistocén je príznačné striedanie glaciálov a interglaciálov, ktoré sa podieľali na 

modelovaní súčasného reliéfu. Trvá od počiatkov ľudského rodu po interglaciál Mindel-Riss. 

Z hľadiska vývinu človeka je veľmi dôležité obdobie poslednej medziľadovej doby Riss – 

Würm. Bolo to veľmi teplé a vlhké obdobie. V odkrytých profiloch je táto doba 

charakterizovaná ako vrstva s veľmi silným a výrazným vyvinutím černozeme, ktorá vznikla 

ako dôsledok silného chemického vetrania. Z tohto obdobia sú známe travertíny zo severu 

Slovenska.  

V čase pochodu škandinávskeho ľadovca sa južná bariéra obrovských prúdov ľadu a 

vytrhnutých balvanov zastavila v predpolí Karpát južného Poľska. Napriek nehostinnej 

krajine si na chudobných porastoch nachádzali obživu soby, pižmone, srstnaté nosorožce, 

kozorožce, divoké kone, jelene, polárne líšky a mamuty, ktorých stopy sa aj v širšom okolí 

nachádzajú v Dulovej Vsi, Záhradnom, v Nemcovciach, Kapušanoch. V blízkosti mamutích 

kostí sa zistili náleziská táborísk po paleolitických homo sapiens v Dulovej Vsi, Veľkom 

Šariši a Medzanoch (obr. 5). 
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 Obr. 5. Kamenec – Na hore III, Medzany, okr. Prešov. Kosti z mamuta. Foto: M. 

Levendovský. In: Levendovský, 1997, s. 6. 

 

Koryto rieky Torysy poskytovalo zberačom-lovcom dostatok kvalitných surovín na 

výrobu kamenných nástrojov. Prítomnosť vody, sprašovité pôdy chránené pohoriami spolu s 

dominantným kopcom a prelomovým údolím dávali všestrannú obživu, ochranu a výhodné 

podmienky pre život vtedajším ľuďom. Umožňovali im chrániť sa pred nepriaznivými 

klimatickými podmienkami a kontrolovať celý tento priestor.  

 

2.   Dejiny poznania paleolitu v oblasti strednej Torysy  

 

V regióne Šariša sa realizoval archeologický výskum už v roku 1865, kedy bol do 

Ostrovian vyslaný uhorský archeológ Imrich Henszelmann v rámci preskúmania druhého 

kniežacieho hrobu z doby rímskej.4 Nasledujúce obdobie však nebolo veľmi žičlivé na 

organizované výskumy. Prvá muzeálna komisia v Prešove bola založená r. 1910. Jej 

účinkovanie za Československého štátu neprinieslo želané úspechy. Ešte aj po roku 1918 tu 

boli archeologické výskumy zriedkavé. V roku 1930 sa objavuje vyššie spomenutá prvá 

zmienka o objave mamutích kostí južne od Veľkého Šariša v týždenníku Šariš.5

Po druhej svetovej vojne nastáva v archeologickom výskume paleolitu na východnom 

Slovensku zásluhou F. Prošeka viditeľný posun. F. Prošek bol prvý, ktorý upozornil na nové 

pohľady ohľadom vývoja a členenia mladšieho paleolitu a spolu s V. Ložekom položil aj 

 Významnosť 

nálezu iniciovala príchod komisie na čele s J. Eisnerom (pravdepodobne nesprávne uvedený 

ako Eichler). 

                                                 
4 Bližšie: POLLA, Belo. 1996. Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin : Matica slovenská. 1996, s. 253. 
5 Mamutové pozostatky v Šariši. In Šariš. 1930, roč. I, č. 31, s. 6. 
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základy pre stratigrafiu a geochronológiu paleolitických lokalít.6

 V roku 1950 bolo zriadené Krajské vlastivedné múzeum v Prešove. Jeho archeologické 

oddelenie začalo svoju činnosť systematickým povrchovým prieskumom, zberom materiálu a 

príležitostnými záchrannými akciami. Prenesením Archeologického ústavu SAV z Martina do 

Nitry roku 1952 bolo aj v Košiciach zriadené Výskumné pracovné stredisko, ktoré značne 

zintenzívnilo archeologický ruch v tejto oblasti. Pokrok v tejto práci nastal r. 1954, keď jeden 

zo zakladateľov AÚ SAV, významný archeológ V. Budinský-Krička, prišiel v rámci pomoci 

na východ republiky. Jeho štúdia komplexne odrážajúca stav vtedajšieho poznania Veľkého 

Šariša je v mnohom aktuálna dodnes.

 

7

Významným bádateľom v tejto oblasti je aj jeden zo zakladateľov archeologického 

krúžku pri prešovskom múzeu F. Blahuta, ktorý objavil celý rad lokalít. V spolupráci s J. 

Repčákom, Š. Jendrekom a Š. Šebešom sformovali skupinu vlastivedných spolupracovníkov, 

ktorí značnou mierou prispeli k poznaniu pravekého osídlenia celého regiónu Šariša.  

  

Na výsledky práce F. Prošeka nadväzujú J. Bárta a L. Bánesz – prví špecialisti na 

problematiku paleolitu zo Slovenska. V auguste 1958 L. Bánesz spolu so S. Šiškom realizujú 

prieskum údolia Torysy, kde rozpoznávajú sedem paleolitických nálezísk. V roku 1960 bol 

pod jeho vedením na hliníku, ležiacom na južnom úpätí Šarišského hradného vrchu, 

uskutočnený jediný archeologický výskum zameraný na paleolit v regióne Šariša.8 Súčasne v 

tom istom roku prebehli opäť terénne prehliadky a zisťovacie výskumy údolím Torysy. Prvá 

publikácia zameraná na paleolit v rámci celého Slovenska je práca od J. Bártu „Pravek 

Slovenska I“.9 O rok nasleduje vydanie monografie „Pravek východného Slovenska“.10

Ladislav Bánesz sa venoval aj širšej problematike osídlenia aurignacienu v paleolite.

 V 

týchto prácach sa publikujú aj prvé poznatky o staršej dobe kamennej na východnom 

Slovensku.  
11

                                                 
6 BÁNESZ, Ladislav. 1961a. Niektoré otázky mladšieho paleolitu na východnom Slovensku. In Památky 
archeologické. 1961, roč. LII, č.6, s. 40. 

 

Doložil vznik tejto kultúry vo viacerých centrách v Európe a na Blízkom východe a rozlíšil 

vývojovo jej šesť fáz. 

7 BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech. 1974. Veľký Šariš v praveku a na prahu dejín. In Nové obzory 16. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1974. s. 85 – 109. 
8 BÁNESZ, Ladislav. 1961b. Zisťovací výskum na paleolitickej stanici vo Veľkom Šariši roku 1960. In Študijné 
Zvesti. 1961, č. 6, s. 225 – 232. 
9 BÁRTA, Juraj. 1965. Pravek Slovenska I. Slovensko v staršej a strednej dobe kamennej. Bratislava : SAV, 1965. 

230 s. 
10 Pravek východného Slovenska. Malá monografia východného Slovenska VIII/1. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo, 1966. 313 s. 
11BÁNESZ, Ladislav. 1965a. K otázke pôvodu, triedenia a rozšírenia aurignacienu v Európe. In Slovenská 
archeológia. 1965, roč.  XIII-2, s. 261 – 302; BÁNESZ, Ladislav. 1998. Socio-historical and Palaeo-ecological 
Considerations of Aurignacian in Europe and Near East. In Slovenská archeológia. 1998, roč. XLVI-1, s. 1-30. 
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V nasledujúcom období sa v oblasti nachádzajú ojedinelé nálezy, ktoré indikujú 

intenzívnejšiu prítomnosť paleolitických staníc. Výskumom staršej doby kamennej na 

Slovensku sa v súčasnosti zaoberá Ľ. Kaminská.12

 

 V roku 1989 nastáva významný posun v 

poznávaní paleolitu v regióne, kedy Inštitút histórie pod vedením M. Vizdal nachádza lokality 

so stopami po osídlení stredopaleolitických ľudí. V roku 2007 sa rozširuje počet 

paleolitických staníc v oblasti, ktoré rozpoznávajú M. Vizdal, A. Karabinoš a autorka. Týmito 

novými lokalitami zaznamenávame kvantitatívny, ale aj kvalitatívny progres v skúmaní 

paleolitu východného Slovenska.  

3.  Doklady stredopaleolitického osídlenia v povodí strednej Torysy 

 

            3.1  Stav poznania stredného paleolitu do r. 2007 

 

          Stredný paleolit bol, ako bolo uvedené, do roku 1989 v povodí Torysy nie príliš 

výrazný. Intenzívny terénny prieskum, ktorý realizoval v posledných rokoch M.Vizdal,13 

priniesol túto existenciu stredopaleolitických staníc do oblasti. Boli to prví ľudia, ktorí z terás 

meandrujúcej Torysy a svahov Šarišskej vrchoviny kontrolovali prešovsko-veľkošarišský 

priestor. Títo zanechali svoje stopy na polohách Kráľova Hora a Bikoš. Tvarová a funkčná 

náplň zaraďuje artefakty vyrobené z rádiolaritov a rôznych odrôd kremeňa k 

stredopaleolitickej kultúre moustérien, no možné je aj ich priradenie k jankovichienu.14

Medzi povrchovými nálezmi štiepanej kamennej industrie na polohe Bikoš VI vyniká 

nález obojstranne, plošne opracovaného kamenného nástroja, v podobe listovitého hrotu s 

odlomenou bázou. Vyrobený bol z hnedého rádiolaritu (obr. 6: 1a-b).

 

15

                                                 
12 Z monografií a štúdií venujúcich sa paleolitu možno spomenúť:  

  

KAMINSKÁ, Ľubomíra. 1990. Plošné retušované hroty zo začiatku mladého paleolitu na východnom 
Slovensku. In Historica Carpatica XI. 1990, s. 107-115. 
KAMINSKÁ, Ľubomíra. 1991. Význam surovinovej základne pre mladopaleolitickú spoločnosť vo 
východokarpatskej oblasti. In Slovenská archeológia. 1991, roč. XXXIX-1-2, s. 7-53. 
KAMINSKÁ, Ľubomíra et al. 2000. Hôrka-Ondrej. Research of a Middle Palaeolithic travertine locality. Nitra : 
AÚ SAV, 2000. 171 s.  
13 V tejto súvislosti chcem vyjadriť poďakovanie doc. PhDr. M. Vizdalovi, CSc. za poskytnutie údajov, cenné 
rady a pripomienky pri spracúvaní materiálu. 
14 BÁNESZ, Ladislav – VIZDAL, Marián. 1995. Poznámky k interpretácii listovitých hrotov z Veľkého Šariša. 
In AVANS v roku 1993. Nitra : AÚ SAV, 1995. s. 24, 142. 
15 BÁNESZ, Ladislav – VIZDAL, Marián. 1995. Poznámky k interpretácii listovitých hrotov z Veľkého Šariša. 
In AVANS v roku 1993. Nitra : AÚ SAV, 1995. s. 24, 142. 
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          Obr. 6. Bikoš VI, Veľký Šariš. Zlomky listovitých hrotov. In: Bánesz – Vizdal, Marián, 

1995, s. 142. 

 

Aj nález zlomku listovitého hrotu s obojstrannou retušou  naznačuje orientuáciu k 

strednému paleolitu (obr. 6: 2a-b). Ich interpretáciou sa zaoberal L. Bánesz, ktorý mal na 

základe nových nálezov možnosť porovnania so svojimi objavmi spred tridsiatich rokov. 

Spôsob opracovania listovitých hrotov z lokality Bikoš VI umožňuje tieto nálezy zaradiť do 

záverečnej fázy stredného paleolitu (jankovichienu), ktorý rozpoznala roku 1986 V. Gábori 

Csánk pre ich podobnosť s nálezmi z lokality Veľký Šariš I (obr. 7).16 Je pravdepodobné, že aj 

tie patria do spomenutého časového a kultúrneho okruhu.17

 

  

 
Obr. 7. Veľký Šariš I. Listovitý hrot. In: Bánesz, 1960, s. 315, kresba: P. Stankovičová).  

                                                 
16 BÁNESZ, Ladislav. 1960. K otázke listovitých hrotov z Veľkého Šariša. In Archeologické rozhledy. 1960, roč. 
XII, č. 3, s. 313 – 319.  
17 BÁNESZ, Ladislav – VIZDAL, Marián. 1995. Poznámky k interpretácii listovitých hrotov z Veľkého Šariša. 
In AVANS v roku 1993. Nitra : AÚ SAV, 1995. s. 24. 
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Z polohy Bikoš VI pochádza aj dvojlícny pästný klin s nesúmernými stranami. Patrí 

pravdepodobne moustérienu s acheulienskou tradíciou (obr. 8a-d). Vyrobený je z hnedého 

rohovca s mliečnou patinou na dorzálnej strane. Prítomnosť tejto suroviny dovoľuje 

predpokladať spojenie s karpatskými priestormi Malopoľska už v strednom paleolite.  

 Na Bikoši VI sa našlo spolu 1600 ks kamenných artefaktov. Typologickou analýzou sa 

táto industria zaraďuje k strednému i mladému paleolitu. Vo väčšine sú zastúpené driapadlá, 

hroty, zúbkované a vrubovité artefakty a retušované úštepy.  

 
Obr. 8a-d. Bikoš VI, Veľký Šariš. Dvojlícny pästný klin. In: Vizdal, Marián, 1999, s. 21. 

 

Povrchový prieskum zameraný na priestor Bikoša objavil ďalšiu stredopaleolitický 

stanicu Bikoš V, ktorá sa radí do okruhu moustérienu.18

                                                 
18 BÁNESZ, Ladislav – VIZDAL, Marián. 1993. Ďalšie paleolitické nálezy z extravilánu Veľkého Šariša. In 
AVANS v roku 1992. Nitra : AÚ SAV, 1993, s. 22. 

 Medzi nástrojmi vyrobenými najmä z 

rádiolaritu a zrnitého kremeňa sa nachádzali aj výrazné moustierske formy: hroty, driapadlá, 

sekáče, rydlovité nástroje. Získaná štiepaná kamenná industria predstavuje 1850 ks. Na staršie 
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tradície poukazuje pästný klin s nesúmernými stranami, uspôsobený na univerzálne 

používanie (obr. 9a-c). Nástroj je vyrobený z kremeňa. Na tejto stanici sa našlo aj 

rádiolaritové driapadlo (obr. 10), ktoré má blízke analógie s driapadlami na novoevidovaných 

polohách v Šarišských Michaľanoch a v Červenici pri Sabinove. 

Výrazné kamenné nástroje z náleziska Bikoš V sú staré približne 80 – 60 000 rokov.19 O 

výrobe nástrojov priamo na lokalite svedčia početné úštepy, kamenné podložky a otĺkače. 

Bikoš V sa tak zaraďuje k najvýznamnejším stredopaleolitickým náleziskám na Slovensku. 

 
Obr. 9a-c. Bikoš V, Veľký Šariš. Stredopaleolitický pästný klin. In: Bánesz – Vizdal, 

Marián, 1995, s. 142. 

 
Obr. 10. Bikoš V, Veľký Šariš. Stredopaleolitické driapadlo. In: Vizdal, Marián, 1999, s. 

21 
                                                 
19 VIZDAL, Marián. 1999. Praveké a včasnohistorické osídlenie. In Veľký Šariš – mesto a hrad. Veľký Šariš : 
Vydavateľstvo Pavel Sárossy, 1999, s. 17. 
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Prieskum v roku 1990 sa zameral aj na juhovýchodný svah Šarišskej vrchoviny južne od 

šiestich paleolitických staníc zistených v priestore Bikoša. Na polohe Kráľova hora (obr. 11), 

dnes už spolovice zastavaná, bolo zistených osem nových paleolitických staníc, jedna 

(Kráľova hora V) so zastúpením stredného paleolitu.20 Z nej pochádza 89 artefaktov, z 

ktorých zastúpenie našli najmä driapadlá. Výrazným tvarom je široký, plochý, hrotitý nástroj 

(obr. 12:3). 

 
Obr. 11. Kráľova hora, Prešov. Zastavaná plocha. Foto: A. Voľanská. 

 

 
Obr. 12. Kráľova hora V, Prešov. In: Vizdal, Marián, 1991b, s. 141. 

                                                 
20 VIZDAL, Marián. 1991b. Prieskum výšinných polôh v extraviláne Prešova. In AVANS v roku 1990. Nitra : AÚ 
SAV, 1991, s. 102 – 103, 141 – 142. 
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   3.2    Súčasný stav poznania stredného paleolitu v povodí strednej Torysy 

 

Podľa najnovšieho stavu bádania je stredný paleolit zastúpený aj v katastroch obcí 

Šarišské Michaľany a Červenica pri Sabinove. Na polohe Bogone (Šarišské Michaľany, okr. 

Sabinov) sa v jesenných mesiacoch roku 2007 uskutočnila povrchová prospekcia M. 

Vizdalom, A. Karabinošom, P. Derfiňákom, autorkou a dvoma študentmi.21

Na lokalite nachádzajúcej sa v oblasti na ľavom brehu potoka sa našlo trinásť kusov 

kamennej industrie najmä v solifluktačných polohách (obr. 13). To umožňuje predpokladať 

pôvodnú koncentráciu nálezov na vyvýšených partiách ľavobrežných terás nad miestnym 

bezmenným potokom. Ako suroviny boli použité najmä odrody rádiolaritov (12 kusov) a 

kremeň (1 kus). Typologicky sú doložené driapadlá (obr. 14:1, 2, 4), rydlovité tvary, 

netypický vrták, vrubovité a zúbkovité úštepy (Tab. I). Kýlovité škrabadlo s retušou ventrálnej 

strany možno už spájať s prechodovým obdobím k mladému paleolitu (obr. 14:3). Z kremeňa 

je zhotovené masívne oblúkovité driapadlo (obr. 14:2). Vzhľadom k početným analógiám s 

uvedenými dvoma už známymi stanicami na Bikoši je možné uvažovať o jeho zaradenie do 

okruhu zúbkovaného moustérienu. 

  

 
Obr. 13. Bogone, Šarišské Michaľany, okr. Sabinov. Pohľad na solifluktačné polohy. 

Vľavo bezmenný potok. Foto: A. Voľanská. 

                                                 
21DERFIŇÁK, Patrik – KARABINOŠ, Anton - VIZDAL Marián. 2009. Stredopaleolitická industria zo 
Šarišských Michalian. In AVANS v roku 2007. Nitra : AÚ SAV, 2009, s. 61. 
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          Obr. 14. Bogone, Šarišské Michaľany, okr. Sabinov. 1 – driapadlo s vrubom, 2 – 

masívne driapadlo z kremeňa, 3 – kýlovité škrabadlo, 4 – driapadlo s rydlovým úderom. 

Kresba: A. Voľanská. 
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         Tab. I.  Typologická a surovinová analýza nálezov z polohy Bogone, Šarišské 

Michaľany, okr. Sabinov. 
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Červenica pri Sabinove nebola donedávna známa ako lokalita so stredopaleolitickou 

industriou. Zmenilo sa to v poslednom období, kedy v priebehu rokov 2009 a 2010 

dochádzalo k pravidelným archeologickým prieskumom M. Vizdalom, P. Derfiňákom a 

autorkou. Z lokality Háj (obr. 15), situovanej severozápadne od obce, pochádza 24 kusov 

artefaktov typologicky zaraditeľných do okruhu zúbkovaného moustérienu. Súbor tvoria 

driapadlá, úštepy s retušou, jadrá, odštepy, výrazný je diskoid z prekremeneného pieskovca a 

masívne driapadlo (obr. 16:5). Surovinovo sú zastúpené najmä rádiolaritové zdroje, ale aj 

prekremenený pieskovec a kremeň (Tab. II). Na základe typologických určení je táto lokalita 

zaraditeľná do stredného paleolitu, navyše driapadlo z polohy Háj má blízke typologické 

analógie s driapadlom z polohy Bogone. 

 

 
          Obr. 15. Háj, Červenica pri Sabinove, okr. Sabinov. Foto: A. Voľanská. 
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           Obr. 16. Háj, Červenica pri Sabinove, okr. Sabinov. 1 – nôž s retušovaným bokom, 2 – 

škrabadlo, 3 – zúbkovaný úštep, 4 – diskoid, 5 – masívne driapadlo. Kresba: A. Voľanská.          
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Tab. II. Typologická a surovinová analýza nálezov z polohy Háj, Červenica pri 

Sabinove, okr. Sabinov. 
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4.  Mladopaleolitické stanice v oblasti povodia strednej Torysy  

 

            4. 1 Ojedinelé nálezy 

 

          Mikroregión strednej Torysy poskytuje množstvo ojedinelých nálezov, ktoré na základe 

typologickej metódy dokážeme zaradiť artefakty do spomínaného časového okruhu. Bez 

väčšieho množstva súboru je však obtiažnejšie ich bližšie určovanie. Napriek tomu tieto 

nástroje, resp. zvyšky suroviny nesúcej stopy po opracovaní, poskytujú ďalšie doklady o 

osídlení.  

V roku 1909 múzeum v Bardejove získalo neretušovanú čepeľ z hrany jadra so širokou 

úderovou jazvou z limnosilicitu pochádzajúcu z Orkucian. 22

Z územia mesta Sabinova pochádza starší nález strmo retušovaného škrabadlového 

odštepu vyrobeného z rádiolaritu. Medzi staršie objavy patrí aj patinované klinovité 

rohovcové jadro objavené F. Blahutom v katastri obce Ostrovany.

  

23

Z polohy terasy nad Dzikovým potokom pochádzajú ojedinelé nálezy z počiatočného 

obdobia výskumu paleolitického osídlenia Veľkého Šariša

 

24

Okolie Medzian, presnejšie terasu pravého brehu Torysy neďaleko hradného vrchu, 

skúmal v šesťdesiatych rokoch F. Blahuta. Našiel sa tam hrotnatý čepeľovitý úštep s 

čiastočnou retušou.

 a nad horským hrebeňom 

Okruhliak našiel J. Repčák v jednej z neskoroeneolitických mohýl rohovcový úštep. 

25 Ďalší čepeľovitý úštep z rádiolaritu so súvislou retušou na ľavej hrane 

sa našiel na polohe Nižný Počkaj v hĺbke 300 cm od povrchu terénu (obr. 17:5).26

Začiatkom šesťdesiatych rokov uskutočnený rozsiahly systematický prieskum údolia 

Torysy boli objavené náleziská v katastri obce Pečovská Nová Ves, západne od potoka Ginec. 

Hliník nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti objavenej lokality sa spolu s bohatým 

výskytom rádiolaritov stal surovinovou základňou pre výrobu nástrojov. Z lokality pochádza 

čepeľovité škrabadlo zo zeleného rádiolaritu, čepeľovitý úštep, úštep s vrubom vyrobený z 

hnedého rádiolaritu a hrot s trojuholníkovitým retušovaným výčnelkom na ľavej hornej hrane 

  

                                                 
22 BÁRTA, Juraj. 1983. Prieskum paleolitických komunikačných priechodov v Nízkych Beskydách. In AVANS  v 
roku 1982. Nitra : AÚ SAV, 1983, s. 34. 
23 BLAHUTA, Ferdinand. 1960. Archeologický profil Šariša. In Nové obzory 7. Košice : Východoslovenské 
vydavateľstvo. 1960, s. 97. 
24 BUDINSKÝ-KRIČKA, Vojtech. 1974. Veľký Šariš v praveku a na prahu dejín. In Nové obzory 16. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1974. s. 86. 
25 BÁNESZ, Ladislav. 1965b. Údolie Torysy v staršej dobe kamennej. In Nové obzory 7. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 159. 
26 KLČO, Marián. 1988. Paleolitický nález z Medzian. In AVANS v roku 1987. Nitra : AÚ SAV, 1988, s. 75 – 76, 
155. 
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(obr. 17:2, 3). 

Z Červenice pri Sabinove sa z povrchového zberu získali aj ďalšie paleolitické nálezy, 

tentoraz datované do mladého paleolitu so zaujímavým ojedinelým nálezom dvojitého 

oblúkovito vklenutého driapadla so stredovým vrtákom (obr. 17:1).27

V Rožkovanoch, na polohe Na lány, bola zberom získaná spodná časť silnej pravidelnej 

čepele a čepeľovité škrabadlo z hnedého rádiolaritu (obr. 17:4). Počas zemných prác v roku 

1972 bol odovzdaný do múzea v Sabinove mamutí kel. Nálezové okolnosti tohto nálezu boli 

zničené.

  

28

Pri výskume V. Budinského-Kričku r. 1955 v Prešove (Mýto) sa našli tri paleolitické 

nástroje, ktoré sú kultúrne neurčené. V roku 2005 sa vo Veľkom Šariši pri mlynskom náhone 

objavilo rádiolaritové jadro.

 

29  

 
 

Obr. 17. Ukážky nálezov z oblasti strednej Torysy. 1 – Červenica pri Sabinove, 2, 3 – 

Pečovská Nová Ves, 4 – Rožkovany, 5 – Medzany. In: Tomášová, 2000, s. 48. 

                                                 
27 VIZDAL, Marián. 1991a. Paleolitická stanica v Červenici pri Sabinove. In AVANS v roku 1989. Nitra : AÚ 
SAV, 1991, s. 104. 
28 TOMÁŠOVÁ, Božena. 2000. Osídlenie Sabinova a okolia v praveku a včasnom stredoveku. In Dejiny 
Sabinova. Sabinov : Mestský úrad v Sabinove, 2000, s. 47. 
29 KAMINSKÁ, Ľubomíra – KARABINOŠ, Anton. 2007. Radiolaritové jadro z Veľkého Šariša. In AVANS v 
roku 2005. Nitra : AÚ SAV, 2005, s. 100. 
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          4.2     Paleolitické stanice 

 

Výrazná kamenná industria mladého paleolitu je identifikovaná na Kráľovej hore VIII, 

kde nálezový súbor tvorí 31 artefaktov. Funkčne sú zastúpené rádiolaritové škrabadlá, 

driapadlá, časti výrazných čepelí.30

V roku 1960 vo Veľkom Šariši prebehol prvý a žiaľ aj posledný archeologický výskum 

zameraný na paleolit v Šariši. Profil hliníka bol preskúmaný do hĺbky 180 cm a na základe 

neho bolo možné zaradiť paleolitické nálezy. V spomínanej vrstve sa našli artefakty 

priradzujúce ku kultúre aurignacien a spolu s nimi aj spomínané listovité hroty. V tejto 

súvislosti je otázka listovitých hrotov zaujímavá, keďže poväčšine sa objavujú v sprievode 

aurignacienskych staníc, resp. v ich blízkosti a zároveň sa podobné listovité hroty 

rozpoznávajú a zaraďujú do jankovichienu. V blízkej budúcnosti je potrebné ešte viac si 

ujasniť vzťah stredopaleolitických kultúr s mladopaleolitickými.  

 Na Kráľovej hore IX sa vyskytuje 166 artefaktov, z 

ktorých najvýraznejšie tvoria nálezy oblúkovitého driapadla, čepeľovitého škrabadla s 

terminálnou retušou, škrabadlo – rydlo a zahrotený úštep. Mladopaleolitický materiál sa 

vyskytuje aj na polohách Kráľova hora II- IV, VI- VIII. 

Polohy vo Veľkom Šariši – Veľký Šariš II, III a Chmelník nad fľundrom reprezentujú 

stanice s aurignacienskym charakterom. Surovinovo je tu zastúpený rádiolarit, typický pre 

kultúry szeletien a aurignacien. 

Podľa L. Bánesza bol predpoklad, že jadro osídlenia náleziska v rámci Veľkého Šariša 

sa nachádza v bezprostrednom okolí hliníka - Veľký Šariš I „niekde v okolí križovatky poľnej 

cesty pri hliníku do Medzian“,31

V priestore vyvýšeniny Bikoš sa mladý paleolitu vyskytuje na všetkých polohách. Z 

nich najpočetnejšia a najvýraznejšia je stanica Bikoš VI. Hlavná časť osídlenia tohto táboriska 

je spätá s kultúrou aurignacien. Surovinové zastúpenie je dominantné rádiolaritom, ale aj 

rohovcom, kremeňom, či limnosilicitom. Sporadický výskyt obsidiánu je dokladom importu z 

oblasti Zemplínskych vrchov.

 túto hypotézu sa však doposiaľ nepodarilo potvrdiť ani 

zamietnuť. 

32

Nad pravým brehom Šalgovického potoka na južnom svahu vyvýšeniny v roku 1990 sa 

našlo 14 ks kamennej industrie, z ktorých najvýznamnejšie je rádiolaritové driapadlo a 

 

                                                 
30 VIZDAL, Marián. 1991b. Prieskum výšinných polôh v extraviláne Prešova. In AVANS v roku 1990. Nitra : AÚ 
SAV, 1991, s. 103. 
31 BÁNESZ, Ladislav. 1965b. Údolie Torysy v staršej dobe kamennej. In Nové obzory 7. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 159. 
32 VIZDAL, Marián. 1999. Praveké a včasnohistorické osídlenie. In Veľký Šariš-mesto a hrad. Veľký Šariš : 
Vydavateľstvo Pavel Sárossy, 1999, s. 19. 
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limnosilicitový škrabadlový úštep. Tieto exempláre sa zaraďujú do mladého paleolitu.33

Terénnou ohliadkou realizovanou v auguste roku 2007 A. Karabinošom okolím obce 

Medzany bola zistená koncentrácia kamennej suroviny – rádiolarit, limnosilicit, kremeň, 

pazúrik, rohovec – v okolí asi 100 m okolo kóty 361,1 na polohe Kamenec – Na hore I (obr. 

18).

 

34

 

 V jesenných mesiacoch po preoraní polohy sa súbor nálezov rozšíril o jadrové nástroje, 

zlomky úštepových čepelí, pracovného odpadu a zvyškových jadier, čo tvorilo spolu 460 ks 

industrie (obr. 19).  Výrazne je zastúpená skupina jadier, zatiaľčo čepeľovité zlomky sú 

nepočetné. 

 

 
      Obr. 18. Kamenec- Na hore I, Medzany, okr. Prešov. Vpravo na horizonte kóta 361,1. V 

pozadí Šariššký hradný vrch. Foto: A. Voľanská. 

 

                                                 
33 VIZDAL, Marián. 1991b. Prieskum výšinných polôh v extraviláne Prešova. In AVANS v roku 1990. Nitra : AÚ 
SAV, 1991, s. 103. 
34 DERFIŇÁK, Patrik – KARABINOŠ, Anton - VIZDAL Marián. 2009. Mladopaleolitické stanice v 
Medzanoch. In AVANS v roku 2007. Nitra : AÚ SAV, 2009, s. 59-61, 231. 
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           Obr. 19. Kamenec – Na hore I, Medzany, okr. Prešov. 1 – čepeľovité škrabadlo, 2 – 

kýlovité škrabadlo, 3 – patinovaná pazúriková čepeľ, 4 – limnosilicitové škrabadlo, 5 – 

škrabadlo z hnedého rádiolaritu, 6 – škrabadlo-rydlo z obsidiánu, 7, 8 – kýlovité škrabadlá, 9 

– zlomená čepeľ. In: Derfiňák – Karabinoš – Vizdal, Marián, 2009, s. 231. Kresba: A. 

Karabinoš. 
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Ďalšia stanica na polohe Kamenec bola povrchovou prospekciou zistená asi 250 m 

severozápadne od kóty 361,1. Bola pomenovaná ako Kamenec - Na hore II. (obr. 18). 

Nálezový súbor tvorí 285 artefaktov,35

Tieto dve novoevidované paleolitické stanice pravdepodobne súvisia s dávnejšie 

objavenými nálezmi zo sprašového náveja, ktorý v súčasnosti predstavuje výrazne 

deštruovaný profil zahŕňajúci celé obdobie würmského glaciálu (obr. 20, 21). Lokalita je v 

starších prameňoch označovaná ako poloha Nižný Počkaj z geomorfologického hľadiska však 

ide o juhovýchodný okraj polohy Kamenec.  

 ktoré majú podobné surovinové a typologické zloženie 

ako nálezy zo stanice Kamenec – Na hore I. Zaraďuje sa preto taktiež do staršej fázy 

mladšieho paleolitu. 

V nesystematicky sledovanom profile narušovanom exploatačnými prácami boli v 

osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch 20. storočia zistené mladopaleolitické vrstvy so 

stopami ohnísk, z ktorých okrem drevených uhlíkov, okrového farbiva a zvieracích kostí 

(mamut, srstnatý nosorožec) boli vyzdvihnuté aj kamenné artefakty. Stopy po uhlíkoch a okri 

na nálezisku môžeme nájsť aj teraz. Tieto vzorky boli prevzané P. Škrdlom z AÚ AV ČR v 

Brne a v blízkej budúcnosti budú spracované. Podľa P. Škrdlu, sedimenty v severnej časti 

hliníka, ktorý je masívnejší a vyšší (8 m, južný bočný profil meria 4,5 m) sa viažu v dolných 

partiách k obdobiu poslednej doby medziľadovej Riss-Würm.  

 
Obr. 20. Kamenec – Na hore III, Medzany, okr. Prešov. Deštruovaný profil hliníka, JV 

okraj polohy. Foto: A. Voľanská. 
                                                 
35 Všetky nálezy spomínané v práci sú uložené v depozitári IHI FF PU.  
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Obr. 21. Kamenec – Na hore III, Medzany, okr. Prešov. Profil hliníka. Foto: A. 

Voľanská. 

 

 
Obr. 22. Kamenec – Na hore III, Medzany, okr. Prešov. Mladopaleolitické nálezy zo 

sprašového náveja. Foto: Marek Vizdal. 
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Obr. 23. Kamenec – Na hore III, Medzany, okr. Prešov. Úlomky mamutích kostí. Foto: 

Marek Vizdal. 

 

V apríli roku 2009 som v hĺbke 364 cm v profile našla osteologický nález dokladujúci 

prítomnosť pleistocénnej fauny (obr. 24, 25). Tento nález bol prof. T. Kalickim z AI JU v 

Krakove určený ako zápästná kosť mladého jedinca srsnatého nosorožca. Ako veľkú stratu 

možno vnímať skutočnosť, že doteraz nedošlo k realizácii archeologicko-geologického 

výskumu, nakoľko predpokladaný centrálny areál táboriska bol postupujúcou ťažbou hliny 

pravdepodobne zničený. Práve datovaním organických materiálov by bolo možné získať 

podstatne presnejšie dáta pre celý šarišský región s jeho doteraz známymi paleolitickými 

stanicami. V regionálnej tlači sa dokonca uvádzajú informácie, ktoré s týmto náleziskom 

spájajú ohorené úlomky ľudských kostí.36

                                                 
36 LEVENDOVSKÝ, Milan. 1997. Mamuty a ich lovci na našom území. In Šarišské Michaľany. 1997, roč. III, č. 

2, s. 6. 

 Časť nálezov pochádzajúcich z tohto hliníka, 

pracovne označeného ako Kamenec – Na hore III, bola umiestnená v dnes už neexistujúcej 

školskej zbierke na Základnej škole v Šarišských Michaľanoch.  
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       Obr. 24. Kamenec – Na hore III, Medzany, okr. Prešov. Pleistocénna kosť 364 cm pod 

povrchom v polohe in situ. Foto: A. Voľanská.  

 

 
         Obr. 25. Kamenec – Na hore III, Medzany, okr. Prešov. Zápästná kosť srsnatého 

nosorožca z vrstvy v hĺbke 364 cm. Foto: A. Voľanská. 
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Záver 

Nálezy staníc z rôznych období stredného a mladého paleolitu v regióne strednej Torysy 

tvoria už pomerne hustú sieť osídlenia. V blízkosti lokalít sa nachádzajú zdroje rádiolaritu. 

Výskyt tejto domácej suroviny a zároveň surovín vyskytujúcich sa vo vzdialenejších oblastí 

pomáhajú určiť komunikačnú trasu ľudí zo staršej doby kamennej.  

Paleolitické stanice zo strednej oblasti Torysy pokračujú smerom na sever a 

severozápad aj na hornej Toryse. V chotári obce Lipany, sa v tamojšej bývalej tehelni našiel 

zvyšok rádiolaritového jadra, tri amorfné rohovcové odštiepky a spodná časť zlomenej hnedej 

rádiolaritovej čepele. Severne od rieky Torysy v údolí Popradu sa nachádzajú ďalšie 

náleziská. Tieto údolia sú spojené úžľabinou medzi Levočským a Čergovským pohorím. 

Pravý prítok rieky Popradu, potok Hradlová, je medzi oboma údoliami a poskytol vhodné 

miesto na paleolitické osídlenie v kameňolome katastri obce Ľubotín. Vyskytujú sa tam 

viaceré trhliny vyplnené pleistocénnymi uloženiami. Na nálezisku sa podarilo L. Báneszovi 

získať vyše 30 nových paleolitických nálezov a niekoľko kostí. O existencii paleolitickej trasy 

vedúcej smerom do Maďarska svedčia nálezy štiepaných kamenných nástrojov v južnom 

regióne Torysy a na povodí Hornádu. 

Dnes už nie je pochýb o tom, že severovýchodné Slovensko bolo osídlené od počiatku 

poslednej doby ľadovej (pred 90. tisíc rokmi). Dokazujú to nielen nálezy zo Spiša, ale aj nové 

stanice sústredené v oblasti strednej Torysy. Okrem nich existuje už celý rad 

mladopaleolitických nálezov, ktoré rozširujú paleolitické osídlenie severovýchodného 

Slovenska. Všetky tieto náleziská sú viazané na horskú oblasť v takom geografickom 

prostredí, ktoré súvisí s karpatskými prechodmi. 

Paleolitické nálezy v údolí Popradu a Torysy pochádzajú z rozličných časových úsekov. 

To znamená, že údolie Torysy bolo aj v najstaršom úseku ľudskej histórie silne osídlené 

zberačsko-loveckými spoločnosťami. Tie sa podľa najnovších výskumov najviac koncentrujú 

v oblasti strednej Torysy, ktorá pravekým obyvateľom poskytovala dôležité podmienky pre 

ich život. Zberačsko-lovecké skupiny si po tejto trase mohli odovzdávať informácie a 

skúsenosti týkajúce sa výroby kamenných nástrojov, loveckých praktík. Lepšia evidencia 

nálezov kamenných nástrojov už v päťdesiatych rokoch 20. storočia dávala indície o 

skúmanom území ako križovatke pravekých ciest. Tieto skutočnosti sa v súčasnosti rozvinuli 

a v blízkej budúcnosti sa snáď budú ešte ďalej vyvíjať. 
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